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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

55..ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  88  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001111  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 
 

 
 

PROJECTO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 
URBANA DA VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS E 

RESPECTIVO PLANO ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA 
 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/8511, de 2011-09-02, é proposto: 
 
 - O Projeto de conversão da Área Critica de Recuperação 
e Reconversão Urbanística (ACRRU) da Vertente Sul do 
Concelho de Odivelas em Área de Reabilitação Urbana e 
respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 
(documento publicado em anexo), aqui ponderado de acordo 
com as sugestões indicadas pelo Instituto da Habitação e 
da Reabilitação, I.P. (IHRU); 
 
 - A Abertura do período de Discussão Pública, (o 
período de Discussão Pública tem a duração de 22 dias, 
contabilizados a partir do 6.º dia (inclusive), da data da 
publicação do presente Aviso em Diário da República, 
sendo o mesmo divulgado igualmente através da 
comunicação social, na página da Internet deste 
município, bem como afixado nos locais de estilo do 
município.  
 
Para o efeito, a documentação acima mencionada 
encontra-se patente para consulta nas instalações da 
Equipa de Projeto de Recuperação Urbana de Áreas 
Críticas (EPRUAC), sita na rua da Escola, n.º 10 – 1.º 
andar, Vale do Forno, 2675-251 Odivelas, durante as 
horas normais de expediente. 
 
Todos os interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por escrito, em 
comunicação dirigida à Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas, indicando o seu nome, número de Bilhete de 
Identidade ou Cartão de Cidadão, e morada, podendo 
também indicar facultativamente o respetivo endereço de 
correio eletrónico e número de telefone.); 

 
 - A cabimentação das verbas destinadas à publicitação 
obrigatória a efectuar na comunicação social e Diário da 
República. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DE TERRENOS 
DELIMITADOS PELA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) 

PARA FINS DISTINTOS DO USO AGRÍCOLA 
 

Declaração de Utilidade Pública para o uso não agrícola, 
dos terrenos delimitados pela Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), todos eles necessários para a concretização de 
operações candidatadas ao Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN) – Programa de Ação 
“Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul de 
Odivelas”, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2011/8494, de 1201-09-01, nomeadamente: 
 
1 - Operação 3.2 – Requalificação Urbanística e 
Valorização Paisagística do Largo da Saudade, em Vale do 
Forno, Envolvente Imediata e Parque Infantil; 
 
2 - Operação 3.3 – Requalificação Paisagística e Ambiental 
da Quinta do Zé Luís; 
 
3 – Operação 3.4 – Praça das Culturas da Serra da Luz; 
 
4 – Operação 3.5 – Primeiras Intervenções no futuro 
Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas e Via Pedonal e 
Ciclável da Vertente Sul entre a Serra da Luz e Vale do 
Forno. 
 
Este assunto carece da deliberação da Assembleia Municipal de Odivelas, 
com base no interesse público da população da Vertente Sul. 

 
(Aprovado por maioria) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 137/PRES/2011 
 

Assunto: Designação de Coordenadora do Banco Local de 
Voluntariado do Concelho de Odivelas 
 
Considerando que: 
 
1. Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal 
de Odivelas, aprovada na 16.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas (CMO), realizada no dia 04 de 
Agosto de 2010 (publicada no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 15 de 2010) e posteriormente 
rectificada na 20.ª reunião ordinária da CMO, realizada em 
29 de Setembro de 2010 (publicada no Boletim Municipal 
das Deliberações e Decisões n.º 19 de 2010), se definem, 
no artigo 42.º, as atribuições do Gabinete de Coesão e 
Inovação Social, referindo a sua alínea m): 
 
“Dinamizar o Banco de Voluntariado na área social 
vocacionado para colaborar com as diversas 
instituições/entidades do Concelho e/ou pessoas em 
situação de dependência, isolamento e solidão ou em 
qualquer outra situação de interesse social e comunitário 
que possa ser susceptível de voluntariado; (…)” 
 
2. Em 15 de Julho de 2008, foi assinado um “Protocolo de 
Colaboração entre o Conselho Nacional para a Promoção 
do Voluntariado e o Banco Local de Voluntariado do 
Concelho de Odivelas”, através do qual se especifica o 
funcionamento deste Banco, documento este que foi 
ratificado por deliberação municipal na 15.ª reunião 
ordinária da CMO, ocorrida no dia 29 de Julho de 2008. 
 
3. Nos termos da cláusula 3.ª do referido Protocolo, o 
Município de Odivelas compromete-se a designar um 
coordenador para o Banco Local de Voluntariado do 
Concelho de Odivelas. 
 
4. O exercício de funções de coordenação desta estrutura 
exige alguém que possua conhecimentos adequados e 
experiência profissional consolidada, de modo a assegurar 
a melhor gestão dos recursos disponíveis, bem como a 
eficaz articulação entre os intervenientes envolvidos. 
 

Nestes termos, designo, ao abrigo da competência prevista 
na alínea a), do n.º 2, do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, a Dra. 
Carla Cristina Moreiras Sérgio, técnica superior do Mapa 
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, como 
Coordenadora do Banco Local de Voluntariado do 
Concelho de Odivelas, com efeitos à data do presente 
despacho. 
 
Odivelas, 16 de Agosto de 2011 

 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 139/PRES/2011 
 
Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 30 de Agosto a 6 de Setembro de 2011, pelo 
presente despacho DESIGNO para me substituir durante 
o referido período, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o qual 
exercerá as minhas competências próprias e as que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 29 de Agosto de 2011 

 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 140/PRES/2011 
 
Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no artigo 
57º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e nos termos do artigo 41° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-
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me ausente por motivo de licença de férias, durante o 
período de 15 a 18 de Setembro de 2011, pelo presente 
despacho DESIGNO para me substituir durante o 
referido período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Sr. Vereador Mário Máximo dos Santos, o qual exercerá as 
minhas competências próprias e as que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 12 de Setembro de 2011 

 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 05/VHM/2011 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Senhor Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu 
Gabinete de Apoio Pessoal, Senhor Dr. Luís Gomes da 
Costa 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 73.º n.º 4 da Lei 169/99 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e nos termos dos 
artigos 35.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91 de 15 
de Novembro. Com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
6/96 de 31 de Janeiro e em aditamento ao meu Despacho 
03/VHM/2011, de 03 de Janeiro de 2011, subdelego, 
pelo presente Despacho, durante o período de 24 de 
Agosto a 02 de Setembro, inclusive, período em que me 
encontrarei ausente por motivo de férias, no Adjunto do 
meu Gabinete de Apoio Pessoal, Dr. Luis Gomes da 
Costa, as seguintes competências que me foram delegadas 
e subdelegadas, que serão exercidas no âmbito do referido 
Gabinete e que a seguir se discriminam: 
 
1. Assinar a correspondência e documentos de mero 
expediente, com excepção da dirigida a organismos ou 
entidade públicas; 
 
2. Autorizar o gozo e acumulação de férias, mediante os 
respectivos mapas e requerimentos dos trabalhadores 
afectos ao gabinete; 
 
3. Controlar a assiduidade, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade; 
 
4. Autorizar ausências ao serviço por pequenos períodos, 
dos trabalhadores afectos ao gabinete; 
 
5. Justificar e injustificar faltas no âmbito do Serviço, com 
excepção das mencionadas no art.º 40.º n.os 3 e 4 da Lei 

n.º 58/2008 de 9 de Setembro, diploma que aprovou o 
Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem 
funções públicas; 
6. Autorizar deslocações em serviço no País, exceptuando 
aquelas que envolvam a representação oficial do 
Município; 
 
7. Praticar actos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da minha competência decisória; 
 
8. Autorizar a realização de despesas orçamentadas com a 
locação e aquisição de bens e serviços até ao limite de 
€1.500,00 (mil e quinhentos euros). Sempre com respeito 
pela disciplina de execução orçamental estabelecida nas 
als, d), e) e f) do ponto 2.3.4. do POCAL (Plano Oficial de  
 
9. Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pela 
Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 
162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 
315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-
A/2002 de 05 de Abril e o cumprimento estrito do 
estabelecido no Artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 
8 de Junho, por aplicação do Artigo 14.º n.º 1 al. f) do 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01 e nos termos do Artigo 
109.º do mesmo diploma legal; 
 
10. Autorizar o pagamento das despesas realizadas nas 
condições legais até ao limite da competência delegada, 
nos termos do Código dos Contratos Públicos, publicado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29/01; 
 
11. Solicitar quaisquer informações destinadas a instruir os 
procedimentos administrativos, com o objectivo de 
preparar o exercício da minha competência decisória. 
 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as circunstâncias o 
justifiquem e, bem assim, poderão ser revogados 
quaisquer actos praticados pelo subdelegado. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado 
abster-se da prática de quaisquer acções ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam susceptíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe por 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente Despacho vigorará pelo período determinado, 
data a partir da qual se manterá em plena eficácia apenas, 
o anterior Despacho de Subdelegação de competências, 
Despacho 03/VHM/2011, de 03 de Janeiro de 2011. 
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Odivelas, 23 de Agosto de 2011 
 

O Vereador 
No uso da competência que me foi delegada pela Sr.ª Presidente da 
Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do  

Despacho n.º 43/PRES/2011, de 03/01/2011 
(Hugo Martins) 

 
 
 
 

EFICÁCIAS EXTERNAS 
 

 
 
 

VEREADOR MÁRIO MÁXIMO 
 

 
 

Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador Mário 
Máximo, ao abrigo das competências delegadas pela Presidente 
de Câmara Municipal de Odivelas, através do despacho com a 
delegação de competências n.º. 42/PRES/2011, nos termos da 
Informação n.º 8628, 2011.09.07, referente ao período de 14 de 
Julho a 7 de Setembro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Delegação de Competências 
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/1746 
Assunto: Requerimento para realização de obras Odivelas 
Despacho: 
Ao CEPRUAC, 
Concordo. 
Defere-se conforme proposto. 
Notifique-se do deferimento. 
Solicite-se à DFM a verificação da adequada execução dos 
trabalhos. 
14-07-2011 
 
EDOC/2011/29627 
Assunto: Requerimento para realização de Obras Odivelas 
Despacho: 
Ao CEPRUAC, 
Concordo. 
Defere-se conforme proposto. 
Notifique-se do deferimento. 
Solicite-se à DFM a verificação da adequada execução dos 
trabalhos. 
14-07-2011 
 
EDOC/2011/40743 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
Mod.U/DL/SLG 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a emissão da Autorização de Utilização de Vias 
Públicas (Licença n.º 10/UVPADFO/2011) e da Licença 
Especial de Ruído (Licença n.º 22/LER/ 2011) nos termos 
propostos, condicionadas ao pagamento das taxas devidas; 
Aprovam-se alvarás que seguem em suporte físico assinados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
14-07-2011 

 
EDOC/2011/37738 
Assunto: Proposta de aquisição/aluguer de fotocopiadora para 
Armazém da DA 
Despacho: 
Concordo e autorizo a realização da despesa. 
À DGFP/DA para desenvolvimento do procedimento de 
aquisição respectivo, precedido de cabimentação pela 
DGFP/DF. 
29-07-2011 
 
EDOC/2011/44484 
Assunto: Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Odivelas e o Cenfic 
Despacho: 
À Sr.ª DAEEPCF, 
Ofício n.º 18306 segue assinado. 
29-07-2011 
 
EDOC/2011/39684 
Assunto: Proposta de devolução de pagamento de inspecção a 
ascensor (Proc. n.º: CMO-11.16/395) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para efeitos da devolução proposta. 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/24074 
Assunto: Reconhecimento do Pedido de Isenção da Derrama / 
Pedido de isenção do,pagamento de derrama 
Despacho: 
À Sr.ª CDAEEPCF, 
Concordo. 
Ofício n.º 15773 segue assinado. 
21-06-2011 
 
EDOC/2011/38356 
Assunto: EDP Comercial Comercialização de Energia SA (EDP 
Comercial Comercialização de Energia SA) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF,  
Para pagamento. 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/38230 
Assunto: Recibo de indemnização valor 57,83 euros 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Recibo n.º 199011005302 segue assinado. 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/35356 
Assunto: Envio de recibo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Recibo n.º 5905856755 segue assinado. 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/34921 
Assunto: Factura no valor de 29.223,87 euros.  
(Relação Valorizada) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
11-07-2011 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 16 13 de Setembro de 2011 11 
 

 
EDOC/2011/36275 
Assunto: Relação valorizada de facturas 29.573,92 euros 
Despacho: Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/37758 
Assunto: SMAS Facturação Referente ao mês Abril entrada em 
Maio de 2011 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/21046 
Assunto: Escola EB1/JI Barbosa Du Bocage Contador de Agua 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/15698 segue assinado. 
12-07-2011 
 
EDOC/2011/10820 
Assunto: Envio de documentos. Cliente nº. 29219230 local 
1003718; Cliente nº. 29219396 local 1003778; Cliente nº. 
29219485 local 1004185; Cliente nº. 29219639 local 1004186 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/15698 e contratos n.ºs 201101602, 201101626e 
201101611 seguem assinados. 
12-07-2011 
 
EDOC/2011/67004 
Assunto: Impossibilidade de notificação por via postal, de 
Administrações de Condomínio 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Aprova-se Notificação Edital n.º 01/DAJG/DL/2011, que 
segue assinada; 
Decorrido o prazo sem que a Administração de Condomínio ou 
qualquer dos condóminos na sua qualidade de co-interessados 
venham requerer a competente IP, proceda-se de imediato à 
imobilização da instalação e à selagem do equipamento e, bem 
assim, a instauração do competente processo contra-
ordenacional. 
12-07-2011 
 
EDOC/2011/21446 
Assunto: Notificação nos termos e para os efeitos dos art.º 76º, 
88º e 89ºdo Código de Procedimento Administrativo 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Documento Saída n.º 13376 segue assinado em suporte físico. 
13-07-2011 
 
EDOC/2011/10212 
Assunto: Centro Infantil do vale do Forno 
Despacho: 
Ao CEPRUAC, 
Para envio do ofício anexo à etapa 22. 
13-07-2011 
 
 
 

EDOC/2011/41024 
Assunto: Proposta de Alteração ao Regulamento da Biblioteca 
Municipal D. Dinis - Edital 
Despacho: 
Ao Sr. Júlio César Nogueira, 
Ofícios e emails seguem assinados, para envio às entidades 
competente acompanhado de edital autenticado. 
12-07-2011 
 
EDOC/2011/40227 
Assunto: Cobrança de reembolsos valor 150,00 euros 
Apólice:8237482 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/23809 
Assunto: Inquérito Administrativo - Conservação Corrente por 
Contrato no Distrito de Lisboa - Zona Sul 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 107007 segue assinado. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/42577 
Assunto: Relação valorizada de facturas no valor de 33.726,12 
euros. 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
28-07-2011 
 
EDOC/2010/46946 
Assunto: 148/ODV/02 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/41708 
Assunto: 530/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/46950 
Assunto: COM/2007/1 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr.º António Janeiro, 
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Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47094 
Assunto: 4/ODV/99 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/42876 
Assunto: 4/ODV/99 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47059 
Assunto: 116/ODV/01 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr.º António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/41709 
Assunto: 339/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr.º António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 

que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/42879 
Assunto: 264/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/42875 
Assunto: 326/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47115 
Assunto: 538/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47113 
Assunto: 517/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/46941 
Assunto: 488/ODV/05 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
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Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47083 
Assunto: 505/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47008 
Assunto: 519/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47048 
Assunto: 433/ODV/05 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/46956 
Assunto: 322/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte deste não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que o requerente já foi notificado, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 

que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2011/42428 
Assunto: Relação valorizada de facturas - valor 22.467,78 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
29-08-2011 
 
EDOC/2011/35451 
Assunto: Envio de relação e faturas 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
29-08-2011 
 
EDOC/2011/43652 
Assunto: Vosso equipamento EP2030 n.º série 21716172 
Contrato n.º RP/06/531 
Despacho: 
Concordo e autorizo a realização da despesa. 
À DGFP/DA para desenvolvimento do procedimento de 
aquisição respectivo, precedido de cabimentação pela 
DGFP/DF. 
29-08-2011 
 
EDOC/2011/43650 
Assunto: Vosso equipamento EP1085 n.º série 21700699 
Contrato n.º RP/06/499 
Despacho: 
Concordo e autorizo a realização da despesa. 
À DGFP/DA para desenvolvimento do procedimento de 
aquisição respectivo, precedido de cabimentação pela 
DGFP/DF. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/42885 
Assunto: 180/ODV/02 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/42881 
Assunto: 180/ODV/02 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte deste não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que o requerente já foi notificado, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
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EDOC/2010/47075 
Assunto: 257/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte deste não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que o requerente já foi notificado, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/43056 
Assunto: 260/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/46958 
Assunto: 260/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/46953 
Assunto: COM/2007/8 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/43055 
Assunto: 509/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável ao requerente e que a inexistência de impulso 

processual por parte deste não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que o requerente já foi notificado, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/41706 
Assunto: 268/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
30-08-2011 
 
EDOC/2010/46960 
Assunto: COM/2007/3 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
30-08-2011 
 
EDOC/2010/42868 
Assunto: 506/ODV/06 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
30-08-2011 
 
EDOC/2010/41714 
Assunto: 419/ODV/05 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
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30-08-2011 
 
EDOC/2010/41721 
Assunto: 175/ODV/02 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
29-08-2011 
 
EDOC/2010/47060 
Assunto: 302/ODV/03 Proposta de arquivamento do processo 
Despacho: 
Considerando que a inércia processual se mantém por causa 
imputável à requerente e que a inexistência de impulso 
processual por parte desta não permite que o processo prossiga, 
declaro deserto o presente procedimento; 
Atendendo a que a requerente já foi notificada, em sede de 
audiência prévia, da intenção de se declarar deserto o 
procedimento e manteve o comportamento silente, determina-se 
que o presente despacho se torne definitivo de imediato, com o 
consequente arquivamento do processo. 
31-08-2011 
 
EDOC/2011/46888 
Assunto: Factura valor 25,09 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/47116 
Assunto: Facturação GALP ENERGIA - Agosto 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/47421 
Assunto: Lisboagás Comercialização SA (Lisboagás 
Comercialização SA)   
Factura 64,49 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/47097 
Assunto: EDP Comercial Comercialização de Energia SA (EDP 
Comercial Comercialização de Energia SA) 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/46675 
Assunto: Factura no valor de 28.428,29 euros. 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 

01-09-2011 
 
EDOC/2011/38569 
Assunto: Empreitada de desvio de conduta DN 300MM na Avª 
Abreu Lopes em Odivelas 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Ofício n.º 19620 e certidão anexa ao mesmo seguem assinados. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/47344 
Assunto: Pedido de Informação da Provedoria de Justiça 
referente ao estabelecimento Moby´s Bar 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Ofício n.º 2011/19324 segue assinado. 
01-09-2011 
EDOC/2011/48538 
Assunto: Contrato de Fornecimento de Energia Eléctrica 
Despacho: 
Ao Sr. CDGP, Dr. António Carrilho, 
Ofício n.º 2011/19959 e contrato CIL: 0116325395, seguem 
assinados. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/45374 
Assunto: Envio de expediente - Registo 79/2011 e NPP 
55157/2011 e Registo 274/2011 e NPP 156405/2011 
Despacho: 
Ao Sr. CDJ, Dr. David Martins, 
Concordo com o proposto. 
Arquive-se. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/46675 
Assunto: Factura no valor de 28.428,29 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/46901 
Assunto: Relação valorizada de facturas valor 25.165,48 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
31-08-2011 
 
EDOC/2011/45767 
Assunto: ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ Instituto 
de Soldadura e Qualidade 
Despacho: 
AO DGFP/DF, 
Para cabimento, compromisso e pagamento. 
01-09-2011 
EDOC/2 011/42293 
Assunto: Acta nº11 - Condomínio da Rua José António de 
Carvalho, 18 - Odivelas. 
Despacho: 
Ao DGFP/DGP, 
Concordo. 
Ofício n.º 2011/19880 segue assinado. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/9555 
Assunto: Sede para ALAMC 
Despacho: 
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Ao DGFP/DGP, 
Ofício n.º 2011/19682 segue assinado. 
01-09-2011 
 
 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pelo Vereador 
Mário Máximo, ao abrigo das competências subdelegadas 
pela Presidente de Câmara Municipal de Odivelas, através 
do despacho com a delegação de competências n.º. 
42/PRES/2011, nos termos da Informação n.º 8629, de 
2011.09.07, referente ao período de 14 de Julho a 7 de 
Setembro de 2011: 
 
Despachos com Eficácia Externa 
Ao abrigo da Subdelegação de Competências  
(Despacho n.º 42/PRES/2011) 
 
EDOC/2011/32362 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Entrega de 
MOD.U/DL/SLG 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a Autorização Especial para Serviços de Restauração 
e/ou Bebidas  n.º 07/AESRB/2011 e a Licença Especial de 
Ruído n.º 21/LER/2011, nos termos e condições constantes do 
Termo de Condicionantes remetido pelo DFM/STR, cujo teor 
deve ficar a fazer parte integrante do respectivo alvará, com 
efeitos a 1 de Julho do corrente ano e que já seguiram assinados; 
Reconhece-se a Isenção "ope legis" de pagamento de taxas, nos 
termos indicados; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao seu arquivamento 
04-07-2011 
 
EDOC/2011/35697 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Mod.U/DL/SLG 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Indefere-se, nos termos e com os fundamentos alegados na 
etapa 4. 
06-07-2011 
 
EDOC/2011/37159 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 2034/93 - pedido 
de cópias simples para entrega de pedido de mudança de pessoa 
titular da exploração 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Determino a emissão de 2.ª via do Alvará de Licença de 
Funcionamento n.º 21/2005, de 02/06, condicionado ao 
pagamento das taxas devidas; 
2ª Via do Alvará segue assinada 
11-07-2011 
 
EDOC/2011/67004 
Assunto: Impossibilidade de notificação por via postal, de 
Administrações de Condomínio 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo. 
Aprova-se Notificação Edital n.º 01/DAJG/DL/2011, que 
segue assinada; 
Decorrido o prazo sem que a Administração de Condomínio ou 
qualquer dos condóminos na sua qualidade de co-interessados 
venham requerer a competente IP, proceda-se de imediato à 

imobilização da instalação e à selagem do equipamento e, bem 
assim, a instauração do competente processo contra-
ordenacional. 
12-07-2011 
 
EDOC/2007/55868 
Assunto: 399/ODV/04 - PROPOSTA DE INFORMAR O DFM E 
NOTIFICAR REQUERENTE 
Despacho: 
Ao Sr.º DMGAG, 
Defere-se o pedido de emissão de autorização de utilização para 
a actividade de restauração e bebidas, condicionado ao 
pagamento da taxa devida 
12-07-2011 
 
EDOC/2007/89887 
Assunto: 15509/OCP + 22/86 entrega declaração prévia para 
efeitos de registo e mudança de nome na DGAE 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concordo; 
Declara-se a invalidade do alvará de licença sanitária n.º 115, de 
13/08/1986, para a actividade de restauração e bebidas; 
Notifique-se o interessado. 
12-07-2011 
 
EDOC/2009/73905 
Assunto: Análise de Processo de licenciamento de 
Estabelecimento de Restauração e/ou Bebidas Pendente - Proc. 
nº 665/88 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Concede-se aos requerentes um prazo de 10 dias para se 
pronunciarem, em sede de audiência de interessados, sobre a 
intenção de se declarar extinto o procedimento de substituição 
do título, com  os fundamentos propostos na etapa 5; 
Em caso de manutenção do comportamento silente, declara-se a 
extinção do procedimento de substituição do título, nos termos 
propostos; 
Atento o alegado na etapa 5, informe-se o requerente que deverá 
dar cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 24º, do Decreto-
Lei n.º 234/2007 de 19/06, mediante apresentação de 
Declaração Prévia. 
12-07-2011 
 
EDOC/2009/40645 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Proc nº 1/AS/89 - 
Pedido de Junção de Elementos 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Declara-se a extinção do procedimento com vista à substituição 
do título e dispensa-se a audiência de interessados, nos termos 
propostos;  
Aceita-se a Declaração Prévia apresentada, e determina-se o 
consequente averbamento dos factos e a inclusão no Mapa 
Mensal a remeter à DGAE; 
Executados os procedimentos indicados, considera-se findo o 
presente processo, devendo o mesmo ser remetido ao Arquivo 
Municipal. 
12-07-2011 
 
EDOC/2010/50745 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 1879/93 - Pedido 
de 2ª Via de Licença de Utilização 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido condicionado ao pagamento da taxa devida; 



 
 
 
 

Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 

 
Ano XII - N.º 16 13 de Setembro de 2011 17 
 

2ª Via do Alvará de Autorização de Utilização para Serviços de 
Restauração e/ou Bebidas n.º 1/2006 segue aprovada e assinada, 
devendo apenas ser entregue à requerente caso se venha a 
verificar o pagamento da taxa devida. 
14-07-2011 
 
EDOC/2011/40767 
Assunto: Pedido de LER em nome de Rute Filipa Laranjeiro 
Rodrigues - Espectáculo no Pavilhão Multi-Usos Odivelas, de 16 
a 17 Julho / 2011 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Declara-se a extinção do presente procedimento, nos termos 
propostos. 
20-07-2011 
 
EDOC/2009/34337 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 364/ODV/04 - 
entrega declaração previa para efeitos de averbamento 
Despacho: 
Exmo. Senhor DMGAG, 
Defere-se o averbamento do Alvará de Autorização de 
Utilização n.º 24/2004 a favor da Sociedade Sortemprimeiro, 
Lda. 
Concorda-se com o horário de funcionamento, nos termos 
requeridos; 
Declara-se a extinção do anterior procedimento de averbamento 
do título em favor do Sr. Paulo Alexandre Oliveira Ruas, nos 
termos propostos. 
20-07-2011 
 
EDOC/2011/37148 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
renovação ciclomotor ODV00100242 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido efectuado pelo requerente, com o prazo de 
validade até 13 de Outubro de 2013, condicionado ao 
pagamento da taxa devida. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/37965 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
revalidação da licença ciclomotor nº ODV300232 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido efectuado pelo requerente, com o prazo de 
validade até 21 de Julho de 2013, condicionado ao pagamento da 
taxa devida. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/41407 
Assunto:  
Despacho:  
Licenciam/2011/608 - de: Vila Coroada - Taxi, Lda (Vila 
Coroada - Taxi, Lda)   
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de averbamento à 
licença de táxi 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido de averbamento de substituição do veículo 
anterior, com a matrícula 22-AZ-71, para o novo veículo, com a 
matrícula 65-LX-08, condicionado ao pagamento da taxa devida. 
Oficie-se a requerente nos termos propostos. 

Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/35489 
Assunto:  e-atendimento de Licenciamentos / Ambulanta 12 - 
pedido de licença para o exercício da actividade 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se a emissão de cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa devida; 
Oficie-se o requerente nos termos propostos; 
Paga a taxa devida, envie-se processo à Sr.ª Presidente da CMO, 
para assinatura do respectivo Cartão de Venda Ambulante; 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/37992 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de 
revalidação da licença ciclomotor nº ODV300242 
Despacho: 
Ao Sr. DMGAG, 
Defere-se o pedido efectuado pelo requerente, com o prazo de 
validade até 06 de Junho de 2013, condicionado ao pagamento 
da taxa devida. 
Logo que o procedimento se mostre concluído e extinto, 
proceda-se ao arquivamento do presente processo. 
28-07-2011 
 
EDOC/2011/39512 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / pedido de 
licenciamento p/a a empresa Queda D"Água 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Defere-se o pedido de autorização de utilização para 
estabelecimento de restauração (Restaurantes Tipo Tradicional), 
condicionado ao prévio pagamento da taxa devida; 
Concorda-se com o horário de funcionamento proposto; 
Determina-se que no título da autorização de utilização se registe 
a advertência constante da informação / parecer técnico da 
DFM/STR. 
26-08-2011 
 
EDOC/2010/36833 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 13364/OCP/OC 
+ 2080/94 Entrega declaração prévia P/A efeitos de mudança 
de entidade e Registo 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Aceita-se o pedido de mudança de titular da exploração; 
Defere-se a alteração da actividade, com o fundamento 
proposto;  
Concorda-se com o horário de funcionamento solicitado. 
26-08-2011 
 
EDOC/2011/44729 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Processo nº 
2102/AS/94Antecedentes: Lic/2008/751 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Aceita-se a declaração prévia para os efeitos pretendidos; 
Comunique-se à requerente o averbamento dos factos; 
Informe-se a DGAE da alteração processual. 
30-08-2011 
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EDOC/2011/47005 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Ambulante 14 - 
pedido de licença para o exercício 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa correspondente; 
Notifique-se requerente para pagamento da taxa; 
Paga a mesma, envie-se cartão à Sr.ª Presidente da CMO para 
assinatura. 
30-08-2011 
 
EDOC/2011/46504 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / Ambulante 13 - 
pedido de renovação da licença 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Defere-se a emissão do cartão de vendedor ambulante, 
condicionado ao pagamento da taxa correspondente; 
Notifique-se requerente para pagamento da taxa; 
Paga a mesma, envie-se cartão à Sr.ª Presidente da CMO para 
assinatura. 
30-08-2011 
 
EDOC/2009/33569 
Assunto: e-atendimento de Licenciamentos / 
7683/D/E+411/ODV/2005 - Pedido de Autorização de 
Utilização para Estabelecimento Restauração e/ou Bebidas 
Despacho: 
Ao CDL, Dr. António Janeiro, 
Concordo. 
Segue aprovado e assinado o original e respectivo duplicado do 
alvará de autorização de utilização n.º 18/2011. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/47006 
Assunto: 2ª. via factura 1.387,28 euros 
Despacho: 
Ao DGFP/DF, 
Para pagamento. 
01-09-2011 
 
EDOC/2011/41407 
Assunto: Licenciam/2011/608 - de: Vila Coroada - Taxi, Lda 
(Vila Coroada - Taxi, Lda)   
e-atendimento de Licenciamentos / Pedido de averbamento à 
licença de táxi 
Despacho: 
Ao Sr. CDL, Dr. António Janeiro, 
Licença Táxi n.º 37/2003 segue assinada. 
01-09-2011 
 
 
 

 

FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
 
Decisões tomadas abrigo das competências subdelegadas através 
do Despacho n.º 05/VPCT/2011, de 13 de Janeiro 2011, no 
âmbito da Divisão de Fiscalização Municipal, nos termos da 
Informação n.º Interno/2011/8591, de 2011.09.06, referente ao 
período de 1 a 31 de Agosto de 2011:  
 
VIATURAS REMOVIDAS DA VIA PÚBLICA 
01/08/2011 a 31/08/2011 

 
Decisões tomadas ao abrigo das competências subdelegadas  
(Despacho nº 05/VPCT/2011 de 13 de Janeiro 2011) 
 
DESPACHO DE REMOÇÃO ASSINADO PELA SENHORA 
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 
 
Assunto: Remoção do veículo Opel Kadet, com a matrícula VX-
14-39, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 37/VIAT/RA/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.29 
Data da remoção: 2011.08.02 
 
Assunto: Remoção do veículo Volkwagen, com a matrícula 54-
90-DJ, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 40/VIAT/RA/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.29 
Data da remoção: 2011.08.04 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 76-
44-QO, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do 
Regulamento Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 39/VIAT/RA/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.29 
Data da remoção: 2011.08.04 
 
Assunto: Remoção do veículo Citroen Ax, com a matrícula 44-
66-DT, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 38/VIAT/RA/11). 
Decisão da Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal - 
Elisabete Lucas: Considerando a descrição do veículo e nos 
termos do disposto no Artº 6 do Regulamento Municipal de 
Veículos Estacionados Abusiva e/ou Indevidamente na via 
Pública, proceda-se à remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.07.29 
Data da remoção: 2011.08.04 
 
 
DESPACHO DE REMOÇÃO ASSINADO PELO 
SENHOR VEREADOR 
 
Assunto: Remoção do veículo Peugeot 106, com a matrícula 48-
75-NR, nos termos do disposto nos Artsº 5 e 6º do Regulamento 
Municipal de Veículos Estacionados Abusiva e/ou 
Indevidamente na Via Pública (Processo nº 95/VIAT/OD/11). 
Decisão do Senhor Vereador Paulo César Teixeira: 
Considerando a descrição do veículo e nos termos do disposto 
no Artº 6 do Regulamento Municipal de Veículos Estacionados 
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Abusiva e/ou Indevidamente na via Pública, proceda-se à 
remoção do mesmo. 
Data do despacho: 2011.08.04 
Data da remoção: 2011.08.08 
 
 
 

 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem de todos os Despachos efectuados pelo Vereador 
Paulo César Teixeira no âmbito do Departamento de Gestão 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, através do despacho n.º 45/PRES/2011, de 3 de 
Janeiro, nos termos da Informação n.º Interno/2011/7611, de 
2011.07.26, durante o mês de Junho de 2011: 
 
Processo n.º 11786/OP 
Nome: Fernando Jorge Pereira Simões 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Largo da Memória, n.º 4, 4A e 6 - Odivelas 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferida a Licença administrativa 
  
Processo n.º 8833/OP 
Nome: Emílio & Companhia, S.A 
Assunto: Declaração de caducidade e extinção de procedimento 
Local: Vale do Covo, Lt. 19 – Caneças 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a caducidade do procedimento 
  
Processo n.º 6791/OP 
Nome: Mª Manuela Pêra Lourenço Martins e Outros e Outros 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por deserção 
Local: Rua Major Rosa Bastos, Lt. 1 – Caneças 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção de procedimento 
  
Processo n.º 6790/OP 
Nome: Jaime Joaquim Freitas 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento 
Local: Rua Major Rosa Bastos, Lt. 1 – Caneças 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 4926/OP/GI 
Nome: Cláudia Patrícia Rebelo Ferreira 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua D. Dinis, Lt. 207 A – B.º dos Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12047/CP/OP/GI 
Nome: António da Silva Vicente Xavier 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Campo da Bola, Lt. 44 – B.º Quinta das Canoas – 
Pontinha 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12360/CP/OP/GI 
Nome: António dos Santos Freire 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Idade de Ferro, Lt. 7 – B.º Castelo Poente 

Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 16037/LO 
Nome: José Lopes Fernandes e José Feliciano Coutinho 
Assunto: Regime excepcional de extensão dos prazos 
Local: Bairro Terras do Bacalhau – Pontinha 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 12466/CP/OP/GI 
Nome: José Avelino Correia Rodrigues 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Alto, Lt. 44 – B.º Casal do Bispo – Famões 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12125/CP/OP/GI 
Nome: Victor Manuel da Costa 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua do Norte, Lt. 46 – B.º Sete Quintas – Caneças 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12429/CP/OP/GI 
Nome: José Luís da Conceição Rodrigues 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua 16 de Abril, Lt. 167 – B.º Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 6679/OP 
Nome: Ca - Imobiliárion Fundo Especial de Investimento Imob. 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua Vasco da Gama, Lt. 2 – B.º Casal do Bispo – Famões 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 1181/OP/GI 
Nome: Avelino Fernandes Rodrigues 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Amaral, Lt. 103 – B.º Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Indeferir 
  
Processo n.º 6348/OP/GI 
Nome: Francisco José Montes Quarenta 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Olhão, Lt. 142 – B.º Casal de São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 9122/OP/GI 
Nome: Filipe José Valério Manuel 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, Lt. 50 – B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 11282/CP/OP/GI 
Nome: Maria Engrácia Faustino 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua Sacadura Cabral, Lt. 81 – B.º Novo Santo Eloy - 
Pontinha 
Data de despacho: 03.06.11 
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Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 5828/OP 
Nome: Encosta da Paiã Urbanização, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos 
Local: Encosta da Paiã, Lt. 5 - Pontinha 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro extinção do procedimento 
  
Processo n.º 24307/OCP 
Nome: António Manuel Balão Rainho 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Angola, n.º 7, Loja Esq. – Campo de Caneças 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferida a Licença 
  
Processo n.º 10192/D/E 
Nome: Salita – Restaurante e Snack-Bar, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento 
Local: Praceta João Villaret, n.º 13B – R/Ch – Povoa Santo 
Adrião 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8228/D/E 
Nome: Hyperbela – Centro Estética, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento 
Local: Rua Vieira da Silva, 7B – Quinta Nova - Odivelas 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 9602/D/E 
Nome: Colinasec, Lavandaria, Lda. 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Rua Fernando Namora, Lt. 6 – Zona 4 Loja 4 – Odivelas 
Data de despacho: 03.05.11 
Teor do Despacho: Declaro extinto o procedimento 
  
Processo n.º 7156/D/E 
Nome: Monteiro & Pereira, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Azinhaga dos Besouros, n.º 4 - Pontinha 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do Procedimento 
  
Processo n.º 6748/D/E 
Nome: Festim Prós Olhos, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Centro Comercial Odivelas Parque. Loja 2057 - Odivelas 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 8552/D/E 
Nome: Vítor Manuel Nunes Duarte 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua Infante D. Henrique, Loja 2 – B. Mário Madeira – 
Pontinha 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Deferida a Licença Administrativa 
  
Processo n.º 12549/D 
Nome: Lisboagás – GDL, S.A 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua dos Sinais – Caneças 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  

Processo n.º 12192/IP/ED 
Nome: Maria Isabel Rodrigues 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua António Feijó, nº. 7 CV Dt.ª - Odivelas 
Data de despacho: 03.06.11 
Teor do Despacho: Parecer Desfavorável 
  
Processo n.º 12551/IP/ED 
Nome: Isabel Maria Gomes da Silva André 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Vale Pequeno, Lt. 102 – B.º Vale Pequeno – 
Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Parecer Favorável 
  
Processo n.º 11317/CP/OP/GI 
Nome: Maria Cândida Castro Almeida Santos 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Av. São Sebastião, n.º 24, Lt. 126 – B.º Casal do Rato - 
Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida a Autorização de Utilização 
  
Processo n.º 10981/CP/OP/GI 
Nome: Almerinda do Amaral  
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Elina Guimarães, Lt. 124 – B.º da Milharada - 
Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida a Autorização de Utilização 
  
Processo n.º 2376/OP 
Nome: Vítor Coelho Fernandes – Engenharia e Const. Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos por deserção 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Zona 8, Lt. 6 – 
Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 10750/CP/OP/GI 
Nome: António Leitão Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Natália Correia, Lt. 231 – B.º da Milharada – 
Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Indeferida a Autorização de Utilização 
  
Processo n.º 5365/OP 
Nome: Construções Perfilverde, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, Lt. 85 – Ramada 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 8672/OP 
Nome: Construções Flor do Sol, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Major Caldas Xavier, n.º 51 - Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 9357/OP/GI 
Nome: José Adelino Pereira Lourenço 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua Maria da Fonte, Lt. 153 – Bairro da Milharada – 
Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
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Teor do Despacho: Deferida a Autorização de Utilização 
  
Processo n.º 4932/OP 
Nome: Habizêzere Construção Civil, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís de Camões, Lt 1 – Quinta das Pretas - Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 8828/OP 
Nome: Construções Gameiricel, Lda. 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua Hortos vale Covo, Lt. 14 - Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 11581/CP/OP/GI 
Nome: Amílcar Augusto Ramos Ferreira 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua Maria do Céu, Lt. 11 – B.º Monte Verde – Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 5191/OP 
Nome: Sisantos – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimentos 
Local: Jardim da Amoreira, Lt. 91 - Ramada 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 2392/OP 
Nome: Sociedade de Construção Gonçalves e Nunes, Lda. 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentar elementos 
Local: Urbanização Colinas do Cruzeiro, Lt. 2 – Zona 9 - 
Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida a pretensão 
  
Processo n.º 10432/CP/OP/GI 
Nome: Ana Maria Horta Fernandes Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Rio Tejo, Lt. 97 – B.º Vale Pequeno 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 6359/OP/GI 
Nome: Abílio Ribeiro Dias 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Elina Guimarães, Lt. 137 – B.º Milharada - Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 9249/OP/GI 
Nome: Licínio Pires Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Rio Tejo Lt. 112 – B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 9510/Antigo 
Nome: Sónia Alexandra da Silva e Almeida 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Praceta 1º Dezembro, n.º 13 – Cv Dtª. - Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Indeferida 
  
 

Processo n.º 5768/D 
Nome: Friponti – Produtos Alimentares, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Estrada da Paiã – Zona Industrial – Nave 4/5 - Pontinha 
Data de despacho: 16.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 7867/Antigo 
Nome: Luís Gonzaga Santos Barbosa 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua da Paiã, n.º 3 e 3A - Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 25838/Antigo 
Nome: Ti Mena – Jardim-de-infância, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: E.N 250 Rua Torcato Jorge, n.º 10 - Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 12552/D 
Nome: ZON TV Cabo, SA 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua João Villaret – Ramada 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12161/CP/OP/GI 
Nome: António José Pinto 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Laura Aires, Lt. 40 – B.º Trigache Centro – Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12576/IP/ED 
Nome: Carlos Manuel da Costa Alberto 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Bairro Casal do Rato, Lt. 218 – Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Parecer Favorável 
  
Processo n.º 12051/CP/OP/GI 
Nome: Amélia Mariana Filipe Rodrigues 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Bairro Pinhal Verde, Lt. 39 - Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 11829/CP/OP/GI 
Nome: Arselino Costa Marques 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Vitória, Lt. 45 – B.º Casal Rato – Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12178/CP/OP/GI 
Nome: Daniel Cardoso Juvantes 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua D. António, Lt. 122 – B.º Granjas Novas – Ramada 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12061/CP/OP/GI 
Nome: Alfredo dos Reis Ferreira 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Camilo Castelo Branco, Lt. 53 – Famões 
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Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12445/CP/OP/GI 
Nome: António Matias Coelho 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Bairro Vale Grande – Lt. 299 – Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12318/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Simões Barata 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua da Liberdade, Lt. 174 – B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12321/CP/OP/GI 
Nome: João Maria da Silva Silvério 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira de Castro, Lt. 5 – B.º Sete Quintas – Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12128/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Teixeira 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Infanta Dona Teresa, Lt. 141 – B.º Granjas Novas – 
Ramada 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12415/CP/OP/GI 
Nome: José da Silva 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Mário Viegas, Lt. 90 – B.º Vale Pequeno - Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 8194/OP/GI 
Nome: Otília Pires dos Santos 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua das Camélias, Lt. 18 – B.º Quinta da Barroca – 
Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12263/CP/OP/GI 
Nome: António Albino Ribeiro 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Estrada Municipal, Lt. 232 – B.º Vale Grande – Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 3006/OP/GI 
Nome: Luís Jorge de Lima Antunes 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua António Boto, Lt. 247 – B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12460/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Gomes Sá Velho 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: B.º Novo das Fontainhas, Lt. 17 – Ramada 

Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12316/CP/OP/GI 
Nome: Habizêzere – Construção Civil, Lda. 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Av. da Liberdade, Lt. 126 – B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12467/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Ferreira 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, Lt. 44 – B.º Trigache Norte 
– Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 1201/CP/OP/GI 
Nome: Manuel João Leitão Vicente 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Humberto Madeira, Lt. 55 – Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12133/CP/OP/GI 
Nome: Beatriz da Conceição Oliveira Morgado 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua D José, Lt. 180A – B.º Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 7480/OP/GI 
Nome: Fernando Ribeiro 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
Local: Rua Cidade de São João da Madeira, Lt. 182 – Famões 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Proceda-se à prorrogação 
  
Processo n.º 8037/OP 
Nome: Vértice Urbano, Promotor Imobiliário, Lda. 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras, Lt. 15 – Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Proceda-se à prorrogação 
  
Processo n.º 8436/OP 
Nome: Desfil`Urbano, Lda. 
Assunto: Prorrogação do Alvará de Autorização de Construção 
Local: Quinta das Piçarras, Lt. 14 – Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Proceda-se à Prorrogação 
  
Processo n.º 6001/OI 
Nome: Simões e Sobrinhos, Lda. 
Assunto: Envio de processo à DFM 
Local: Rua Prof. Egas Moniz, n.º 28 – 5º - Póvoa Santo Adrião 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 7660/OI 
Nome: Irene da Conceição Duarte 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua Principal, n.º 7 – (Bairro Vale Forno) – Odivelas 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
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Processo n.º 6051/D/OC 
Nome: Alberto Albuquerque Garra 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 11639/D 
Nome: Administração Conjunta da AUGI do Vale Grande 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua Cidade da Figueira da Foz, Lt. 35 - Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 10635/D/V 
Nome: Adelaide Santos Pinheiro Marques 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Largo da Infância, n.º 5 C - Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 1486/OI 
Nome: Homero dos Santos Prazeres 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua do Pinhal Verde – Terra da Barreira - Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 3287/OI 
Nome: José dos Santos Dias 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua dos Pedrógãos, n.º 19 - Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 8680/D 
Nome: Carlos Alberto Gomes da Fonseca 
Assunto: Envio de processo à DFM 
Local: Rua Doutor Jaime Cortesão, n.º 30 – Povoa Santo Adrião 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 828/OI 
Nome: João Manuel Pereira Prates 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Casal Vale Covo, Carrascais – Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 11197/OI 
Nome: José Codeço 
Assunto: Determinação de Demolição/reposição da obra ilegal 
Local: Rua Craveiro Lopes, n.º 772 (Bairro do Casal Novo) – 
Caneças 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Determino a demolição da obra ilegal 
  
Processo n.º 12294/D/V 
Nome: Lucinda Andrade Moreira Morais 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
Local: Avenida 25 de Abril, n.º 17 – Pontinha 
Data de despacho: 15.06.11 
Teor do Despacho: Notifique-se para execução de obras 
  
Processo n.º 8483/OP/GI 
Nome: Emblemática – Construção Civil, Lda. 

Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Marquesa de Alorna, Lt. 284 - Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 12564/D/PUB 
Nome: Pedago, Sociedade de Empreendimentos, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Rua Fernandes Farinha, n.º 16 B, Urb. Jardim da 
Amoreira - Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 12543/D/PUB 
Nome: Viagens à vista, Unipessoal, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Rua Fernando Namora, Zona 3, Lt. 18, Urb. Colinas do 
Cruzeiro - Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 12510/D/PUB 
Nome: VAMOSACONTAS – Gabinete Técnico de 
Contabilidade, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Av. Magalhães Coutinho, Zona 6, Loja 1 – Urb. Colinas 
Cruzeiro - Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 12587/D/PUB 
Nome: Tons e Sabores, Lda. 
Assunto: Licenciamento de Publicidade 
Local: Rua Mário Moreira, Lt. 16, Loja 2, Zona 5, Colinas do 
Cruzeiro - Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 10687/CP/OP/GI 
Nome: Sebastião Gomes Fialho 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua do Porto Pinheiro, Lt. 3 – B.º Porto Pinheiro - 
Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferido 
  
Processo n.º 12392/CP/OP/GI 
Nome: Benjamin Barbosa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua do Espírito Santo, Lt. 2 – B.º Casal das Queimadas – 
Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitir 
  
Processo n.º 10688/CP/OP/GI 
Nome: Sebastião Gomes Fialho  
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua do Porto Pinheiro – B.º Porto Pinheiro – Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 11779/CP/OP/GI 
Nome: Sebastião Gomes Fialho 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Rua C Lt. 115 - B.º Porto Pinheiro - Odivelas 
Data de despacho: 25.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
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Processo n.º 8796/OP/GI 
Nome: Emília da Conceição Nunes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua São Nicolau, Lt. 9 – B.º Trigache Sul - Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Rejeitada 
  
Processo n.º 12290/CP/OP/GI 
Nome: João Gaspar Ribeiro 
Assunto: Comunicação Prévia  
Local: Rua Tenente-coronel Salgueiro Maia, Lt. 40 – B.º Sitio 
Várzea - Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12416/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Folgado Afonso Lavado 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua Beatriz Costa, Lote 312 – B.º Vale Pequeno - 
Pontinha 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12159/CP/OP/GI 
Nome: Fernando de Jesus Pereira 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Praceta à Rua Irene Lisboa, Lt. 236 – B.º Granjas Novas - 
Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12300/CP/OP/GI 
Nome: Lídia Maria Alves Rosa 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Gil Eanes, Lt. 177 – B.º Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12226/CP/OP/GI 
Nome: Custódio Joaquim Figueiredo 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: B.º Vale Pequeno, Lt. 104 – Pontinha 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12190/CP/OP/GI 
Nome: Aida Maria Sousa Monteiro Ferreira 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua D. José, Lt. 166 – B.º Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12413/CP/OP/GI 
Nome: Cesaltina Rodrigues Pombo Rebocho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de Junho, Lt. 71 – B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12334/CP/OP/GI 
Nome: António Pinheiro Rodrigues – Construções Unipessoal, 
Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Rio Maior, Lt. 247 – B.º Casal São 
Sebastião – Famões 
Data de despacho: 29.06.11 

Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12221/CP/OP/GI 
Nome: Virgílio de Jesus Martinho 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, Lt. 7 – B.º Sete Quintas – Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Rejeitada 
  
Processo n.º 12225/CP/OP/GI 
Nome: Silvino Alves 
Assunto: Pedido de Comunicação Prévia 
Local: Rua das Palmeiras, Lt. 198 – B.º Sol Nascente - Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 12322/IP/ED 
Nome: Rui Pedro Ministro Roberto Lopes 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Quinta do Abadesso, Lt. 7, B.º Casal Novo – Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Parecer Desfavorável 
  
Processo n.º 11979/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda Cerqueira Rodrigues Gonçalves 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, Lt. 671 – B.º Casal Novo – Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 8424/OP 
Nome: Evangelina Isabel Dias Santana de Sousa 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Urbanização Quinta das Piçarras, Lt. 2 – Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 9224/OP/GI 
Nome: David da Mota Botelho 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua São Sebastião, Lt. 829 – B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 11924/CP/OP/GI 
Nome: Lino Lopes da Silva 
Assunto: Autorização Utilização 
Local: Rua da Salvação, Lt. 13 – B.º Sete Quintas - Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 11936/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Lopes Silva 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua Eugénio Salvador, Lt. 25 – B.º da Condessa – 
Pontinha 
Data de despacho:  29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 11804/CP/OP/GI 
Nome: Maria Irene Sampaio 
Assunto: Autorização de Utilização 
Local: Rua D. José I, Lt. 153ª – Bairro dos Pedernais - Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
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Processo n.º 7528/OP 
Nome: Landvale – Gestão de Imóveis, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Quinta do Segulim, Lt. AE04 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 9918/OP 
Nome: NGO – Investimento Imobiliário, Lda. 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Moinho das Freiras – Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Deferida 
  
Processo n.º 12282/OP 
Nome: José Almeida Barros 
Assunto: Licença Administrativa 
Local: Travessa das Cardosas, n.º 2 - Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Aprovo Alterações 
  
Processo n.º 8444/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoções Imobiliárias, Lda. 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Piçarras, Lt. 22 – Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 8241/OP 
Nome: Trovador – Sociedade de Construções, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por 
caducidade 
Local: Casal do Segulim, Lote AE 13 – Famões 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 17147/U 
Nome: Segil – Soc. De Estudos e Empreendimentos para a 
Construção, Lda. 
Assunto: Pedido de não prestação de caução 
Local: Arroteias – Vale do Covo - Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Inferira-se  
  
Processo n.º 8289/D 
Nome: Estabelecimento de Bebidas - Café 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Praceta Virgínia de Castro Almeida, n.º 1, Loja C – 
Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção 
  
Processo n.º 8111/D/E 
Nome: Olinda Maria de Almeida Costa 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento 
Local: Rua Florbela Espanca, n.º 4 - Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção 
  
Processo n.º 1049/OCP/OC 
Nome: Henrique José Santos Neves da Rosa Lopes 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua das Arroteias, Lt. 04 – B.º dos CTT – Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Admitida 
  
Processo n.º 7906/D/E 

Nome: Redespaço – Sociedade de Gestão e Promoção 
Imobiliária. SA 
Assunto: Obras Isentas 
Local: Estação do Metro do Sr. Roubado – Loja 2 – Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Declaro extinto o procedimento 
  
Processo n.º 8245/D/E 
Nome: O Cantinho, Café e Pastelaria, Lda. 
Assunto: Declaração de extinção de procedimento por deserção 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 77 – Póvoa Santo 
Adrião 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Declaro a extinção do procedimento 
  
Processo n.º 12469/IP/ED 
Nome: Alexandre Amaral Ferreira 
Assunto: Informação Prévia 
Local: Rua Ilha Madeira, Lt. A – Olival Basto 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Emita-se parecer favorável 
  
Processo n.º 6773/OP 
Nome: Tomarobra Edificações Urbanas, Lda. 
Assunto: Prorrogação do prazo de execução de obra 
Local: Urbanização Casal da Paradela, Lote 3 – Povoa Santo 
Adrião 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 658/OI 
Nome: António Cardoso Portela 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Quinta Grilo Serra - Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 7380/OI 
Nome: Eugénio José Caldeira 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua Dom Nuno Álvares Pereira, nº4 – Póvoa de Santo 
Adrião 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 923/OI 
Nome: Adélio José dos Anjos 
Assunto: Envio de Processo à DFM 
Local: Rua dos Meosporos, Vale Nogueira - Caneças 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 12377/D/V 
Nome: Ana Cristina dos Santos Matos Pinho 
Assunto: Vistoria ao abrigo ao artigo 90º do Dec. – Lei 555/99 
Local: Rua Tomas António Gonzaga, nº 1 - Odivelas 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Homologo o Auto de vistoria 
  
Processo n.º 12149/D/V 
Nome: Elisabete Dias Augusto 
Assunto: Determinação de Execução de Obras 
Local: Rua Alexandre Herculano, Lote 16, C/V Esq. - Ramada 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
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Processo n.º 9835/D 
Nome: Nuno Alexandre Ginjeira Henriques 
Assunto: Determinação de Execução de obras de conservação 
Local: R. Major João Luís de Moura, Vila Casimiro, nº 3 e nº 7 - 
Pontinha 
Data de despacho: 29.06.11 
Teor do Despacho: Concordo 
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FUNDAMENTAÇÃO DA OPORTUNIDADE E INTERESSE EM DELIMI TAR 

A ÁREA DA VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS COMO   

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

 

 

A) Objeto  

 

O presente documento constitui-se enquanto Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 

da Vertente Sul do concelho de Odivelas, a operar através da conversão da Área Critica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, vigente naquela área, nos termos e para os efeitos do 

disposto nos artigos 7.º, 12º, 14.º e n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 307/2009 de 23 de outubro, 

e alínea e) do 6.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2011, de 23 de março. 

 

B) Enquadramento territorial e regulamentação vigen te 

 

Considerando as disfunções com considerável gravidade do mais diverso âmbito, nomeadamente 

relativas às condições de solidez, segurança e salubridade das edificações, a que acrescem amplas 

insuficiências em termos de infraestruturas de saneamento básico, acessibilidades, equipamentos 

sociais e espaços públicos, da área da encosta/vertente Sul de Odivelas Pontinha, compreendendo 

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

bem como os respetivos terrenos adjacentes, a Assembleia Municipal de Odivelas sob proposta da 

Câmara Municipal, aprovou em 21 de dezembro de 2006, sua delimitação, como Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística, (ACRRU), publicada pelo Decreto n.º3/2008 de 31 de 

janeiro, em Diário da República 1.ª Série – n.º 22, de 31 de janeiro de 2008. 

 

 

C) Ações desenvolvidas no âmbito do período de vigê ncia da ACRRU da Vertente Sul 

 

Dando corpo ao disposto no Decreto n.º 3/2008, de 31 de janeiro, nomeadamente no seu artigo 2.º, o 

município de Odivelas, em colaboração com as demais entidades interessadas, promoveu e deu 

início a um conjunto de ações destinadas a desenvolver o processo de reconversão urbanística e 

ambiental desta área, donde se destacam as seguintes: 

 

● O Acordo de Colaboração n.º 587, no âmbito do PROHABITA III, como importante instrumento de 

apoio à resolução das situações de grave carência habitacional de agregados familiares residentes 

nesta área; 

 

● A aprovação dos Termos de Referência e Caderno de Encargos para elaboração do Plano de 

Urbanização e Programa de Ação Territorial da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, respetiva 
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Avaliação Ambiental e Programa de Ação Territorial, por deliberação de Câmara de 5 de novembro 

de 2008; 

 

● A aprovação por deliberação de Câmara de 12 de agosto de 2009, da contratualização da 

elaboração do Plano de Urbanização e Programa de Ação Territorial da Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas, nos termos do Artigo 6.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território, 

RJIGT, (instruído pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro com as alterações introduzidas pelo 

Dec-Lei n.º 46/2009. de 20 de fevereiro); 

 

● A aprovação da Candidatura no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional, (QREN), e 

do instrumento de “Politica de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana”, inscrito nos Eixos, 2 

– Sustentabilidade Territorial e 3 – Coesão Social do Programa Operacional Regional de Lisboa, 

(PorLisboa), do Programa de Ação - Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do Município de 

Odivelas; 

 

D) Necessidade de converter a ACRRU da Vertente Sul  em Área de Reabilitação Urbana 

 

A entrada em vigor do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU - Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 

de Setembro), veio fazer caducar as Áreas Criticas de Recuperação e Reconversão Urbanística num 

prazo de dois anos após a sua entrada em vigor, ou seja em 23 de dezembro de 2011, conforme 

disposto no seu artigo 78.º. 

 

Assim, e de forma a dar continuidade às ações de reconversão e recuperação urbanística e ambiental 

da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, tendo em consideração as condições deficitárias em 

termos de solidez, segurança, salubridade das edificações, bem como as graves insuficiências em 

termos de infraestruturas urbanísticas, acessibilidades equipamentos sociais e espaços públicos, a 

que acrescem os aspetos de natureza fundiária e de legalidade urbanística e, dado que o regime das 

ACRRU cessará muito em breve, considera-se que a conversão da Área Crítica de Recuperação e 

Reconversão Urbanística da Vertente Sul, em Área de Reabilitação Urbana, como indispensável à 

reabilitação urbana. 

 

E)  Conteúdo e estrutura documental 

 

Considerando o anteriormente exposto em matéria de fundamentação da oportunidade e interesse 

em delimitar a área da Vertente Sul do concelho de Odivelas como Área de Reabilitação Urbana e, 

considerando o regulamentarmente determinado pelo RJRU, em termos de tipologia da Operação de 

Reabilitação Urbana, é o seguinte o seu conteúdo documental: 

 

● Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do Concelho de Odivelas por 

Instrumento Próprio; 
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● Programa Estratégico de Reabilitação Urbana, que se constitui como documento orientador, 

da Operação de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas; 

 

Neste sentido, e de forma a atribuir uma maior clareza aos documentos constitutivos da delimitação 

da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas, e do seu Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana, optou-se pela seguinte metodologia de estruturação documental: 

 

  F.1) Delimitação da Área de Reabilitação Urbana d a Vertente Sul do concelho de 

Odivelas 

 

O Projeto de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas 

respeita com as devidas adaptações, quanto à sua estruturação, a sequência do articulado do RJRU, 

no que diz respeito às opções tomadas para a Vertente Sul, justificando as opções tomadas quanto 

aos diferentes modelos e instrumentos de Execução, financiamento e de gestão opcionais. 

 
 

F.2) Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

 

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas delineado, 

respeita quanto à estruturação dos seus capítulos, a sequência das alíneas do artigo 33.º do RJRU, 

com as devidas adaptações em consideração às características e opções tomadas para o território e 

que consistem no seguinte: 

 

a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação 

urbana, compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de 

reabilitação urbana; 

d) Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes 

de reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as 

infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as 

atividades económicas; 

e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva 

operação de reabilitação urbana; 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos 

proprietários e demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de 

reabilitação; 

g) Descrever um programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa 

pública necessárias ao desenvolvimento da operação; 

h) Definir o programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir uma 

estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de financiamento; 
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i) Identificar, caso não seja o município a assumir diretamente as funções de entidade gestora da 

área de reabilitação urbana, quais os poderes que são delegados na entidade gestora, juntando 

cópia do ato de delegação praticado pelo respetivo órgão delegante, bem como, quando as funções 

de entidade gestora sejam assumidas por uma sociedade de reabilitação urbana, quais os poderes 

que não se presumem delegados; 

j) Mencionar, se for o caso, a necessidade de elaboração, revisão ou alteração de plano de 

pormenor de reabilitação urbana e definir os objetivos específicos a prosseguir através do mesmo. 
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DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DA  

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS  

 POR INSTRUMENTO PRÓPRIO E RESPETIVO PROGRAMA ESTRA TÉGICO DE 

REABILITAÇÃO URBANA 

 

1. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E OBJETO, (artigos 7.º e  12.º do RJRU) 

 

A abrangência Territorial da Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do concelho de Odivelas, 

conforme planta anexa, tem aproximadamente 120 hectares, e corresponde à área declarada como 

Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, (ACRRU), publicada pelo Decreto n.º 

3/2008, de 31 de janeiro, em Diário da República 1.ª Série – n.º 22, de 31 de janeiro de 2008, e 

integra os bairros de Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do Zé Luís, Serra da Luz, Quinta das 

Arrombas e terrenos adjacentes Nascente e a Poente, sendo o seu limite Sul definido pelo limite 

administrativo entre o concelho de Odivelas e o concelho de Lisboa, e a Norte o limite Sul do 

Itinerário Complementar 17 (IC 17 / CRIL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Delimitação da Área de Reabilitação Ur bana da Vertente Sul do Concelho de Odivelas  
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2. Objetivos (artigo 3.º do RJRU) 

 

a) Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados, quando a ponderação custo/benefício desta opção, demonstre que esta é a mais 

indicada face às opções estratégicas de reabilitação urbana e ambiental, aos princípios de 

ordenamento e às opções de planeamento do município; 

 

b) Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

 

c) Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

 

d) Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

 

e) Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e 

competitividade urbana; 

 

f) Modernizar as infraestruturas urbanas; 

 

g) Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

 

h) Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento urbano, 

em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente combinadas 

na sua execução com intervenções de natureza social e económica; 

 

i) Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sócio -cultural nos tecidos urbanos 

existentes; 

 

j) Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

 

l) Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social e a 

coesão territorial; 

 

m) Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infra -estruturas, 

equipamentos, serviços e funções urbanas; 

 

n) Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 
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o) Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair 

funções urbanas inovadoras e competitivas; 

p) Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via 

pública e dos demais espaços de circulação; 

 

q) Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

 

r) Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

 

3. PRINCÍPIOS GERAIS (artigo 4.º do RJRU) 

 

a) Princípio da responsabilização dos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos 

sobre os edifícios, conferindo-se à sua iniciativa um papel preponderante na reabilitação do edificado, 

quando esta possibilidade seja aplicável, sendo-lhes, nessa medida, imputados os custos inerentes a 

esta atividade; 

 

b) Princípio da subsidiariedade da ação pública, garantindo que as ações de reabilitação urbana 

relativas a espaços privados são diretamente promovidas por entidades públicas apenas na medida 

em que os particulares, quer isoladamente quer em cooperação com aquelas, não as assegurem ou 

não possam assegurá-las; 

 

c) Princípio da solidariedade intergeracional, assegurando a transmissão às gerações futuras de 

espaços urbanos corretamente ordenados e conservados; 

 

d) Princípio da sustentabilidade, garantindo que a intervenção assente num modelo financeiramente 

sustentado e equilibrado e contribuindo para valorizar as áreas urbanas e os edifícios 

intervencionados através de soluções inovadoras e sustentáveis do ponto de vista sociocultural e 

ambiental; 

 

e) Princípio da integração, preferindo a intervenção em áreas cuja delimitação permita uma resposta 

adequada e articulada às componentes morfológica, económica, social, cultural e ambiental do 

desenvolvimento urbano; 

 

f) Princípio da coordenação, promovendo a convergência, a articulação, a compatibilização e a 

complementaridade entre as várias ações de iniciativa pública, entre si, e entre estas e as ações de 

iniciativa privada; 

 

g) Princípio da contratualização, incentivando modelos de execução e promoção de operações de 

reabilitação urbana e de operações urbanísticas tendentes à reabilitação urbana baseados na 

concertação entre a iniciativa pública e a iniciativa privada; 
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h) Princípio da proteção do existente, quando a ponderação custo benefício desta opção, demonstre 

que esta é a mais indicada face às opções estratégicas de reabilitação urbana e ambiental, aos 

princípios de ordenamento e às opções de planeamento do município; permitindo a realização de 

intervenções no edificado que, embora não cumpram o disposto em todas as disposições legais e 

regulamentares aplicáveis à data da intervenção, não agravam a desconformidade dos edifícios 

relativamente a estas disposições ou têm como resultado a melhoria das condições de segurança e 

salubridade da edificação ou delas resulta uma melhoria das condições de desempenho e segurança 

funcional, estrutural e construtiva da edificação e o sacrifício decorrente do cumprimento daquelas 

disposições seja desproporcionado em face da desconformidade criada ou agravada pela realização 

da intervenção; 

 

i) Princípio da justa ponderação, promovendo uma adequada ponderação de todos os interesses 

relevantes em face das operações de reabilitação urbana, designadamente os interesses dos 

proprietários ou de outros titulares de direitos sobre edifícios objeto de operações de reabilitação, (em 

ordem às opções estratégicas de planeamento, ordenamento; requalificação ambiental e 

desenvolvimento urbano do município); 

 

j) Princípio da equidade, assegurando a justa repartição dos encargos e benefícios decorrentes da 

execução das operações de reabilitação urbana. 

 

4. ENTIDADE GESTORA (artigo 10.º do RJRU) 

 

Considerando as ações em curso para esta área, nomeadamente a implementação do Programa de 

Ação – Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do concelho de Odivelas, onde o município 

assume o lugar da líder da Parceria, bem como a atual conjuntura económica e os constrangimentos 

à criação de novas empresas do setor empresarial local, o Município de Odivelas é a Entidade 

Gestora da Operação de Reabilitação Urbana da Verte nte Sul , liderado pelo presidente da 

Câmara Municipal de Odivelas. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO U RBANA  

 (artigo 11.º do RJRU) 

 

Considerando que o Protocolo Financiamento da Parceria, assinado entre o município de Odivelas, a 

Autoridade de Gestão do Programa Operacional de Lisboa, e por um conjunto de parceiros beneficiários, 

(de onde se destacam as Comissões de Administração Conjunta dos Bairros inseridos na área da 

Vertente Sul), no sentido de implementar o Programa de Ação – Parcerias para a Regeneração da 

Vertente Sul do Concelho de Odivelas, que se constitui como Operação de Reabilitação Urbanística pela 

aplicação do RJRU e, não se introduzindo neste âmbito qualquer alteração às responsabilidade e 

compromissos específicos assumidos então por cada um desses parceiros, o modelo de execução da 
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operação de reabilitação urbana a adotar é o da iniciativa da entidade gestora, através de execu ção 

direta pela entidade gestora, podendo, no entanto, optar-se pela execução através de 

administração conjunta e parcerias com entidades pr ivadas . 

  

6. INSTRUMENTOS DE PROGRAMAÇÃO (artigo 13.º do RJRU ) 

 

6.1. ENQUADRAMENTO NAS OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO  MUNICÍPIO 

 

A Área de Reabilitação Urbana da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, tem como objetivo estabelecer o 

quadro legal, executório e os mecanismos de financiamento, que presidirão ao urgente processo de 

Recuperação e Reconversão Urbanística daquela área territorial. 

Para o efeito, e na sequência das prioridades estratégicas estabelecidas pela Câmara Municipal de 

Odivelas nas suas Linhas de Orientação Estratégica do Concelho, foi definido um quadro de referência, 

orientador de políticas e ações que permitam alcançar os objetivos então delineados, nomeadamente: 

 

“Uma ideia para o futuro do concelho de Odivelas no  horizonte 2014”.   

 

■ Um concelho com identidade e qualidade de vida, na habitação, no trabalho e no lazer, que aposta na 

sustentabilidade e na visão integrada dos problemas, que corrige erros de crescimento e ruma no sentido 

do desenvolvimento. 

■ Um concelho que aposta na sua projeção e capacidade competitiva a nível regional e nacional, 

recorrendo, quando adequado, a associação intermunicipal. 

■ Um concelho que aposta nas novas tecnologias ao serviço da educação, da cultura, da cidadania, 

criando um território que proporciona igualdade de oportunidades, combate fenómenos de exclusão social, 

baseado em “boas práticas” de governabilidade local que aprofundam e consolidam a democracia 

participativa e, onde todos os agentes se regem por princípios de sustentabilidade. 

Consequentemente, foi identificado um conjunto de fatores considerados fundamentais à prossecução dos 

objetivos estratégicos estabelecidos:  

 

 QUADRO DE REFERÊNCIA ORIENTADOR DE POLÍTICAS E AÇÕ ES 

“Rumo a uma década de iniciativas e ações com base em boas práticas, 2004-2014”: 

 

■ REORDENAMENTO TERRITORIAL 

- Desenvolvimento urbano sustentável segundo princípios de interesse público e orientações e objetivos 

estratégicos; 

- Desenvolvimento territorial requalificador com uma gestão territorial mais estratégica; 

- Urbanismo democrático que contempla as condições de vida e identidades da população; 

- Parque habitacional de qualidade que corresponde às diversas necessidades e aspirações sociais; 

- Beneficiação da mobilidade com prioridade para transporte público, com conforto, segurança e rapidez, 

para todos; 
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- Equipamentos coletivos baseados em critérios de qualidade e segundo uma rede territorialmente 

harmonizada. 

 

■ VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO CONCELHO 

- Salvaguarda do sistema ecológico fundamental; 

- Valorização ambiental e paisagística; 

- Recuperação/valorização de ribeiras e linhas de água; 

- Valorização do ambiente urbano, harmonizando o equilíbrio entre espaço verde e espaço construído; 

 

■ UMA SOCIEDADE COESA 

- Promoção de equidade social e territorial; 

- Coesão económica e social; 

- Promoção das identidades locais; 

- Articulação entre cultura, educação, formação profissional e dinâmica económica; 

- Dinâmica e criação de empregos socialmente integradora e valorizadora; 

- Habitação e equipamentos sociais integradores, para todas as condições da procura; 

- Qualificação do espaço público (rua, praça, jardim) enquanto fator de integração e valorização social; 

- Cidade solidária, intergeracional e multiétnica; 

 

■ VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E DO ESPAÇO PÚBLICO 

- Valorização do património (edificado, natural e cultural) com recurso a projetos inovadores; 

- Afirmação de novas centralidades identificadoras de comunidades locais; 

- Valorização do espaço público enquanto fator de qualificação urbana e ambiental; 

- Fomentar o desenho urbano valorizador do espaço público e da imagem urbana. 

 

■ VALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO, DA CULTURA E DO LAZER 

- Relacionamento e interação permanente entre cidade e cultura a cultura como estratégia educativa e a 

educação como foco de criação cultural; 

- Promoção das novas tecnologias da informação e comunicação nas escolas, bibliotecas e locais de 

convívio públicos; 

- Incentivo ao desenvolvimento de bibliotecas digitais e mediatecas; 

- Concelho que valoriza e desenvolve o conhecimento, a cultura e o lazer; 

- Desenvolvimento de uma rede de espaços culturais e artísticos de fruição dos tempos livres; 

- Criação e inovação como elementos centrais do desenvolvimento; 

 

■ MODERNIZAÇÃO DA ECONOMIA 

- Iniciativa local baseada na qualidade com forte visão empreendedora; 

- Plataforma comum de comunicação e interação entre os diferentes atores de desenvolvimento local; 

- Concelho com especialização de qualidade e diferenciada no contexto da AML; 

- Intervenções de urbanismo comercial – comercio, serviços e espaço público modernos; 
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- Concelho que fomenta o ensino superior e de investigação nas fileiras económicas mais valorizadas; 

- Promoção de espaços adequados à instalação empresarial e das atividades produtivas inovadoras. 

 

■ MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS FORMAS DE PART ICIPAÇÃO 

- Implementação de novos processos na forma de gerir o desenvolvimento urbano; 

- Administração local baseada em princípios de transparência e ”boas práticas” de governabilidade local; 

- Ações sustentáveis, de médio ou longo prazo envolvendo os diversos atores locais; 

-Concelho de cidadania inclusiva onde todos os munícipes participam e tomam posição sobre o 

desenvolvimento; 

-Consciencialização dos cidadãos quanto aos seus direitos e deveres nas questões de participação e 

cidadania; 

-Consciencialização dos agentes locais, e em especial dos agentes económicos e de desenvolvimento 

urbano, quanto a deveres e princípios de qualidade e sustentabilidade. 

 

 

6.2. TIPOLOGIA DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

Considerando que Operação de Reabilitação Urbana (ORU) da Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas integra um conjunto de intervenções destinadas à qualificação das infraestruturas, dos 

equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e 

revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público e subsidiado por 

fundos comunitários, nos termos do artigo 8.º do RJRU, a Operação de Reabilitação Urbana da 

Vertente Sul do Concelho de Odivelas, é Sistemática . 

 

6.3. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (a rtigo 33.º do RJRU) 

 

Nos termos do disposto no artigo 33.º do RJRU, as Operações de Reabilitação Urbana Sistemáticas, são 

orientadas por um programa, que é o próximo capítulo deste documento, plasmado nas páginas 

seguintes. 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA  

DA  

VERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVELAS 

 

I. OPÇÕES ESTRATÉGICAS DE REABILITAÇÃO E DE REVITAL IZAÇÃO DA ÁREA DE 
REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL COMPATÍVEIS COM  AS OPÇÕES DE 
DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 

 
Considerando que para a revitalização urbana e ambiental de uma área com as características da 

Vertente Sul do concelho de Odivelas, as ações de natureza material deverão ser concebidas de forma 

integrada e ativamente combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e económica, 

partindo de um diagnóstico síntese, relativo à origem da ocupação, à sua ocupação atual, fazendo uma 

síntese da Estratégia Integrada de Intervenção em curso para aquela área urbana. 

 

● Diagnóstico Síntese 
Origens da Ocupação Urbana 

Inserida na conurbação metropolitana de Lisboa, foi alvo nas últimas três décadas do Século XX, de um 

acentuado processo de ocupação de natureza ilegal, resultante de acentuados processos migratórios e 

da crescente procura de locais de habitação localizados na proximidade dos centros de emprego e 

polarizadores populacionais, neste caso, a Área Metropolitana de 

Lisboa.

 
Fotografia aérea em 1965  
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Essa crescente procura de locais habitacionais na proximidade da cidade de Lisboa e pólos 

empregadores da sua periferia, aliada à ausência de uma oferta imobiliária em termos de, quantidade, 

localização e economia, e ainda aliada a uma considerável inoperância do Estado e das Autarquias, esta 

área, à época eminentemente periférica relativamente aos atuais centros urbanos da sua vizinhança, foi 

alvo de um processo de ocupação edificada casuística, descontrolada e informal, que se estendeu por 

toda a encosta. 

 

A Ocupação Atual 

 

Face ao impedimento legal surgido nos anos setenta e oitenta, sobre a divisão da propriedade rústica e 

da necessidade dos competentes alvarás de loteamento, o fracionamento e a ocupação do solo nesta 

área operou-se em termos informais/ilegais, de uma forma caótica e sem qualquer rigor técnico, no que 

respeita à estrutura urbana e ocupação edificada, e sem a fundamental previsão de adequados sistemas 

de infraestruturas, redes equipamentos sociais e de espaços públicos. 

 

Como resultado, a ocupação patente na Vertente Sul, é caracterizada por um conjunto urbano de fraca 

qualidade arquitetónica e deficitário em termos de: 

� Infraestruturas de saneamento básico; 

� Rede viária e de mobilidade em geral 

� Equipamentos públicos e sociais, fundamentais ao bem-estar e necessidades básicas da 

população; 

� Espaços públicos adequados a uma vivência urbana salutar; 

� Centralidades urbanas e de uma ocupação diferenciada e estruturada em termos de usos, 

nomeadamente, habitacional, lazer, e atividades económicas. 

 

Segundo o Plano Diretor Municipal de Odivelas, os bairros do Vale de Forno, Quinta do Zé luís, Serra da 

Luz, Encosta da Luz e Quinta das Arrombas estão englobados numa zona de duvidosa segurança 

geotécnica. Os declives acentuados, combinados com situações climatéricas adversas, poderão 

propiciar a instabilidade de vertentes e, consequentemente, provocar ocorrências de deslizamentos. 

 

O elevado grau de probabilidade deste cenário, aliado a um espaço urbano desordenado e degradado 

com deficientes condições de solidez, segurança e salubridade dos edifícios leva-nos a concluir que é 

urgente travar e inverter este processo. 

 

A acrescer à desordem urbanística e à degradação do parque habitacional e do espaço público, existem 

inúmeras debilidades sentidas e identificadas pela população residente e também pelo Município, à qual 

urge dar resposta.  
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                                                                                                                                             Fotografia a érea em 2005 

 

A falta de equipamentos sociais, culturais e desportivos, de infraestruturas de apoio quotidiano à 

população residente, o fraco dinamismo económico, os problemas de integração social e as progressivas 

situações de marginalização, degradação, pobreza e desqualificação social carecem de uma resposta 

concertada e de uma urgente intervenção pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Fotografias exemplificat ivas da estrutura urbana e condições do edificado 
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Atualmente, virtude de importantes transformações económicas e sociais ocorridas mais recentemente, 

donde se destacam importantes fluxos migratórios oriundos das mais diversas origens, como sejam de 

países africanos, Brasil, países da Europa de Leste e Asiáticos, a área de intervenção tem vindo a sofrer, 

nos últimos anos uma transformação sociocultural acelerada, desencadeando dinâmicas de guetização e 

de conflitos sociais latentes, que, na ausência de um programa de desenvolvimento integrado para a 

área, poderão resultar num forte agravamento da situação, com consequências muito negativas, não só 

para a zona como para o resto da cidade e sociedade em geral. 

 

Dada a gravidade da situação, à qual a delimitação como AUGI não dava resposta, foi requerida 

declaração de Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanísti ca da Zona Ocidental, tendo a 

mesma sido declarada pelo Decreto n.º 3/2008, de 31 de janeiro. 

 

Nessa sequência, foi considerado como fundamental adotar um conjunto de ações que invertessem esta 

situação, sendo que com a aprovação da Candidatura no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) e do instrumento de “Politica de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana”, 

inscrito nos Eixos, 2 – Sustentabilidade Territorial e 3 – Coesão Social do Programa Operacional 

Regional de Lisboa (PorLisboa) do Programa de Ação - Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul 

do Município de Odivelas, se consegui estabelecer um impulso essencial à Reabilitação Urbana desta 

Área.  

 

Este instrumento integra um conjunto de ações fundamentais para a regeneração urbana e 

requalificação ambiental desta área, através da adoção de soluções equilibradas que minimizem as 

situações de riscos e corrijam as deficiências urbanísticas mais graves, através de um processo de 

atuação, sustentável, sistémico, integrado, participado e monitorizado. 

 

Estratégia Integrada de Intervenção 

 

A estratégia integrada de intervenção para o território da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, exige 

ter em conta uma intrincada trama de procedimentos; a utilização de conhecimentos, métodos e fontes 

de informação diversificados; a comunicação, concertação e ação de múltiplos agentes sociais. Como 

tal, e para que a sua concretização fosse exequível, foi necessário o envolvimento de diversos atores 

locais que culminou com o a assinatura de um protocolo de parceria local.  

 

Esta estratégia encerra em si uma grande dimensão e complexidade, que exigem uma intervenção 

urgente, multidisciplinar e transversal, não passando apenas pela abordagem puramente jurídica ou 

urbanística do problema, mas com ações que se reflitam no tecido económico e social, visando: 

� A promoção da coesão e da inclusão social, da integração e da igualdade de oportunidades das 

diferentes comunidades que constituem a cidade;  

� A promoção dos fatores de igualdade entre homens e mulheres;  

� O estímulo da revitalização sócio-económica de espaços urbanos degradados;  
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� A qualificação do ambiente urbano e dos fatores determinantes da qualidade de vida da 

população;  

� O reforço da atratividade das cidades através da preservação e valorização de espaços de 

excelência urbana;  

� O reforço da participação dos cidadãos e da inovação nas formas de governação urbana através 

da cooperação dos diversos atores urbanos. 

 

O Programa de Ação, que decorreu das necessidades identificadas no vasto diagnóstico elaborado, tem 

um horizonte temporal de 3 anos e está estruturado em quatro eixos de atuação/incidência , a saber:  

 

Eixo 1 – Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urban o 

Eixo 2 – Desenvolvimento Económico 

Eixo 3 – Desenvolvimento Social 

Eixo 4 – Desenvolvimento Cultural 

 

A programação é plurianual  e integrada , articulando de forma coerente e equilibrada as dimensões 

física, ambiental, económica, social e cultural. 

 

Uma intervenção integrada não se resume a um conjunto de ações ou iniciativas, uma ação integrada 

implica a coordenação e a articulação das várias ações em prol de objetivos comuns.  

 

Desta forma, o Programa de Ação proposto é composto por um conjunto de ações de valências distintas 

e, pese embora a maior incidência que determinada ação possa ter num determinado eixo de 

desenvolvimento, exercem entre si complementaridades essenciais ao sucesso global do mesmo, a 

saber: 

 

● Eixo 1 – Qualificação do espaço público e do ambie nte urbano, nomeadamente:  

 

� Modernização das infraestruturas urbanas, incluindo a instalação de infraestruturas para as 

tecnologias de informação;  

� Melhoria do ambiente urbano, em especial, criação e qualificação de espaços verdes urbanos, e 

valorização de frentes ribeirinhas;  

� Melhoria da acessibilidade e mobilidade, promovendo os modos de transporte favoráveis ao 

ambiente, a circulação ciclável e pedonal, a reestruturação da rede viária e a criação de 

estacionamento e a supressão de barreiras arquitetónicas;  

� Equipamentos coletivos de identidade e referência urbana; 

� Recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano e equipamento 

estruturante;  

� Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana;  
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� Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos;  

� Criação de estruturas de gestão e manutenção do espaço público;  

� Apoio técnico aos moradores para autorreabilitação dos edifícios e habitações;  

� Desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento urbano participado.  

 

● Eixo 2 – Desenvolvimento Económico 

 

� Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas atividades económicas;  

� Apoio a iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas 

adequadas de apoio técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das regras 

dos auxílios de Estado.  

� Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de autoemprego e de 

empreendedorismo, em que se privilegia a exploração do potencial das TIC;  

 

● Eixo 3 – Desenvolvimento Social 

� Qualificação e modernização dos serviços de interesse coletivo para a população ou as 

empresas;  

� Criação/remodelação de equipamentos e de serviços de proximidade;  

� Dinamização de atividades recreativas e desportivas;  

� Melhoria de competências e da inserção no mercado de trabalho, em particular das pessoas em 

risco de exclusão social;  

� Ações de conciliação da vida familiar com a vida profissional;  

� Prevenção da toxicodependência, da delinquência e de comportamentos antissociais.  

 

● Eixo 4 – Desenvolvimento Cultural 

� Criação e dinamização de equipamentos culturais;  

� Qualificação e modernização de serviços culturais vocacionados para a educação artística e a 

fruição cultural;  

� Dinamização das atividades culturais.  

E ainda, 

 

● Ações associadas à animação da Parceria Local e à dinamização do Programa de Ação 

� Ações associadas à animação da Parceria Local e à dinamização do Programa de Ação e sua 

divulgação; 

 

Desta forma, considera-se que a aplicação deste Programa de Ação, por via de ações e parceiros que 

propõe, visando a reabilitação e renovação urbana, a criação de equipamentos e espaços públicos 

indispensáveis à melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes, irá promover a requalificação 

ambiental, a qualificação do espaço público e a indispensável coesão territorial. 
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Complementarmente as ações de dinamização de atividades culturais, de valorização do tecido 

económico local, de modernização das infraestruturas básicas, de promoção da igualdade do género e a 

inclusão social, constituirão um impulso fundamental à inserção socioeconómico e cultural de toda a 

população da Vertente Sul de Odivelas. 

 

Considerando que os diversos projetos e ações que constituem o presente Programa de Ação, pela sua 

natureza abrangente, incidindo de forma integrada e coerente nos diversos eixos de incidência 

identificados como de atuação prioritária, e não obstante esse seu caráter transversal relativamente aos 

mesmos, foram os Projetos e Ações divididos de acordo a sua natureza, nos seguintes grupos: 

 

� Grupo 1 – Governança, Ordenamento e Sustentabilidade 

� Grupo 2 – Equipamentos Coletivos de Identidade e Referência Urbana 

� Grupo 3 – Qualificação do Ambiente, Espaço Público e Infraestruturas Urbanas 

� Grupo 4 – Inclusão Social e Valorização Cultural 

� Grupo 5 – Requalificação do Tecido Económico e Melhoria das Condições  

 Socioeconómicas da População 

� Grupo 6 – Dinamização e Monitorização do Programa de Ação; 

 

GRUPO 1. – Governança, Ordenamento e Sustentabilida de 

 

Este grupo de ações é fundamental à definição das normativas urbanísticas e institucionais, bem como à 

sustentabilidade material, socioeconómica e ambiental do território. 

 

Para o efeito, propõe-se levar por diante a implantação sistemática de metodologias de participação 

pública e de práticas de Governança, aplicadas à concretização dos instrumentos de ordenamento, de 

execução e de natureza estruturante para o território. 

 

Para esse fim perspetiva-se concretizar um conjunto de Planos e Projetos assentes em práticas 

metodológicas participadas tendo como fundamentais as seguintes ideias chave: 

 

● Definição das diferentes abordagens metodológicas; 

● A participação e integração dos atores locais na definição dos instrumentos de natureza normativa;  

● Envolvimento institucional e estabelecimento de parecerias; 

● Desenvolvimento de uma cultura de avaliação ao nível das equipas técnicas e das parcerias através 

da adoção de métodos de autoavaliação; 

● Sustentabilidade das intervenções e ações complementares; 

● Inovação ao nível das metodologias de análise e diagnóstico, de planeamento, de execução e de 

monitorização; 

● A transferibilidade de práticas de sucesso entre projetos e ações; 



 

 

22 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

● Reforçar/aprofundar o conhecimento e a aprendizagem sobre os problemas e as matérias objeto de 

intervenção (diagnóstico on going). 
 

GRUPO 2 – Equipamentos coletivos de identidade e re ferência urbana 

 

A reconversão, requalificação e revitalização das áreas urbanas, cujas condições físicas, económicas e 

sociais apresentam consideráveis debilidades e disfunções, assume-se como uma das opções 

estratégicas fundamentais para a inclusão social e coesão territorial. 

 

Face ao deficit neste tipo equipamentos, fundamentais ao bem estar e qualidade de vida das 

populações, é fundamental aumentar, em quantidade e qualidade, os equipamentos e serviços de 

utilidade pública, suporte fundamental à vida quotidiana, nomeadamente os equipamentos de índole 

social, como é o caso os educativos, de apoio à terceira idade, os lúdico desportivos, os de reforço do 

acesso e qualificação tecnológica e cultural da população residente – no sentido de colmatar as 

carências e deficiências existentes, sobretudo em territórios ocupados maioritariamente por grupos de 

precariedade económica e acentuados riscos de exclusão social. 

 

No caso da Vertente Sul do concelho de Odivelas, verificam-se grandes lacunas deste tipo de estruturas 

de apoio a jovens e idosos, conforme se constata nos estudos entretanto elaborados e desenvolvidos 

pelo Município, como é o caso do estudo Sócio-demográfico 2007, e inquérito à população no âmbito da 

parceria CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social) com o Centro Paroquial de Famões  

 

Neste âmbito, constata-se existir uma grande insuficiência em equipamentos de saúde, educação, 

desporto e formação profissional. Entre as principais necessidades destacamos:  

 

� Espaços Internet; 

� Pólos bibliotecários; 

� Mediateca, Ludoteca; 

� Núcleos de apoio psicossocial; 

� Centro de apoio às atividades económicas, 

� Escola das profissões; 

� Pavilhão multiusos; 

� Centro de dia; 

� ATL/creche infantário; 

� Pavilhão gimnodesportivo /recreio e lazer; 

 

De modo a suprimir as deficiências identificadas no território, também apontadas pela população, 

importa desenvolver e concluir a instalação de diversos tipos de equipamentos coletivos baseados em 

critérios de qualidade, integrados numa rede funcional e territorialmente coerente. 
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GRUPO 3 – Qualificação do ambiente, espaço público e infraest ruturas urbanas 

A paisagem urbana é resultado da aglomeração espontânea da população na cidade resultante da 

relação entre os espaços público e privado. 

Os espaços públicos devem ser essencialmente espaços de lazer, lugares de dinâmica cultural onde o 

lúdico faça realçar um conjunto de expressões ou rituais sinónimos do direito à cidade e de usufruto dos 

lugares “agradáveis para viver”. Estes lugares devem oferecer uma grande variedade de atividades, 

servindo muitas aspirações, por vezes contraditórias, mas onde os cidadãos procurem, mais ou menos 

conscientemente, estar em sintonia com a sua unidade de vizinhança. O ordenamento é atualmente um 

dos aspetos vitais para a revitalização e a qualidade de vida do meio urbano, os espaços públicos 

interessam a todas as pessoas, independentemente do tempo livre e do grau de utilização de cada um.  

A paisagem urbana atual, na Vertente Sul, é o resultado da aglomeração espontânea da população 

desenvolvendo-se de modo a dar resposta a um conjunto de questões habitacionais e desprezando, de 

certa forma, o espaço público.  

Assim é fundamental dar resposta a alguns problemas que afetam a Vertente Sul, os seus habitantes na 

vivência quotidiana do espaço público e na ligação do bairro ao exterior. Pretende-se assim: 

� Melhorar o espaço urbano da Vertente, projetando alguns locais de encontro e de convívio, 

promovendo a sua requalificação e abertura ao exterior bem como a atração de novas 

populações ao território.  

� Requalificar o espaço público, dotando-o de melhores condições de conforto e de segurança, 

transformando-o num espaço de encontro e de convívio da população local e atraindo novas 

populações para o bairro. 

� Melhorar a imagem urbana da Vertente através da requalificação de locais coletivos, da 

diversificação da sua estrutura funcional e a sua qualificação ambiental.  

� Criar novas centralidade que promovam a reinserção urbanística da Vertente, gerando fluxos e 

dinâmicas em torno dos espaços públicos. 

� Sensibilização da população para a manutenção dos espaços públicos.  

Para o efeito foram concebidas um conjunto de ações fundamentais para qualificar o território e a 

vivência quotidiana da população em geral. 

 

GRUPO 4 – Inclusão social e valorização cultural 

O desenvolvimento social é fundamental ao desenvolvimento local e às potencialidades da região nos 

mais variados domínios. 

Num território com as características sociais da Vertente Sul do Concelho de Odivelas, o 

estabelecimento de ações e programas dirigidos a grupos carenciados de forma a promover a inclusão 
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social, surge como necessidade complementar e indispensável a outros programas e ações de natureza 

material. 

Para o efeito propõe-se um conjunto de ações de cariz social integradas no Programa de Ação com 

incidência nos domínios da prevenção da Tóxico-dependência; descriminação social; desemprego; 

jovens desqualificados, devido à saída precoce do sistema educativo; descriminação entre sexos; 

movimentos migratórios provenientes de países pobres com problemas de integração.  

Identificam-se assim como prioridades: 

 

� Controlar a conflitualidade social mediante melhoria das condições de integração de 

determinadas comunidades étnicas nesta área urbana; 

� Garantir a sustentabilidade financeira; 

� Rever os mecanismos sociais e de revitalização integrados, tendo consciência da forte 

incidência de pobreza urbana e de outras formas de exclusão urbana; 

� A qualificação e modernização dos serviços de interesse coletivo para a população; 

� A criação e remodelação de alguns serviços, criando um relação de proximidade com os 

cidadãos consoante as suas necessidades imediatas; 

� A dinamização de atividades recreativas e desportivas; 

� Os Workshops de participação dos atores locais; 

� As ações de sensibilização ambiental junto da população jovem “Patrulheiros do Ambiente” 

� O Centro Local de Apoio Emigrante; 

� A implementação do Programa Crescer a Brincar, Investir nas Gerações; 

� O alargamento no âmbito do programa de apoio psicológico da Pontinha; 

� A operação reforço da mobilidade da população residente; 

� O acompanhamento e apoio à família – “Laços”. 

A par e de forma indissociável com estas preocupações de âmbito social, a valorização cultural, 

constitui-se como outro dos domínios prioritários de intervenção com vista à valorização cultural da 

população. 

A cultura é transversal aos outros domínios de intervenção no âmbito da reabilitação urbana, uma vez 

que contribui, em larga medida, para a difícil missão de organização num espaço. 

As ações que se propõem neste âmbito, numa área de elevada miscigenação cultural pela presença de 

populações oriundas de várias origens, contribuem para o conhecimento e valorização mútua das 

especificidades de cada cultura, operacionalizando ações e mecanismos que permitam a sua interação e 

integração.  

Constituem-se assim como prioridades, as ações com intervenção nos seguintes domínios: 
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� Promoção de encontro entre culturas e gerações, bem como dinâmicas de apropriação dos 

espaços públicos; 

� Sensibilização para a interculturalidade através de programas de intercâmbios culturais para 

jovens que promovam o conhecimento das diferentes realidades culturais do território, com 

especial ênfase na herança tangível e intangível; 

� Definição de programas que visem a sensibilização da interculturalidade e realização de 

protocolos com entidades interessadas em promover a diversidade cultural; 

� Criação de instrumentos de monitorização; 

� Maior consciencialização da população para a diversidade cultural, perceção dos diferentes 

saberes culturais e suas vantagens; 

� Maior ocupação dos tempos livres dos jovens e idosos promovendo a aproximação 

intergeracional e cultural. 

 

Este conjunto de medidas procura dar resposta a alguns problemas que afetam a Vertente e os seus 

habitantes na vivência de vida de todos os dias, promovendo a Inclusão Social e Valorização Cultural. 
 

GRUPO 5 – Requalificação do tecido económico e melhoria das c ondições socioeconómicas da 

população 

 

A prioridade estratégica Promover a Qualificação dos Portugueses e das Portuguesas é entendida 

simultaneamente como fator indispensável à emergência de um modelo mais sustentável do crescimento 

económico, por via da dotação acrescida de capital humano e de conhecimento científico e tecnológico 

na economia portuguesa, e como elemento essencial de coesão social, por via do reforço das condições 

de empregabilidade e de adaptabilidade por parte dos que acedem ou permanecem no mercado de 

trabalho. 

 

A qualificação constitui-se como uma mais-valia para o desenvolvimento sustentado do país. A redução 

do défice de qualificações escolares e profissionais da população portuguesa e estrangeira impõe-se 

como impulsionadora da coesão social e do crescimento da economia portuguesa. O investimento em 

educação e formação permite a produção de mão de obra qualificada, reduz a duração do desemprego 

e, ao amplificar as probabilidades de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, reduz o risco de 

desemprego e permite à população ativa a aquisição de competências impulsionadoras da 

modernização empresarial.  

 

A qualificação é um instrumento de prevenção e combate à exclusão; o acesso ao conhecimento 

aumenta as oportunidades de integração no mercado de trabalho, de participação cívica e de inclusão 

social. 

 

Com o intuito de ministrar um impulso de vitalidade e inovação na dinâmica da região, tendo em vista o 

crescimento sustentável e o acréscimo da qualidade de vida da população residente na “Vertente Sul” e 
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a rentabilização do potencial, ainda por capitalizar, do concelho de Odivelas, destacamos, deste modo o 

objetivo da qualificação dos nossos munícipes. 

 

A economia e a população da vertente denunciam as reduzidas qualificações da população ativa, facto 

que constitui uma das principais fragilidades do território. 

 

O défice de qualificação escolar constitui o primeiro obstáculo à empregabilidade, exigindo um esforço 

de investimento na criação de novas competências de base, quer ao nível das pessoas que já se 

encontram no mercado de trabalho e possuem baixas qualificações quer das que entram pela primeira 

vez no mercado de trabalho. 

 

As presentes ações inseridas neste eixo serão desenvolvidas em várias componentes com vista a 

dinamizar o mercado de trabalho, combatendo a debilidade estrutural da atual economia presente no 

território. Estamos cientes de que importa apostar na qualificação, no desenvolvimento e na economia 

local, passando por um diagnóstico sectorial de modo a combater o desemprego no sentido de criar uma 

melhoria da produtividade e da competitividade das empresas instaladas no território. Pretende-se fazer 

deste espaço um modelo de desenvolvimento económico, conscientes da importância de desenvolver 

novas dinâmicas, nomeadamente, oportunidades de qualificação, de auto emprego e de 

empreendedorismo em que se privilegie a utilização de TIC. 

 

As ações visam estimular a qualificação e o tecido produtivo, com base na inovação, no desenvolvimento 

tecnológico e no estímulo ao empreendedorismo, bem como a melhoria das diversas componentes que 

envolvem a atividade empresarial. 

 

GRUPO 6 – Dinamização e monitorização do programa d e ação 
 

Descrição sumária e objetivos 
 

  

A estratégia de definição dos 26 parceiros envolvidos na Parceria Local, denominada Parcerias para a 

Regeneração Urbana, teve como fator mais relevante a sua complementaridade. 

 

A parceria local é liderada pela Unidade de Direção, liderada pelo Município de Odivelas e será 

constituída por um representante de cada parceiro, com poder de decisão, para suprir as possíveis 

dificuldades, quer ao nível  do cumprimento das funções mais formais de direção do Programa de Ação, 

quer ao nível prático. À Unidade de Direção compete também a responsabilidade de acompanhar a 

evolução do Programa de Ação e informar continuamente os parceiros para o cumprimento integral dos 

prazos estabelecidos. 

 

A Estrutura de Apoio Técnico será assegurada pelos serviços do município, nas suas diferentes áreas de 

atuação. Os departamentos a envolver serão, nomeadamente, os seguintes: 
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� Divisão de Requalificação e Inserção de Áreas Criticas, 

� Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico, 

� Departamento de Obras Municipais e Transportes,  

� Departamento Sociocultural, 

� Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais. 

 

Importa realçar que integra o Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico 

a Divisão de Atividades Económicas e Projetos Comparticipados, que tem como missão a formalização 

de candidaturas e o acompanhamento e execução física e financeira. Como tal, o município possui uma 

unidade orgânica que não só se responsabilizará pelo acompanhamento da candidatura como também, 

prestará todo o apoio técnico nesta área de atuação aos atuais beneficiários do presente programa de 

ação. Caso seja necessário, poderão ser envolvidos outros departamentos municipais. 

 

 

O acompanhamento da execução física e financeira da candidatura será liderado pelo Departamento 

Estratégico e Desenvolvimento Económico em colaboração com os restantes departamentos municipais. 

 

(Nota: os parágrafos anteriores deverão ser lidos e interpretados à luz da nova macroestrutura orgânica 

da CMO, que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2011). 

 

 

 

A Candidatura do Programa de Ação de Odivelas para a Requalificação da Vertente Sul de 

Odivelas adequa-se, e é coerente com os objetivos d efinidos nos eixos 2 e 3, designadamente: 

� Melhorar a sustentabilidade e as condições de mobilidade urbana e metropolitana de forma a 

garantir ganhos na produtividade total dos fatores.  

� Promover a eficiência e a sustentabilidade ambientais. 

� Promover parcerias para a regeneração urbana 

� Apoiar a criação e desenvolvimento de serviços de proximidade dirigidos à população com 

necessidades especiais de apoio e promover a qualidade de vida e o bem-estar urbano. 

 

 

EIXO 2 – SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL  

 

A. Melhorar a sustentabilidade e as condições de mo bilidade urbana e metropolitana  de forma a 

garantir ganhos na produtividade total dos fatores .  

 

Com este objetivo específico pretende-se a implementação de soluções inovadoras para problemas 

urbanos. 
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A. PROMOVER A EFICIÊNCIA E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAI S  

Com este objetivo específico pretende-se: 

• A implementação de soluções inovadoras para problemas urbanos, designadamente no 

seguinte contexto:  

o Adoção de metodologias, instrumentos e práticas que permitam elevar os padrões 

de eficiência ambiental na atividade da Administração Pública, bem como reforçar a 

capacidade de monitorização, vigilância e prevenção ambientais, designadamente 

através de: 

� Centros de informação e de interpretação e/ou educação ambiental; 

� Sinalização;  

� Ações de divulgação e sensibilização ambiental; 

� Promoção da eficiência energética, da reutilização e reciclagem de recursos, 

e da instalação de fontes de energia renováveis; 

� Redução das emissões de gases poluentes e com efeito de estufa; 

 

EIXO 3 – COESÃO SOCIAL  

 

A. Promover parcerias para a regeneração urbana 

 

Com este objetivo específico pretende-se o apoio a intervenções sócio-urbanísticas em áreas urbanas 

críticas – assentes em planos estratégicos – marcadas pela degradação do edificado e do espaço 

público, pela insuficiência de equipamentos sociais elementares e por processos crescentes de exclusão 

social. As intervenções a apoiar – focalizadas na vertente da inclusão social – deverão apresentar um 

caráter integrado, abrangendo domínios diversos, designadamente, a reabilitação do espaço público, o 

apoio à educação, particularmente ao nível da rede do 1º Ciclo do Ensino Básico, a formação e inserção 

profissionais, a ação social, o aumento da rede de equipamentos sociais e a dinamização de iniciativas 

económicas locais – promovendo ativamente o empreendedorismo, numa intervenção integrada, 

apoiada pelos diferentes setores do Estado e ancorada nos diversos atores locais. De referir que as 

intervenções a ocorrerem no âmbito deste objetivo específico poderão ser completadas, numa lógica de 

adicionalidade, com o recurso a instrumentos de engenharia financeira. 

 

B. Apoiar a criação e desenvolvimento de serviços d e proximidade dirigidos à população com 

necessidades especiais de apoio e promover a qualid ade de vida e o bem-estar urbano 

 

Com este objetivo específico pretende-se a promoção de ações de inclusão social e económica dirigidas 

a grupos especiais, como os imigrantes, os idosos, os jovens, os desempregados. 

Inserem-se neste objetivo o apoio aos Centros de Apoio aos Imigrantes – na senda de uma eficaz 

política de acolhimento e integração – visando a criação de mecanismos de acesso à informação. 

Pretende-se igualmente apoiar projetos que fomentem a adoção de hábitos de vida saudável, a 

participação cidadã e, de modo geral, a qualidade de vida em ambiente urbano. 
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II. PRAZO DE EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO U RBANA 

Na definição da presente ARU, o âmbito temporal da Operação de Reabilitação Urbana da 

Vertente Sul do concelho de Odivelas é de 5 anos. 

 

Para esta opção relevam os seguintes aspetos: 

 

- A reabilitação urbana de uma área com estas características e abrangência territorial é uma operação 

de longo prazo e que requer um nível de investimento substancial; 

 

- Dada a atual conjuntura económica, e considerando o âmbito temporal do Programa de Ação – 

Parcerias para a Regeneração da Vertente Sul do concelho de Odivelas, que integrarão, sob a disciplina 

do RJRU, esta Operação de Reabilitação Urbana, opta-se por não estabelecer um quadro de execução 

demasiado ambicioso, permitindo assim que, com a experiência adquirida e estudos entretanto 

elaborados, se possam introduzir as alterações que se considerem fundamentais à reabilitação urbana e 

ambiental desta área; 

 

- Considera-se assim como passível que, no decurso do tempo, se venham a identificar aspetos e 

opções que aconselhem à adoção de outros modelos de gestão e de execução de uma redelimitação da 

área de intervenção, ou mesmo da atribuição da coordenação a uma entidade gestora distinta da opção 

atual, aconselhando que, nos termos do RJRU, nomeadamente nos seus artigos 13.º, 14.º, 20.º e 23.º 

(sem prejuízo do mais disposto aplicável a estas possibilidades), se promovam, em tempo oportuno, as 

necessárias alterações à Área de Reabilitação Urbana e respetiva Operação de Reabilitação Urbana. 

 

Nessa sequência e considerando o disposto no artigo 18.º e no n.º 2 do artigo 19.º do RJRU, o âmbito 

temporal da presente Área de Reabilitação Urbana de 5 anos, poderá ser prorrogado até ao prazo 

máximo de 15 anos, ou outro que a lei venha a determinar. 

 

III. Prioridades objetivos a prosseguir na execução  da Operação de Reabilitação Urbana: 

Reabilitar, requalificar, realojar e estabilizar 

Considerando a necessária e urgente reabilitação urbana de que esta área deverá ser alvo, elegem-se as 

seguintes orientações específicas para a estratégia de reabilitação urbana: 

Reabilitar 

● Eleger os critérios que deverão presidir à reabilitação urbanística das áreas construídas, em 

consideração ao legalmente disposto e à viabilidade económica e material das ações a tomar; 

● Identificar e delimitar os conjuntos urbanos passíveis de reabilitação;  
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● Definir as tipologias de intervenção e os parâmetros a obedecer na reabilitação, contextualização 

urbana e conformação legal para o edificado a reabilitar. 

 

Requalificar 

● Fomentar a criação de centralidades urbanas através da requalificação dos espaços de uso 

público existentes, de forma a promover o estabelecimento de um conjunto urbano mais 

harmonioso; 

● Estabelecer um modelo de tráfego fluido, hierarquizado e eficiente, recorrendo-se a sentidos 

únicos quando tal seja necessário para a constituição de passeios pedonais e locais para 

estacionamento; 

● Requalificar o espaço público, promovendo a pedonalização, a constituição de espaços 

ajardinados em locais estratégicos no tecido urbano existente passível de reabilitação; 

● Estabelecer os critérios de requalificação dos espaços com aptidão e uso comercial existentes;   

● Identificar e propor a remoção das construções: 

- Localizadas em Zonas Não Aptas do ponto de vista geológico, ou localizadas em Zona Apta 

Após Intervenção, mas que a ponderação custo/benefício demonstre não ser economicamente 

viável; 

- Localizadas em local incompatível com as disposições do PROTAML, nomeadamente por se 

localizarem em corredores ecológicos, vital e secundário; 

- Localizadas em leito de cheia e para as quais não seja possível estabelecer medidas 

minimizadores de impacte por inundação. 

 

Realojar 

● Identificar as localizações alternativas para o realojamento da população afetada pelas 

necessárias demolições de edifícios com uso habitacional; 

● Propor as tipologias habitacionais a que deverão corresponder os novos edifícios a criar;  

● Definir a conceção geral da organização urbana das novas áreas a ocupar a partir da 

qualificação do solo, do estabelecimento de uma rede viária estruturante, pela localização de 

espaços destinados a equipamentos de uso público e zonas verdes; 

● Efetuar o pré-dimensionamento dos equipamentos coletivos e dos espaços verdes urbanos 

necessários à Área de Reabilitação Utrbana; 

● Identificar os programas de apoio ao realojamento de população, tais como o PROHABITA, e 

propor o estabelecimento de parcerias estratégicas com entidades públicas e privadas com 

capacidade de intervenção neste âmbito, como por exemplo o Instituto da Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU) Federação Nacional de Cooperativas de Habitação (FENACHE), 

entre outras. 
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 Estabilizar 

● Identificar os instrumentos legais e os mecanismos executórios a adotar subsequentemente, tais 

como Unidades de Intervenção e/ou a necessidade de elaboração Plano(s) de Pormenor a que 

deverão obedecer as Operações de Reabilitação Urbana, caso esta necessidade venha a ser 

identificada. 

 

Qualificação ambiental 

● Promover a criação de espaços verdes, locais de estada e de lazer, percursos pedonais e ciclávies a 

criar; 

● Promover a adequação aos padrões de eficiência ambiental, as atividades económicas, bem como a 

libertação das áreas habitacionais de atividades e usos com estas não compatíveis. 

● Identificar a natureza e localização de estruturas minimizadoras do risco de inundação; 

● Estabelecer a localização e natureza das medidas minimizadoras a constituir para amortecimento da 

poluição sonora proveniente do IC17/CRIL, privilegiando soluções com recurso a modelação de terreno e 

arborização quando tecnicamente possível. 

 

Definição e concretização do suporte infraestrutura l 

● Reavaliar o sistema de abastecimento de água, nomeadamente ao nível da distribuição, tendo em 

conta a ocupação urbana atual e futura, estabelecendo o seu pré-dimensionamento, bem como 

identificar eventuais necessidades de reforço; 

● Reavaliar o sistema de drenagem de águas pluviais, bem como o sistema de saneamento e tratamento 

de águas residuais domésticas, estabelecendo o respetivo pré-dimensionamento bem como as 

respetivas ligações ao aquífero e aos sistemas em alta, face às atuais e futuras necessidades; 

● Definir os critérios de requalificação da circulação rodoviária, estacionamento e percursos pedonais 

dos núcleos urbanos a manter, estabelecendo os critérios de dimensionamento e a localização das vias 

internas estruturantes a criar, com especial enfoque na sua hierarquização, nível de serviço, capacidade, 

fluxos de trânsito e estacionamento; 

● Estabelecer o pré-dimensionamento e os critérios de localização das infraestruturas elétricas, de gás e 

de telecomunicações, quer nos núcleos urbanos a requalificar bem como nas zonas a ocupar por 

operações de realojamento habitacional e de relocalização de atividades económicas compatíveis; 

● Estabelecer um sistema de recolha seletiva de resíduos sólidos urbanos e a localização dos pontos de 

recolha e ecopontos. 
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Segurança e de saúde pública 

● Desencadear as medidas necessárias à minimização dos fatores de risco para a saúde pública, como 

sejam esgotos a céu aberto, acumulação de águas insalubres, e outros vetores potenciadores de 

insalubridade; 

● Identificar os locais e estabelecer as devidas medidas de contenção de terras em risco de derrocada; 

● Estabelecer a correta definição da rede vária, pedonal e ciclável, com recurso a soluções que privilegiem 

a separação de percursos e diminuição da conflitualidade entre estes;   

● Estabelecer as medidas a adotar para minimizar os riscos para a saúde pública, decorrentes da 

aplicação da Operação de Reabilitação Urbana, como sejam as operações de demolição, transporte, 

recolha e tratamentos dos respetivos detritos de construção e demolição;  

● Identificar e estabelecer no âmbito da Operação de Reabilitação Urbana Plano, medidas minimizadoras 

do risco de incêndio e facilitadoras do seu combate; 

● Identificar e estabelecer as medidas de segurança a adotar em situação de cheias; 

● Promover a constituição boas acessibilidades em caso de emergência aos espaços públicos e 

equipamentos, às áreas de elevada densidade populacional e de localização de atividades económicas, 

recorrendo nestes casos, quando possível e tal se justifique, a acessos dedicados. 

 

Inclusão social e valorização cultural 

● Promover a coesão territorial e a constituição de centralidades urbanas, a implementação de espaços 

públicos e a dotação dos equipamentos fundamentais ao bem-estar dos seus habitantes, nomeadamente 

na área da educação, da ação social, da cultura e do desporto; 

● Identificar a tipologia e estabelecer o pré-dimensionamento e localização dos Equipamentos de 

Utilização Coletiva de e Espaços Verdes Urbanos em ordem ao objetivo anterior. 

Requalificação do tecido económico e melhoria das c ondições socioeconómicas da população 

 

● Identificar as atividades económicas incompatíveis com a sua inserção em área urbana, prevendo e 

dimensionando zonas dedicadas à sua relocalização, em linha de conta com as acessibilidades locais e 

sub-regionais, existentes e a criar, estabelecendo os parâmetros urbanísticos a observar; 

● Promover a requalificação da estrutura económica existente a padrões satisfatórios de eficiência e 

sustentabilidade ambiental; 

● Avaliar e programar a localização de atividades comerciais e de serviços, fomentando centralidades 

urbanas, tendo em linha de conta a sua relação com os percursos privilegiados, rede viária interna e sub-

regional, infraestruturas de transporte público e a localização de equipamentos coletivos e zonas  de 

estada e de lazer; 

● Definir os critérios de dimensionamento, localização e de gestão de uma infraestrutura integrada do 

tipo “ninho de empresas”, para a instalação de serviços e pequenos negócios potenciadores de postos 
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de trabalho e de empreendedorismo económico, como sejam lavandarias e engomadorias, reparações 

de eletrodomésticos e material informático, reparações caseiras, comércio justo, confeção alimentar, 

salas de formação, gabinetes para pequenos escritórios, etc.  

 

Mobilidade e relação funcional daquela área com a s ua envolvente próxima 

● Inverter a fragmentação territorial, através da constituição de centralidades urbanas, interligadas por 

percursos de natureza distinta, como sejam o viário, pedonal e/ou ciclávies, pontuados por espaços 

públicos; 

● Estruturar as acessibilidades da área urbana em articulação com as ligações sub-regionais, quer seja à 

cidade de Odivelas, a Norte do IC17/CRIL, bem como a Sul e Nascente à cidade de Lisboa, a Poente à 

Pontinha e, consequentemente ao concelho da Amadora;  

● Promover a utilização do transporte coletivo, dos percursos a pé e cicláveis, através da implementação 

de estruturas adequadas, como sejam parques de estacionamento dissuasores em locais estratégicos 

face às infraestruturas de transporte público. 

 

IV. Programa da Operação de Reabilitação Urbana – A ções estruturantes de reabilitação 
urbana a adotar 

Visando definir princípios e concertar estratégias que permitam suprir ou pelo menos melhorar certos 

aspetos, foram identificados os pontos fracos e/ou ameaças que deverão ser encarados como objetivos 

a atingir visando a definição de uma imagem harmoniosa, coerente e de conjunto, que possibilite a 

leitura do espaço, facilite a compreensão das funcionalidades de cada área e promova a utilização dos 

espaços. 

 

Listam-se os aspetos mais relevantes atuais em termos de redução da qualidade do espaço público: 

 

• Existem diversas situações que contribuem para as restrições da mobilidade pedonal, designadamente 

ausência de passeios, passeios com largura insuficiente e/ou sem continuidade e obstrução do passeio 

com estacionamento e/ou equipamentos; 

• Existem grandes carências ao nível de estacionamento autorizado; 

• Ocorre reduzida quantidade e diversidade tipológica de elementos de mobiliário urbano e de 

equipamento; 

• Não existem espaços planeados, concebidos e/ou equipados para atividades de estadia, lazer e 

recreio; 

• Existe reduzida a nula presença de vegetação no espaço público. 

 

Relativamente a pontos fortes, destacam-se: 

 

• Existem situações privilegiadas, ao nível paisagístico, topográfico e de conforto bioclimático, para a 

vivência ao ar livre; 
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• Ocorre uma relativa homogeneidade ao nível de materiais de pavimentação, mobiliário urbano e 

equipamento; 

• Existem algumas áreas disponíveis, ainda que de posse privada, que poderão ser utilizadas para 

colmatar as carências existentes ao nível de circulação pedonal, estacionamento e espaços verdes de 

recreio e lazer. 

 

Face ao diagnóstico efetuado, considera-se que a estratégia de intervenção para o Espaço Público 

deverá compreender as seguintes etapas: 

 

1. Redefinir a estruturação do espaço público, através da compreensão de carências e vocações, 

complementarmente com a verificação de disponibilidade de área disponível; 

2. Promover as condições necessárias para a prossecução das intenções anteriormente definidas, 

através da concretização de novos espaços e/ou da aferição das circunstancias atuais; 

3. Qualificação da vivencia e da imagem dos espaços através do estabelecimento de uma linguagem 

comum de materiais e da instalação de maior diversidade de mobiliário/equipamento de apoio aos usos 

do espaço e de material vegetal. 

 

Com a ARU agora estabelecida, visa-se a qualificação do espaço público e do ambiente urbano, 

nomeadamente: 

 

• Modernização das infraestruturas urbanas, incluindo a instalação de infraestruturas para as 

tecnologias de informação; 

• Melhoria do ambiente urbano, em especial, criação e qualificação de espaços verdes 

urbanos e valorização de frentes ribeirinhas; 

• Melhoria da acessibilidade e mobilidade, promovendo os modos de transporte favoráveis ao 

ambiente, a circulação clicável e pedonal, a reestruturação da rede viária, a criação de 

estacionamento e a supressão de barreiras arquitetónicas; 

• Equipamentos coletivos de identidade e referencia urbana; 

• Recuperação e qualificação do espaço público, incluindo mobiliário urbano e equipamento 

estruturante; 

• Melhoria da qualidade visual da paisagem urbana; 

• Promoção da multifuncionalidade dos espaços urbanos; 

• Criação de estruturas de gestão e manutenção do espaço público; 

• Apoio técnico aos moradores para autorreabilitação dos edifícios e habitações; 

• Desenvolvimento de tecnologias e processos de planeamento urbano participado. 

 

Em relação ao Desenvolvimento Económico da ARU, propõe-se: 

 

• Recuperação de edifícios e espaços para a instalação de novas atividades económicas; 
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• Apoio a iniciativas económicas das populações locais nomeadamente através de formas 

adequadas de apoio técnico e organizativo, bem como apoio financeiro no respeito das regras 

dos auxílios de Estado; 

• Desenvolvimento de novas oportunidades de qualificação, de autoemprego e de 

empreendedorismo, em que se privilegia a exploração do potencial das TIC. 

 

Ações Específicas: 

 

As intervenções no espaço público deverão obedecer ao desenho e às regras a estabelecer em sede de 

planeamento e desenho urbano. Estes deverão atender e equacionar, preferencialmente, um conjunto de 

pontos identificados em sede de levantamento de campo, organizados em três grandes grupos de ações. 

 

Ações ESTRUTURANTES DE REABILITAÇÃO URBANA 
 

Via Municipal T17 - 1ª FASE 

Estudos Geológicos para a  

Consolidação das Encostas 

 

 

Infraestruturas URBANAS 

 

Remodelação e Implementação de Sistemas de Recolha 

de Resíduos Sólidos Urbanos e de 

 Combate a Incêndios 

 

Construção do Pólo Cívico e Comunitário 

do Vale do Forno 

Equipamento Ligeiro Partilhado de Apoio à População na 

Encosta da Luz 

 

 

 

EQUIPAMENTOS 

 

Complexo Lúdico Desportivo do  

Bairro de Santa Maria 
 

Ações de Requalificação das Linhas de Água 
 

 

Requalificação Urbanística e Valorização Paisagística do 

Largo da Saudade, em Vale do Forno, Envolvente Imediata 

e Parque Infantil 

Requalificação Paisagística e Ambiental da 

 Quinta do Zé Luís 

Praça das Culturas da Serra da Luz 
 

Primeiras Intervenções no futuro Parque Urbano Ribeirinho 

de Odivelas e Via Pedonal e Ciclável da Vertente Sul entre 

a Serra da Luz e Vale do Forno 
 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS URBANOS E VERDES 

DE UTILIZAÇÃO Coletiva 

 

 

 

 

Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valorização dos 

Espaços Públicos da Área Envolvente 
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Ação Via  Municipal T17 / 1.ª Fase  
 

Descrição sumária e objetivos 

Esta ação refere-se à execução do primeiro troço desta via, cujo impacto na estruturação do território 

será fundamental para a requalificação urbanística, para além das vantagens acrescidas ao nível de 

benefícios económicos e sociais. 

Esta nova acessibilidade, já implementada, estabelece uma ligação entre a zona poente e nascente, 

permitindo uma mais fácil circulação nos bairros Encosta da Luz e Vale do Forno.  

A complementaridade com outras ações, designadamente com o arranjo paisagístico da envolvente e 

construção de via pedonal e ciclável, possibilita uma melhoria das condições de mobilidade rodoviária e, 

simultaneamente, da mobilidade pedonal, nomeadamente o rápido acesso à estação de metropolitano. 

A Via T17 é constituída por uma faixa com duas vias, cada uma com largura de 3,5m, sem separador 

central. O pavimento será em tapete betuminoso e a envolvente será beneficiada com passeios e projeto 

de enquadramento paisagístico. 

 
Ação Estudos Geológicos para a Consolidação das Enc ostas  
 

Descrição sumária e objetivos 

O objetivo da presente operação é a realização de um estudo geológico e geotécnico da Vertente Sul do 

Concelho de Odivelas, com recurso a:  

a) Recolha e análise de informação existente na forma escrita e cartográfica; 

b) Reconhecimento geológico de superfície; e  

c) Trabalhos de prospeção geotécnica (prospeção geofísica, prospeção mecânica, ensaios de campo e 

ensaios de laboratório), tendo em vista a identificação dos locais que justifiquem intervenções urgentes 

de consolidação das encostas, a elaboração de uma carta com a delimitação da área de estudo em 

zonas definidas em função da aptidão das mesmas à ocupação urbana e a preparação de uma proposta 

conceptual com as soluções a adotar para diminuir o risco associado à precariedade da estabilidade das 

encostas existentes na área de intervenção. Pretende-se, igualmente, contribuir para a elaboração dos 

termos de referência, quer para os projetos a desenvolver no âmbito das obras de consolidação das 

encostas, quer para os estudos geológico-geotécnicos a realizar no âmbito dos Planos de Pormenor de 

Reabilitação Urbana e nas operações de legalização que se venham a realizar. 

 

Ação Remodelação e Implementação de Sistemas de Rec olha de Resíduos Sólidos Urbanos e de 

Combate a Incêndios  
 

Descrição sumária e objetivos 

O território correspondente à área delimitada de Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística 

da Vertente Sul na qual se integra o Bairro Vale do Forno possui áreas habitadas sem qualquer 

qualificação urbanísticas, com espaços disfuncionais e mesmo indiferenciados nos quais se verifica uma 
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degradação acentuada que importa inverter. No sentido de qualificar este tecido urbano um dos meios 

que toca mais de perto os moradores é a reformulação e remodelação do sistema de recolha dos 

Resíduos Sólidos Urbanos. A rede de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos nos 5 bairros que integram 

esta ACRRU – Bairros de Vale do Forno, Encosta da Luz, Quinta do José Luís e Quinta das Arrombas – 

pode ser substancialmente melhorada, nomeadamente no eixo comum aos 5 bairros, designado por Rua 

Padre António Monteiro de Aguiar, assim como a Rua D. João I. No sentido de concretizar este objetivo 

os Serviços Municipalizados de Loures, que detêm a concessão municipal para a implementação e 

exploração deste Serviço Público, propôs um conjunto de melhorias e reformulação deste serviço de 

recolha coletiva. Neste território, pelas características atuais, um dos riscos urbanos que assume maior 

probabilidade é a ocorrência de incêndio em edifícios urbanos, não existindo no local qualquer meio 

específico de combate ao mesmo. Aproveitando a rede de distribuição de água existente é proposto, na 

presente operação, a colocação de hidrantes (marcos de água e bocas de incêndio exteriores) tendo em 

atenção as características físicas da rede existente. 
 

Ação Construção de Pólo Cívico e Comunitário de Val e do Forno  
 

Descrição sumária e objetivos 

A Câmara Municipal de Odivelas depara-se com a inexistência de equipamentos e serviços de utilidade 

pública de suporte fundamental à vida quotidiana, nomeadamente equipamentos de índole social, como 

é o caso dos educativos e de apoio à terceira idade e equipamentos infantis, que são locais 

fundamentais ao bem estar e qualidade de vida das populações. Perante esta realidade, esta operação 

propõe construir um Pólo Cívico e Comunitário de raiz no Bairro Vale do Forno, com a participação de 

outros parceiros e será constituído por duas valências, uma de apoio à 3ª idade e a outra de pré-escolar. 

Este projeto de investimento define-se como sendo um edifício agregador de duas áreas de intervenção 

social distintas enquanto faixa etária alvo. A população pré-escolar e a 3ª idade. 

 
 

Ação Equipamento Ligeiro Partilhado de apoio à popu lação na Encosta da Luz  
 

Descrição sumária e objetivos 

O município de Odivelas, em parceria com a Comissão de Administração Conjunta da AUGI do Bairro 

Encosta da Luz, pretende instalar um equipamento de apoio à população com as valências de espaço 

internet, atendimento psicossocial, formação, eventos culturais, etc... Pretende-se a integração do 

equipamento num espaço público qualificado de fruição informal, bem como num espaço verde equipado 

com mobiliário urbano. O objetivo é garantir a prestação de vários serviços, não só à população do 

Bairro Encosta da Luz mas também, à restante população da Vertente Sul de Odivelas. Face às 

valências do presente equipamento, pretendemos melhorar a qualidade de vida e o grau de satisfação 

dos residentes e dinamizar a vivência do território ao nível económico e social. O parceiro Comissão de 

Administração Conjunta da AUGI do Bairro Encosta da Luz é responsável pela aquisição do 

equipamento de construção ligeira. 
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Ação Complexo Lúdico-Desportivo do Bairro de Santa Maria  
 

Descrição sumária e objetivos 

Conforme consta dos estudos elaborados pela Câmara Municipal de Odivelas, nomeadamente o estudo 

Sócio-Demográfico 2007 e o inquérito à população, no âmbito da parceria com o CLDS (Contrato Local 

de Desenvolvimento Social), o território designado por Vertente Sul de Odivelas, possui grandes lacunas 

de equipamentos desportivos. De modo a suprimir as deficiências identificadas no território, pretende-se 

a requalificação do campo desportivo existente através da colocação de relvado sintético e introdução de 

postes de Iluminação. As componentes do investimento serão: Campo de futebol: montagem e 

desmontagem de estaleiro, movimentos de terra e demolições, rede de drenagem, sistema de rega 

automático, Sub-Bases de pavimento, camada betão betuminoso, relva sintética, equipamento, vedação; 

Iluminação: rede de alimentação e distribuição de energia elétrica, quadros elétricos e aparelhagem de 

comando, torres para iluminação, projetores, e apoio construção civil. O Complexo Lúdico Desportivo do 

Bairro Santa Maria irá ter várias valências que vão desde a prática de atividades individuais e informais 

até às modalidades coletivas e formais, pelo que a sua integração e contributo para a estabilização do 

território passam em grande parte pela promoção, inclusão e identificação da população residente com 

os espaços e equipamentos públicos de referência de recreio e lazer. 

 
 

Ações de Requalificação das Linhas de Água  
 

Descrição sumária e objetivos 

O principal objetivo é a requalificação do leito e margens de linhas de água existentes nos bairros 

integrantes da denominada Vertente Sul, com vista à melhoria das condições paisagísticas e ambientais 

e do funcionamento ecológico daquele território. Serão preconizadas e adotadas medidas de qualificação 

biofísica, ecológica e paisagística das linhas de água, elencadas na memória descritiva e justificativa. 

Esta ação desenvolver-se-á em duas vertentes:  

I. Acompanhamento das ações cujos trabalhos intervenham em linhas de água da rede 

hidrográfica constituída pelos afluentes do Rio da Costa, na área de abrangência definida no 

âmbito da Candidatura VERSUL; 

II. Reestruturação do Escoamento das linhas de água afluentes ao Rio da Costa junto ao Complexo 

Lúdico-Desportivo do Bairro de Santa Maria; 

II.1. Elaboração do Caderno de Encargos para o Projeto e sua execução; 

II.2  Aquisição e Contratação da Elaboração do Projeto e sua execução; 

II.3 Realização do Projeto; 

II.4 Execução da intervenção; 

II.5 Verificação e Relatório final da intervenção. 
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Ação Requalificação Urbanística e Valorização Paisa gística do Largo da Saudade, em Vale do 

Forno, Envolvente Imediata e Parque Infantil  
 

Descrição sumária e objetivos 

O desenvolvimento desta operação visa a requalificação urbanística integrada dos espaços e articulação 

de vários elementos urbanos existentes e que no momento são disfuncionais – largo/praça central, 

mobilidade automóvel/circulação pedonal, hidráulica urbana/minimização de áreas inundáveis, 

enquadramento global paisagístico de lugar central e reforço da multifuncionalidade urbana com a 

introdução de espaço de parque infantil equipado. O território correspondente à área delimitada de Área 

Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da Vertente Sul na qual se integra o Bairro Vale do 

Forno possui áreas habitadas sem quaisquer qualificações urbanísticas, com espaços disfuncionais e 

mesmo indiferenciados nos quais se verificam uma degradação acentuada que importa inverter. O Largo 

da Saudade, no Bairro Vale do Forno, poderá definir-se como um lugar central neste bairro onde 

confluem os vários arruamentos existentes, as atividades de comércio principal, o local onde se situa a 

Igreja, sendo um lugar de encontro dos habitantes e utilizado por estes com algumas características de 

local de lazer. É por este lugar central que importa iniciar a recuperação e reconversão urbanística 

promovendo a sua qualificação a vários níveis sendo objetivo desta intervenção a criação de um espaço 

público de lazer e fruição, com utilização pedonal exclusiva, fazendo uma articulação com o Parque 

Infantil, situado a Norte e prolongando até este todas as características de espaço próprio para os peões, 

sendo rematado do lado Sul pela reabilitação ambiental e paisagística do troço antigo do Rio da Costa, 

efetuando-se também a erradicação das descargas de águas residuais que existem para a linha de 

água, através da construção de emissário por um dos parceiros desta operação, SIMTEJO - 

Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e do Trancão, S.A. Com esta operação é efetuada, 

também, a criação de outro equipamento importante neste bairro – um Parque Infantil – conseguindo-se, 

simultaneamente, a recuperação total de um espaço completamente degradado e em abandono 

completo que é a situação que se verifica neste momento. 

 

Ação Requalificação Paisagística e Ambiental da Qui nta do José Luís  
 

Descrição sumária e objetivos 

 

Atualmente o Bairro da Quinta do José Luís possui alguns espaços urbanos descaracterizados e denota-

se a existência de vazios urbanos. Neste sentido, e através da parceira estabelecida com a comissão de 

administração conjunta da AUGI do Bairro Quinta do José Luís pretende-se, inverter o atual estado de 

degradação e a inexistência de espaços urbanos qualificados, através da promoção de espaços de 

circulação pedonal e espaços qualificados de estadia, encontro, convívio e lazer. Desta forma, a 

operação consiste na requalificação dos espaços públicos, da circulação pedonal, bem como disciplinar 

o estacionamento automóvel, nas áreas contíguas à Rua Padre António Monteiro de Aguiar, principal via 

de circulação, transversal a toda a área designada como Vertente Sul de Odivelas. Pretende-se ainda, 

instalar elementos arbóreos de enquadramento, ensombramento, bem como melhorar a iluminação dos 

espaços públicos junto aos locais de atravessamento pedonal e paragens de transporte público. A 
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intervenção nos vazios urbanos, tornando-os espaço público qualificados, a promoção da qualidade do 

ambiente urbano através de espaços públicos de identidade e referências urbanas, a circulação pedonal 

e a inclusão de espaços de estadia são fatores que permitem qualificar a vivência urbana, a inclusão 

social e a convivência, contribuindo indubitavelmente para a estratégia integradora de espaços públicos 

qualificados no território da Vertente Sul, que urge levar por diante. 

 

 

 
 

Ação Praça das Culturas da Serra da Luz  
 

Descrição sumária e objetivos 

Constitui a presente operação a conceção de Espaço Público Urbano Multifuncional com mobiliário e 

equipamento de apoio a Atividades de Estadia, Lazer e Recreio com capacidade para promover convívio 

e intercâmbio cultural no Bairro da Serra da Luz. São objetivos principais desta ação: 

- Colmatar a deficiência ao nível de espaços públicos qualificados para atividades de estadia, encontro, 

convívio e lazer;  

- Reconverter uma área do tecido urbano no Bairro mais densamente ocupado da Vertente Sul. Para 

além do impacto sociocultural e da requalificação urbanística pretendidas, este projeto apresenta, 

também, vantagens ao nível ambiental e paisagístico, nomeadamente a Introdução de vegetação no 

meio urbano; 

- Redução da insalubridade, Preservação de permeabilidade do solo; 

- Criação de um ponto de referência no tecido urbano; 

- Inserção de elementos de qualidade estética e melhoria do ambiente urbano.  

 

A implementação deste Espaço concilia materiais inertes (diferenciando um zonamento informal, 

circulação, estadia, espaço central) e material vegetal (arvores para ensombramento e canteiros com 

maciços herbaceo-arbustivos para enquadramento e valorização cénica), assim como introduz mobiliário 

urbano e equipamento (bancos, papeleiras, iluminação, entre outros), sob o conceito de constituição de 

um local privilegiado para ponto de encontro de pessoas, culturas e ideologias. 

Pretende-se que as soluções técnicas a adotar proporcionem a obtenção de uma imagem que respeite 

as várias crenças e ideologias e com a qual a população se identifique de modo a assegurar a aceitação 

deste espaço e a garantir o convívio social urbano. 

 
 

Ação Primeiras Intervenções no futuro Parque Urbano  Ribeirinho de Odivelas e Via Pedonal e 

Ciclável da Vertente Sul entre a Serra da Luz e Val e do Forno  
 

Descrição sumária e objetivos 

Uma das prioridades do município de Odivelas é a Qualificação Urbana do seu território. Para que esse 

objetivo seja alcançado o município de Odivelas, pretende reabilitar e tornar um espaço público 

agradável, onde se possa atrair público para aquela zona territorial, assim propõe-se a construção no 
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Parque Urbano Ribeirinho de Odivelas. A realização deste Parque Urbano com uma área geográfica de 

2,5 ha, passa pela adoção de medidas de qualificação ambiental e valorização paisagística, 

designadamente, plantações, implementação de percursos pedonais/cicláveis e instalação de 

equipamento para diferentes atividades de recreio ativo e passivo, convívio, encontro e lazer. A 

transversalidade deste projeto aos bairros da Vertente Sul permite contribuir para uma coerência da 

paisagem urbana comum. 

 

 

 
Ação Parque Infantil do Bairro Serra da Luz e Valor ização dos Espaços Públicos da Área 

Envolvente  
 

Descrição sumária e objetivos 

Pretende-se com esta ação dotar o bairro da Serra da Luz de um equipamento coletivo com valência de 

parque infantil, integrado numa rede de espaços públicos qualificados e de futura referência urbana. A 

intervenção localiza-se no bairro Serra da Luz, numa área que em virtude de ali se localizar um 

importante “pólo comercial”, dada a existência de estabelecimentos de venda de bens alimentares, uma 

farmácia, estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como uma paragem de transportes públicos, 

constituí-se como importante centralidade urbana do bairro e sua evolvente próxima. A ação enquadra-

se no EIXO 1 – Qualificação do Espaço Público e do Ambiente Urbano e tem como objetivo, para além 

de dotar aquela área do referido equipamento, parque infantil, contemplar o incentivo à atividade física e 

estimulação criativa das crianças, promover a requalificação de um conjunto de espaços públicos 

situados na sua envolvente imediata, integrados em rede face às suas localizações em importantes 

artérias e locais de passagem local. Através da requalificação paisagística, implementação de mobiliário 

urbano e equipamento de manutenção física, onde se incluirá equipamento de geriatria, possibilitar-se-á 

à população o seu usufruto e estadia, induzindo novas formas de apropriação do espaço urbano, 

exercício físico e convivência social. 

 

V. Modelo de Gestão e de Execução da Área de Reabil itação Urbana e da respetiva Operação 
de Reabilitação Urbana; 

Para efeitos de coordenação da operação de reabilitação urbana, é o município de Odivelas que assume 

esta tarefa. 

A coordenação caberá em última instância ao Presidente de Câmara, que poderá delegar na unidade 

orgânica que superintende o processo, com o apoio de um conjunto de técnicos de várias áreas 

constituído uma equipa multidisciplinar. Poderão integrar igualmente outros membros em função das 

necessidades e especificidades das questões a tratar. 

 

O modelo de execução da operação de reabilitação urbana a adotar é o da iniciativa da entidade 

gestora, através de execução direta pela entidade gestora, podendo no entanto optar-se pela execução 

através de administração conjunta e parcerias com entidades privadas. 
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O município procederá à divulgação da operação de reabilitação urbana junto dos particulares, através 

dos meios que julgar adequados, sensibilizando-os para a importância do projeto, para o dever de 

reabilitar que impede sobre todos e para as vantagens decorrentes do processo. 

 

 

VI. Quadro de apoios e incentivos às ações de reabi litação executadas pelos proprietários e 
demais titulares de direitos e soluções de financia mento das ações de reabilitação 

 

1- Considerando as características e irregularidade da ocupação edificada verificada na Vertente Sul, 

os apoios e incentivos propostos só serão aplicáveis às construções cuja regularidade urbanística 

seja conferida por via do licenciamento da sua construção e uso, após os respetivos processos de 

reconversão urbanística do bairro onde se inserem, quando aplicável nos termos: 

 

- Da Lei nº 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 165/99, de 

14 de setembro, republicada pela Lei n.º 64/2010, de 23 de agosto e com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro 

 

- Do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) instituído pelo Dec-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec-Lei n.º 177/2001, de 4 de 

junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de setembro e pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março; 

 

- Do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT) instituído pelo 

Decreto Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de 

setembro e na redação atual dada pelo Dec-Lei n.º 49/2009, de 20 de fevereiro.  

 

2 – Após a verificação, da regularidade urbanística nos termos do ponto anterior, é o seguinte o 

Quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais 

titulares de direitos e soluções de financiamento das ações de reabilitação: 

 

a) Ficam isentos de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), nos termos da tabela infra, os prédios ou 

parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados ou adquiridos a título 

oneroso, destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que sejam efetivamente afetos a tal fim, no prazo de 6 meses após a aquisição ou a 

conclusão da construção, da ampliação ou dos melhoramentos, devendo o pedido ser 

apresentado pelos sujeitos passivos até ao termo dos 60 dias subsequentes àquele prazo. 

 

Ficam igualmente isentos, nos termos da tabela infra, os prédios ou parte de prédios construídos de 

novo, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, quando se trate da primeira transmissão, 

na parte destinada a arrendamento para habitação, desde que reunidas as condições supra referidas, 
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iniciando-se o período de isenção a partir da data da celebração do primeiro contrato de 

arrendamento. 

 

O período de isenção a conceder é determinado em conformidade com a seguinte tabela: 

 

 

Valor tributável (em euros) 

Período de isenção (em anos)  

___ 

Habitação própria e permanente e 

arrendamento para habitação 

  

 

Até 157 500 
8 

 

Mais de 157 500 e até 236 250 
4 

 

A isenção é reconhecida pelo chefe de finanças da área da situação do prédio, em requerimento 

devidamente documentado. 

 

Ficam isentos de IMI os prédios urbanos objeto de reabilitação urbanística, pelo período de 2 anos a 

contar do ano, inclusive, da emissão da respetiva licença camarária. O imposto será liquidado e 

cobrado, mas após a conclusão das obras, será a situação reconhecida e certificada pela Câmara 

Municipal, que deverá comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de finanças da área da situação 

dos prédios o reconhecimento referido, competindo àquele promover, no prazo de 15 dias, a 

anulação da liquidação do imposto e consequente restituição. 

 

Outro benefício previsto é o dos prédios urbanos objeto de ações de reabilitação serem passíveis de 

isenção de imposto municipal sobre imóveis, por um período de 5 anos, a contar do ano, inclusive, da 

conclusão da mesma reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos. A 

comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara 

Municipal ou de outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana 

para a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após 

as obras compreendidas na ação de reabilitação, o que significa que devem existir vistorias antes e 

depois da realização das obras para aferir da classificação do imóvel nessas fases e poder confirmar, 

assim, a efetiva melhoria das condições e consequente reabilitação. 

 

Estas isenções não são cumulativas, pelo que, ao beneficiar-se de uma, não se pode beneficiar 

da outra, sem prejuízo de se poder optar por regime fiscal mais favorável. 
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b) Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

 

São isentas do IMT as aquisições de prédio urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinado 

exclusivamente a habitação própria e permanente cujo valor que serviria de base à liquidação não 

exceda 90.418,00€. Esta é uma isenção de reconhecimento automático, dependendo a sua 

verificação e declaração ao serviço de finanças onde for apresentada a declaração. 

Ficam isentas de IMT as aquisições de prédios urbanos destinados a reabilitação urbanística, desde 

que, no prazo de 2 anos a contar da data da aquisição, o adquirente inicie as respetivas obras, 

devendo tal reabilitação ser certificada pela Câmara Municipal de Odivelas. O imposto será liquidado 

e cobrado, mas após a conclusão das obras, será a situação reconhecida pela CMO, que deverá 

comunicar, no prazo de 30 dias, ao serviço de finanças da área da situação dos prédios, o 

reconhecimento referido, competindo àquele promover, no prazo de 15 dias, a anulação das 

liquidações do imposto e consequente restituição. 

 

Para imóveis objeto de ações de reabilitação iniciadas após 1 de janeiro de 2011 e que se encontrem 

concluídas até 21 de dezembro de 2021, são, também, isentas de IMT as aquisições de prédio 

urbano ou fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente, na primeira transmissão oneroso do prédio reabilitado, quando localizado na área de 

reabilitação urbana. 

 

Para tal, tem que haver prova da reabilitação, com as obras devidamente licenciadas e vistorias antes 

e depois das mesmas. 

 

Estas isenções não são cumulativas, pelo que, ao beneficiar-se de uma, não se pode beneficiar da 

outra, sem prejuízo de se poder optar por regime fiscal mais favorável. 

 

c) Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 

 

Constam da Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida, e atualmente fixada em 6%, as 

empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, realizadas em imóveis 

ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana (áreas críticas de recuperação e 

reconversão urbanística, zonas de intervenção das sociedades de reabilitação urbana e outras) 

delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e reabilitação de 

reconhecido interesse público nacional. A taxa reduzida não abrange os materiais incorporados, salvo 

se o respetivo valor não exceder 20% do valor global da prestação de serviços. 

 

Os proprietários, depois do projeto de obras devidamente aprovado pela Câmara Municipal, e com a 

licença de construção, solicitam uma declaração que entregarão ao empreiteiro. Com esta 

declaração, o empreiteiro cobrar-lhes-á o IVA à taxa reduzida de 6%. 
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d) Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

 

Para além de regras específicas com benefícios para os Fundos de Investimento Imobiliário, cumpre 

realçar as previstas no artigo 71.º – Incentivos à Reabilitação Urbana do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais (EBF). 

 

Assim, em termos de IRS, são dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30% dos 

encargos suportados pelo proprietário relacionados com a reabilitação de: 

 

- Imóveis, localizados em áreas de reabilitação urbana e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação; ou 

- Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e 

seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei 6/2006, de 27 de 

fevereiro, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

 

Também as mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são 

tributadas à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam 

inteiramente decorrentes da alienação de imóveis situados em ARU, recuperados nos termos das 

respetivas estratégias de reabilitação. 

 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são 

tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 

decorrentes do arrendamento de: 

 

- Imóveis situados em ARU, recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação; 

- Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27.º e 

seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

 

Os encargos supra referidos devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação 

prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão arbitral municipal, 

consoante o caso, e que devem remeter à administração tributária as certificação referidas no número 

anterior. 

A informação apresentada não dispensa a consulta dos diplomas legais em que se encontra prevista, 

nem a consulta dos serviços competentes para obtenção de informação e esclarecimentos. Deverão 

ser consultados os diplomas em e / ou os seguintes diplomas legais: 

• Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) 

• Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

• Código do Imposto sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) 

• Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
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VII. Programa de investimento público e as ações de  iniciativa pública necessárias ao 
desenvolvimento da Operação de Reabilitação Urbana 

 

 

QUADRO I 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 1 

GOVERNANÇA, ORDENAMENTO E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

Ação  

 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Workshop de Participação e 

Desenvolvimento de 

Tecnologias e Processos de 

Planeamento Participativo 

 

 

 

0,00€ 

 

 

15.000,00€ 

 

 

15.000,00€ 

 

 

 

30.000,00€ 

 

 

Plano de Urbanização para 

Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas e Programa de Ação 

Territorial 

 

 

 

72.001,00€ 

 

 

0,00€ 

 

 

72.001,00€ 

 

 

72.001,00€ 

 

Ações de Requalificação das 

Linhas de Água 

 

 

0,00€ 

 

18.867,93€ 

 

18.867,93€ 

 

37.735,85€ 

 

Estudos Geológicos para a  

Consolidação das Encostas 

 

 

0,00 € 

 

 

32.500,00€ 

 

 

32.500,00€ 

 

65.000,00 

 

TOTAL 

 

 

72.001,00€ 

 

66.367,93 € 

 

138.368,93 € 

 

204.736,85 € 
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QUADRO II 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 2 

EQUIPAMENTOS Coletivos DE IDENTIDADE E REFERÊNCIA URBANA 

 

 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Construção do Pólo Cívico e 

Comunitário 

do Vale do Forno 

 

 

 

225.000,00€ 

 

 

212.264,15€ 

 

 

437.264,15€ 

 

 

874.528,30€ 

 

Equipamento Ligeiro 

Partilhado de Apoio à  

População na Encosta da Luz 
 

 

 

75.000,00€ 

 

 

1.239,67 

 

 

76.239,67€ 

 

 

152.479,34€ 

 

Complexo Lúdico Desportivo 

do  

Bairro de Santa Maria 

 

 

 

0,00€ 

 

 

238.500,00€ 

 

 

238.500,00€ 

 

 

477.000,00€ 

 

 

TOTAL 

 

 

300.000,00 € 

 

452.003,82 € 

 

752.003,82 € 

 

1.504.007,64 € 
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QUADRO III 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

GRUPO 3 

QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE, ESPAÇO PÚBLICO E Infraestruturas URBANAS 

 

 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Via Municipal T17 - 1ª FASE 

 

 

0,00€ 

 

180.089,84€ 

 

180.089,84€€ 

 

360.179,69€ 

 

Requalificação Urbanística e 

Valorização Paisagística do 

Largo da Saudade, em Vale 

do Forno, Envolvente 

Imediata e Parque Infantil 

 

 

237.500,00€ 

 

 

3.925,62€ 

 

 

241.425,62€ 

 

 

482.851,24€ 

 

Requalificação Paisagística e 

Ambiental da 

 Quinta do Zé Luís 

 

25.000,00€ 

 

1.280,99€ 

 

 

26.280,99€ 

 

52.561,98€ 

 

Praça das Culturas da Serra 

da Luz 

 

300.000,00€ 

 

4.958,67€ 

 

304.958,68€ 

 

309.917,35€ 

Primeiras Intervenções no 

futuro Parque Urbano 

Ribeirinho de Odivelas e Via 

Pedonal e Ciclável da 

Vertente Sul entre a Serra da 

Luz e Vale do Forno 

 

 

 

270.000,00€ 

 

 

 

4.462,81€ 

 

 

 

274.462,81€ 

 

 

 

548.925,62€ 

 

Parque Infantil do Bairro 

Serra da Luz e Valorização 

dos Espaços Públicos da 

Área Envolvente 

 

 

12.500,00€ 

 

 

35.612,03€ 

 

 

48.112,03 

 

 

96.224,05€ 

Remodelação e 

Implementação de Sistemas 

de Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos e de 

Combate a Incêndios 

 

 

39.058,00€ 

 

 

21.705,75€ 

 

 

60.763,74€ 

 

 

121.527,49€ 

 

TOTAL 

 

884.058,00 € 

 

252.035,71 € 

 

 

956.003,87 €  

 

 

1.972.187,42 €  
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QUADRO IV 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

GRUPO 4 

INCLUSÃO SOCIAL E VALORIZAÇÃO CULTURAL 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

Ações de Sensibilização 

Ambiental Riscos Urbanos e 

Naturais  

 

 

0,00€ 

 

 

4.132,23€ 

 

 

4.132,22€ 

 

 

8.264,45€ 

 

Centro Local de Apoio à 

Integração de Imigrantes 

 

 

0,00€ 

 

 

1.446,29€ 

 

 

1.446,28€ 

 

 

2.892,57€ 

 

Implementação do Programa 

Crescer a Brincar. 

 Investir nas Gerações 

 

 

0,00€ 

 

 

18.873,90€ 

 

 

28.873,90€ 

 

 

47.747,80€ 

 

Operação de reforço e de 

qualificação da mobilidade 

dos residentes da Serra da 

Luz e Vale do Forno 

 

 

0,00€ 

 

 

35.035,08€ 

 

 

35.035,08€ 

 

 

70.070,16€ 

 

LAÇOS 

Acompanhamento 

 e Apoio à Família 

 

 

26.250,00€ 

 

 

0,00€ 

 

 

26.250,00€ 

 

 

26.250,00€ 

 

Ações de Dinamização 

Cultural e Animação Urbana 

 

 

0,00€ 

 

 

10.743,80€ 

 

 

10.743,80€ 

 

 

 

21.487,60€ 

 

Clube Movimento Desporto 

Sénior 

 

 

0,00€ 

 

 

7.418,93€ 

 

 

7.418,92€ 

 

 

14.837,85€ 

 

CANTAM ODIVELAS 

Associação Comunidade 

Lusófona 

 

 

 

4.500,00€ 

 

 

0,00€ 

 

 

4.500,00€ 

 

 

9.000,00€ 

 

TOTAL 

 

 

30.750,00 € 

 

 

77.650,23 € 

 

118.400,23 € 

 

200.550,43 € 
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QUADRO V 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 5 

REQUALIFICAÇÃO DO TECIDO ECONÓMICO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONÓMICAS DA POPULAÇÃO 

 

 

 

Ação  

 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

 

Empreendedorismo e 

Emprego 

 

0,00€ 

 

 

39.256,20€ 

 

 

39.256,20€ 

 

78.512,40€ 

 

TOTAL 

 

 

0,00 € 

 

 

39.256,20 € 

 

39.256,20 € 

 

78.512,40 € 

 

 

 

QUADRO VI 

 

Ações DE INICIATIVA PÚBLICA NECESSÁRIAS AO DESENVOL VIMENTO DA 

 OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA 

 

GRUPO 6 

DINAMIZAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE Ação  

 

 

 

 

Ação  

 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo CMO) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

 

Ações de Animação da 

Parceria Local e 

Monitorização do Programa 

de Ação 

 

 

0,00€ 

 

 

 

6.272,23€ 

 

 

 

6.272,23€ 

 

 

 

12.544,46€ 

 

TOTAL 

 

 

0,00 € 

 

 

6.272,23 € 

 

6.272,23 € 

 

12.544,46 € 
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VIII. Programa de financiamento da operação de reab ilitação urbana, o qual deve incluir uma 
estimativa dos custos totais da execução da operaçã o e a identificação das fontes de 
financiamento 

 

 

 

 

QUADRO VII 

 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO DA V ERTENTE SUL DO CONCELHO DE ODIVLAS 

 

 

 

 

 

GRUPOS 

DE 

ACTUAÇÃO  

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO DA 

PARCERIA 

(Excluindo fundos 

públicos) 

 

INVESTIMENTO 

LIQUIDO 

EXCLUSIVO DA 

CMO 

 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO FEDER 

50% DO 

INVESTIMENTO 

BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

DESPESA PÚBLICA 

 

 

 

GRUPO 1 

 

 

72.001,00€ 

 

 

66.367,93€ 

 

138.368,93€ 

 

204.736,85€ 

 

 

GRUPO 2 

 

 

300.000,00€ 

 

452.003,82€ 

 

752.003,82€ 

 

1.504.007,64€ 

 

GRUPO 3 

 

 

884.058,00€ 

 

252.035,71€ 

 

956.003,87€ 

 

1.972.187,42 €  

 

GRUPO 4 

 

 

30.750,00€ 

 

 

77.650,23€ 

 

118.400,23€ 

 

200.550,43€ 

 

 

GRUPO 5 

 

 

0,00€ 

 

 

39.256,20€ 

 

39.256,20€ 

 

78.512,40€ 

 

GRUPO 6 

 

 

0,00 € 

 

 

6.272,23€ 

 

6.272,23€ 

 

12.544,46€ 

 

TOTAIS 

 

 

 

1.286.809,00€ 

 

893.586,12€  

 

 

2.010.305,28€  

 

 

3.972.539,20 €  
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QUADRO VIII 

 

QUADRO DA DESPESA PÚBLICA GLOBAL 

DA 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 

 

 

INVESTIMENTO PÚBLICO DA CANDIDATURA – 

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO DA VERTENTE SUL 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 

EXCLUSIVO DA CMO 

 

 

 

893.586,12€ 

 

COMPARTICIPAÇÃO DO FEDER 

50% DO INVESTIMENTO BRUTO ELEGÍVEL 

 

 

 

 

2.010.305,28€ 

 

CUSTOS COM EXPROPRIAÇÕES 

 

 

 

1.429.095,00€ 

 

TOTAL  

 

 

4.332.986,40 €  

 

 

 

 

QUADRO IX 

 

QUADRO DA DESPESA TOTAL EXCLUSIVA DA CMO 

DA 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 

 

 

INVESTIMENTO PÚBLICO DA CANDIDATURA – 

PARCERIAS PARA A REGENERAÇÃO DA VERTENTE SUL 

DO CONCELHO DE ODIVELAS 

EXCLUSIVO DA CMO 

 

 

 

893.586,12€ 

 

CUSTOS COM EXPROPRIAÇÕES 

 

 

 

1.429.095,00€ 

 

TOTAL  

 

 

2.322.681,12 €  
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QUADRO X 

 

QUADRO DO INVESTIMENTO TOTAL 

 DA  

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DA VERTENTE SUL 

 

 

DESPESA PÚBLICA GLOBAL 

 

 

4.332.986,40 €  

 

 

INVESTIMENTO LIQUIDO DA PARCERIA 

(excluindo fundos públicos) 

 

1.286.809,00€ 

 

TOTAL  

 

 

5.619.795,40 €  

 

 

 

IX. Necessidade de elaboração, revisão ou alteração  de plano de pormenor de reabilitação 
urbana 

 

Como já afirmado, a área agora delimitada como ARU enquadra cinco bairros considerados Área 

Urbana de Génese Ilegal (AUGI), pelo que no Plano Diretor Municipal em vigor a totalidade da área é 

considerada de “manutenção temporária”. 

Perspetiva-se, a quando do processo de reconversão e legalização dos cinco bairros a existência de 

vários Planos de Pormenor, tendo em conta as características específicas de cada um dos bairros, 

podendo, inclusive, serem criadas outras áreas de reabilitação urbana a quando da aprovação 

daqueles planos. 

 

Em momento posterior, poderá entender-se a necessidade de criação de Unidades de Intervenção e / 

ou Planos de Pormenor de reabilitação urbana, o que se concretizará, respetivamente, com a 

delimitação por parte da CMO, ou mesmo a criação de novas ARU na Vertente Sul do Concelho de 

Odivelas, nos termos do artigo 23.º do RJRU.  

 


