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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

15.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 31 de julho de 2013 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

DR.ª ANA MARIA DIAS BETTENCOURT 
 

“O Conselho Nacional de Educação, criado em 1982, pelo 
Decreto-Lei n.º 152/82, de 22 de Abril, como um órgão 
superior de consulta do então Ministro da Educação e das 
Universidades, com o objetivo de “propor medidas que 
garantissem a adequação permanente do sistema educativo 
aos interesses dos cidadãos portugueses”. 
 
Em 1987, na sequência da Lei de Bases do Sistema 
Educativo de 1986, veio a ser instituído pela Assembleia 
da República, através da Lei N.º31/87, de 9 de Junho, 
com a matriz que ainda hoje o caracteriza, deixando o 
presidente de ser um representante do Ministro e 
passando a ser eleito pela Assembleia da República por 
maioria absoluta dos deputados com efetividade de 
funções.  
 
No ano seguinte, em 1988, são promovidos alguns 
ajustamentos que a prática aconselhou, nomeadamente os 
que se relacionam com o funcionamento da Comissão 
Permanente (Decreto-Lei n.º89/88, de 10 de Março) e os 
que decorrem da constituição de um Conselho 
Administrativo que permite operacionalizar as 
competências que lhe advêm do seu estatuto de 
autonomia administrativa e financeira (Decreto-Lei 
n.º423/88, de 14 de Novembro). 
 
Desde então, embora tenham sido posteriormente 
introduzidos outros ajustamentos, nomeadamente em 
1991, 1996, 2005 e 2009, o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) manteve a matriz adotada em 87, na 
qual se destacam as suas funções consultivas e ampla 
representatividade, com um elevado grau de 
independência e orientado para a formação de consensos.  
 

O CNE é composto por 68 personalidades representativas 
de instituições e entidades tão diversas e visões distintas 
sobre a Educação, os partidos políticos com assento 
parlamentar na Assembleia da República, o Governo, as 
Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, as CCDR’s, 
a ANMP, as instituições do ensino superior e politécnico, 
as organizações sindicais dos profissionais do setor, bem 
como, entre outras, as associações de estudantes dos 
ensinos secundário, universitário e politécnico. 
 
Esta amplitude representativa constitui um fator 
valorização e enriquecimento pela pluralidade de opiniões 
e diversidade de visões estratégicas e concetuais sobre as 
mais variadas matérias educativas, o que torna a atribuição 
de estabelecer consensos um exercício difícil de 
concretizar. 
 
As instituições refletem, em boa medida, a atitude e 
personalidade dos seus maiores responsáveis, 
nomeadamente no que concerne à competência, dinâmica, 
empenhamento, sensibilidade e iniciativa que revelam e 
desenvolvem. E o Conselho Nacional de Educação é 
disso exemplo. 
 
A Senhora Dra. Ana Maria Dias Bettencourt, presidente 
do CNE desde 2009 até à passada 2ª feira, dia 29 de julho, 
revelou um espirito de missão e um sentido de 
responsabilidade e de independência no exercício do cargo 
que, pela sua enorme dimensão, apenas semelhante à 
competência, visão estratégica, idoneidade, humanismo e 
integridade democrática que demonstrou e aplicou em 
todas as suas ações e decisões ao longo do seu mandato. 
 
Enquanto Presidente do CNE, a Dra. Ana Maria 
Bettencourt demonstrou uma capacidade invulgar para 
antecipar os cenários apenas possível através do 
acompanhamento atento e permanente que dispensou nos 
últimos 4 anos, o que permitiu fomentar a reflexão, o 
estudo e o debate aprofundado e rigoroso sobre a 
Educação em Portugal e o seu enquadramento no 
contexto europeu e global. 
 
A par desta árdua e importante tarefa, o CNE, sob a égide 
da Dra. Ana Maria Bettencourt, desenvolveu uma 
dinâmica intensa e regular que se revelou fundamental 
para a melhoria da Educação no nosso país. As diversas 
propostas e recomendações sobre as mais relevantes 
matérias, o aprofundamento e promoção do diálogo entre 
os diferentes agentes, a realização e criação de espaços de 
reflexão e debate, bem como a elaboração e publicação de 
importantes estudos e relatórios e, ainda, o 
estabelecimento de consensos alargados sobre as matérias 
educativas são apenas exemplos da atividade do CNE. 
 
Muito embora a Educação seja uma área sempre 
imperfeita e inacabada, o Executivo da Câmara Municipal 
de Odivelas, pretende reconhecer e enaltecer a Sra. Dra. 
Ana Maria Dias Bettencourt, pelo seu contributo 
inestimável que, enquanto Presidente do Conselho 
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Nacional de Educação, entre 2009 e 2013, conferiu para a 
promoção do sucesso educativo, para o aumento da 
qualificação e formação académica, profissional e cívica, 
para a valorização da Educação e qualidade da Escola 
Pública e, sobretudo, para a promoção da igualdade e 
coesão social em Portugal e para o aprofundamento da 
cidadania e participação cívica dos portugueses.” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ATA 
 

 
 

ATA DA 17.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  

 
Ata da 17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 18 de agosto 2010. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
AUDITORIA EXTERNA 

 
Projeto de decisão de adjudicação para aquisição de 
prestação de serviço de Auditoria Externa, de acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2013/6587, de 
2013.07.02. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal de Odivelas 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2013 
10.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 

 
9ª Alteração Orçamenta 2013 (extraordinária), 10.ª 
Modificação Orçamental, nos termos dos mapas anexos à 
informação n.º Interno/2013/7545, de 2013.07.30 

 
“9.ª Alteração Orçamental 

 
A 9.ª Alteração Orçamental de 2013 serve única e 
exclusivamente para proceder à regularização dos projetos 
a amortizações de capital, referentes aos empréstimos 
contratualizados entre o Município de Odivelas e o 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), 
de acordo com a Prestação-Aviso remetida pela mesma 
entidade ao Município de Odivelas, à data de 25.07.13, 
tendo em vista o pagamento das prestações a processar 
impreterivelmente até ao dia 09.08.13. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 148,00 Euros (cento e quarenta e oito euros), 
verificando-se uma manutenção do total das despesas 
correntes e de capital, conforme quadro seguinte: 

 
Modificação Despesa 

Quadro Síntese 
 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 
Total de Despesas 
Correntes 

0,00 0,00 

Total de Despesas 
Capital 

148,00 148,00 

Total Geral 148,00 148,00 
(un: euros)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ODIVELAS E O HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 

 
Protocolo de cooperação a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Hospital Beatriz Ângelo, nos termos 
constantes da minuta de protocolo anexa à Proposta n.º 
09/PRES/2013, de 2013.07.25. 
 

“PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
ENTRE O MUNICÌPIO DE ODIVELAS E O HOSPITAL 

BEATRIZ ÂNGELO 
 

Considerando que a Saúde e o bem-estar de qualquer 
população requerem uma abordagem holística que inclua 
o envolvimento das várias instituições locais numa 
perspetiva de complementaridade;  
Considerando que as estratégias de saúde adotadas 
reconhecem cada vez mais a importância da prestação dos 
serviços de saúde à comunidade baseados nas 
necessidades reais identificadas com vista à otimização de 
recursos locais;  
Considerando que a intervenção sobre as questões de 
saúde tem vindo a aumentar e as comunidades locais 
exigem um desempenho adequado ao fornecimento 
desses serviços;  
Considerando a participação das pessoas na definição das 
suas próprias necessidades de saúde e na procura de 
soluções, o desenvolvimento comunitário atinge um 
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empowerment através da participação das comunidades 
locais;  
Considerando a criação do Hospital Beatriz Ângelo em 
2012 para servir as populações dos Concelhos de 
Odivelas, Loures, Sobral de Monte Agraço e Mafra, e a 
visão, missão e valores definidos como pressupostos de 
intervenção;  
Considerando a existência de um Gabinete de Saúde e 
Igualdade na Câmara Municipal de Odivelas cujas 
atribuições visam a promoção e educação para a saúde no 
seu sentido mais lato, cuja intervenção é reconhecida 
pelos mais diversos organismos na área da saúde como de 
boa prática. 
 
 
ENTRE: 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Paços do Concelho – 
Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, neste ato 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª 
Susana de Carvalho Amador, 
E 
O HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO, com sede na 
Avenida Carlos Teixeira, 3, 2674-514 Loures, 
representado neste ato pela Presidente do Conselho de 
Administração, Eng.ª Isabel Maria Pereira Aníbal Vaz e 
pelo Administrador Executivo, Dr. Artur Morais Vaz, 
 
É celebrado de livre vontade e de boa-fé pelas partes o 
presente Protocolo de Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto e âmbito) 

 
1.As partes ora outorgantes acordam na celebração deste 
Protocolo, comprometendo-se a prosseguir com a 
realização de ações de cooperação institucional no âmbito 
da Promoção e Educação para a Saúde, numa perspetiva 
de complementaridade das intervenções e de otimização 
dos recursos disponíveis, considerados vetores 
fundamentais de atuação.  
 
2.A cooperação entre as partes compreenderá o 
desenvolvimento de ações e atividades diversas de 
sensibilização e educação para a saúde no concelho de 
Odivelas, numa perspetiva informativa, formativa e 
pedagógica, entendidas por ambas as partes como 
relevantes e adequadas.  
 
3.Encaminhamento dos munícipes e funcionários das 
autarquias do Concelho de Odivelas para o Hospital 
Beatriz Ângelo, que venham a estar abrangidos pelo 
desenvolvimento conjunto de ações de cooperação 
institucional a definir em conjunto conforme previsto no 
n.º 1. 
 
4.Organização de conferências e encontros de carácter 
técnico-científico. 

 
5.Planeamento e implementação de campanhas de 
sensibilização dirigidas à população do concelho de 
Odivelas. 
 
6.Conceção e divulgação de materiais (in)formativos sobre 
as temáticas de educação para a saúde. 
 
7.Elaboração de projetos de investigação. 
 

Cláusula Segunda 
(Beneficiários) 

 
Face à natureza do presente Protocolo de Cooperação, 
que formaliza uma cooperação abrangente em diversos 
domínios, os beneficiários do mesmo constituem a 
população do concelho de Odivelas, em todas as faixas 
etárias, e funcionários das autarquias do concelho de 
Odivelas, que venham a estar abrangidos pelo 
desenvolvimento conjunto das ações de cooperação 
institucional referidos na Cláusula Primeira.  
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município de Odivelas) 

 
A Câmara Municipal de Odivelas, através do Gabinete de 
Saúde e Igualdade, compromete-se a: 
 
a)Planear e efetuar todas as diligências necessárias, de 
acordo com as possibilidades, para a implementação das 
atividades a desenvolver no âmbito do presente Protocolo 
de Cooperação, em estreita articulação com os restantes 
serviços municipais; 
 
b)Promover a articulação entre os parceiros, funcionando 
como elemento coordenador/mediador entre as diferentes 
partes; 
 
c)Divulgar adequadamente a realização deste Protocolo de 
Cooperação e de todas as ações que venham a ser 
desenvolvidas, fazendo menção aos parceiros envolvidos 
no mesmo; 
 
d)Colaborar e participar, enquanto entidade parceira e na 
medida das possibilidades, nas atividades propostas pela 
instituição signatária;  
 
e)Assegurar a articulação com outras estruturas da 
comunidade, a nível local, regional e nacional; 
 
f)Procurar disponibilizar espaços para a realização de 
reuniões ou outras atividades de caráter informativo e 
formativo; 
 
g)Proceder ao encaminhamento dos munícipes e dos 
funcionários das autarquias do Concelho de Odivelas que 
venham a estar abrangidos pelo desenvolvimento 
conjunto das ações de cooperação institucional referidos 
na Cláusula Primeira.  
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Cláusula Quarta 
(Obrigações do Hospital Beatriz Ângelo) 

 
O Hospital Beatriz Ângelo, compromete-se a: 
 
a.Planear e efetuar todas as diligências necessárias, de 
acordo com as possibilidades, para a implementação das 
atividades a desenvolver no âmbito do presente Protocolo 
de Cooperação; 
 
b.Promover a articulação entre os parceiros, funcionando 
como elemento coordenador/mediador entre as diferentes 
partes; 
 
c.Divulgar adequadamente a realização deste Protocolo de 
Cooperação e de todas as ações que venham a ser 
desenvolvidas, fazendo menção aos parceiros envolvidos 
no mesmo; 
 
d.Colaborar e participar, enquanto entidade parceira e na 
medida das possibilidades, nas atividades propostas pela 
instituição signatária; 
 
e.Assegurar a articulação com outras estruturas da 
comunidade, a nível local, regional e nacional; 
 
f.Procurar disponibilizar espaços para a realização de 
reuniões ou outras atividades de caráter informativo e 
formativo; 
 
g.Procurar ceder materiais (in)formativos sobre as mais 
diversas temáticas da educação para a saúde referenciadas 
na Cláusula Primeira, entendidos como pertinentes e 
adequados às necessidades identificadas da população do 
concelho de Odivelas; 
 
h.Proceder ao encaminhamento dos munícipes e dos 
funcionários das autarquias do Concelho de Odivelas que 
venham a estar abrangidos pelo desenvolvimento 
conjunto das ações de cooperação institucional referidos 
na Cláusula Primeira;  
 
i.Procurar assegurar a realização das consultas de 
especialidade e de exames complementares de diagnóstico 
aos munícipes e/ou trabalhadores a exercer funções no 
concelho de Odivelas, sinalizados no âmbito do 
desenvolvimento das ações de cooperação institucional, 
devendo as taxas moderadoras devidas serem suportadas 
pelos utentes. 
 

Cláusula Quinta 
(Encargos Financeiros) 

 
Os encargos financeiros decorrentes de todas as ações e 
atividades a implementar no âmbito do presente 
Protocolo de Cooperação serão suportados pelos 
outorgantes nas condições que ambos vierem a acordar 
quando programarem as ações, respeitando as orientações 

internas de cada outorgante no que concerne à gestão dos 
respetivos orçamentos. 
 

Cláusula Sexta 
(Coordenação) 

 
1.A atividade a desenvolver no âmbito deste Protocolo de 
Cooperação será dirigida por uma Coordenação Técnica 
conjunta, constituída por um interlocutor designado por 
cada uma das partes, que assegurará a operacionalização 
das ações a desenvolver;  
 
2.Os outorgantes, por intermédio dos representantes da 
Coordenação Técnica designada, realizarão as reuniões 
consideradas necessárias de modo a avaliar conjuntamente 
as ações em curso e acordar nas modificações que a 
análise da situação recomendar; 
 
3.Tratando-se de correções menores, estas poderão ser 
acordadas e colocadas em prática através de contactos 
telefónicos ou por escrito. 
 

Cláusula Sétima 
(Utilização dos dados) 

 
Aos outorgantes é concedido o direito de utilizar os dados 
obtidos através da realização das ações que venham a ser 
desenvolvidas no âmbito do presente Protocolo de 
Cooperação, dentro do estipulado pela Lei n.º 67/98, de 
26 de outubro, devendo tal intenção ser previamente 
comunicada aos restantes outorgantes. 
 

Cláusula Oitava 
(Período de Vigência) 

 
O presente Protocolo de Cooperação entra em vigor no 
dia da sua assinatura e vigorará durante um ano a partir da 
referida data, sendo automaticamente renovável por 
períodos de um ano, caso não ocorra denúncia ou 
revogação. 
 

Cláusula Nona 
(Revisão) 

 
1.As partes poderão rever as disposições constantes deste 
protocolo, total ou parcialmente, mediante prévia 
comunicação; 
 
2.As propostas serão analisadas por ambos os 
outorgantes, através de uma comissão que integrará um 
representante de cada parte; 
 
3.As alterações, suspensões ou aditamentos serão objeto 
de um documento a elaborar e a subscrever por ambos os 
outorgantes, procedendo-se à redação do texto deste 
Protocolo de Cooperação depois de emendado; 
 
4.Sem prejuízo do disposto no número anterior, é 
assegurada a possibilidade de virem a ser estabelecidas 
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parcerias adicionais, que venham a ser desenvolvidas ao 
abrigo do presente Protocolo de Cooperação. 
 

Cláusula Décima 
(Revogação) 

 
Qualquer das partes outorgantes poderá unilateralmente 
denunciar o presente protocolo precedendo comunicação 
escrita à outra parte, remetida com a antecedência de, pelo 
menos, sessenta dias, desde que da mesma não decorra a 
inviabilização das ações em curso ou em qualquer 
momento por comum acordo. 
 
 

PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
---------------------------------------------------------------- 

(A Presidente, Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

PELO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO 
----------------------------------------------------------------- 

(A Presidente do Conselho de Administração, Eng.ª Isabel 
Maria Pereira Aníbal Vaz) 

(O Administrador Executivo, Dr. Artur Morais Vaz) 
 
 
 

Odivelas, ____ de _______________ de 2013” 
 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 
MUNICIPAIS 

 

 
 

REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E 
SEU REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DO 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 
 

Proposta de Alteração do Regulamento de Taxas e Outras 
Receitas Municipais e seu Regulamento de Liquidação e 
Cobrança do Município de Odivelas, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/7000, de 
2013.07.05. Nos termos da referida informação, esta 
proposta de alteração carece ainda, para cumprimento do 
disposto no art. 118º do Código de Procedimento 
Administrativo, de apreciação pública, dentro do prazo de 
30 dias contados a partir da data da sua publicação, sendo 
para isso publicada na íntegra no Boletim Municipal ou 
por outro modo idóneo. Carece ainda de posterior 
aprovação por parte da Assembleia Municipal. 
 

 
 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO: 
 
“I – Novos artigos e respetivas taxas e preços: 
 

Artigo 58.º-A 
Espaço aéreo sobre a via pública no âmbito do 

Licenciamento Zero 
1 - Pelo pedido de ocupação do espaço aéreo sobre a via 
pública no regime de: 
a)Mera comunicação prévia é devida a seguinte 
taxa…………………………….……………..…….43,47 
b)Comunicação prévia com prazo é devida a seguinte 
taxa……………………………………..………….68,18 
2 - A ocupação do espaço aéreo sobre a via pública está 
sujeita ao pagamento da taxa prevista no n.º 2 do artigo 
58.º.  
 

Artigo 59.º-A 
Esplanadas e outras ocupações no âmbito do 

Licenciamento Zero 
1 - Pelo pedido de instalação de esplanadas e outras 
ocupações no regime de: 
a)Mera comunicação prévia é devida a seguinte 
taxa…………………………….…………………..43,47 
b)Comunicação prévia com prazo é devida a seguinte 
taxa………………………………….…..…………68,18 
2 - A instalação de esplanadas e outras ocupações está 
sujeita ao pagamento das taxas previstas no n.º 2, 3 e 4 do 
artigo 59.º. 
 

Artigo 71.º-A 
Prestação de serviços de restauração e bebidas de 

carácter não sedentário 
Pelo pedido de comunicação prévia com prazo para 
estabelecimentos de restauração e bebidas de carácter não 
sedentário, é devida a seguinte 
taxa…………………………………………………24,40 
 
 

Artigo 78.º-A 
Sistema de indústria responsável 

1 - Pelos pedidos efetuados no âmbito Sistema de 
Indústria Responsável, são devidas as taxas legalmente 
fixadas e fundamentadas no regime jurídico do Decreto-
Lei n.º 169/2012, de 1de agosto.  
2 - As taxas referidas no número anterior são 
automaticamente atualizadas de acordo com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, com base na 
variação do índice médio de preços no consumidor no 
continente, relativo ao ano anterior, excluindo a habitação, 
e publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. 
 

Artigo 92.º-A 
Instalação e modificação de estabelecimentos de 

restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de 
prestação de serviços ou de armazenagem 

1 - Pela mera comunicação prévia é devida a seguinte 
taxa………………………….…………………....61,41 
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2 - Pela comunicação prévia com prazo é devida a 
seguinte 
taxa……………………………….……………..157,84 
 

Artigo 92.º-B 
Horários de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais 
1 - Pela mera comunicação prévia do horário de 
funcionamento de estabelecimentos comerciais é devida a 
seguinte 
taxa…………………………………………………24,39 
2 - Pelo pedido de autorização de alargamento do horário 
de funcionamento de estabelecimentos comerciais é 
devida a seguinte 
taxa…………………………………………………66,41 
 

Artigo 92.º-C 
Alojamento Local 

1 - Pela mera comunicação prévia para registo de 
estabelecimento de alojamento local é devida a seguinte 
taxa……………………………………………..…102,74 
2 - Pelo fornecimento de placa identificativa do 
alojamento local é devida a seguinte 
taxa…………........................................................232,57 
 

Artigo 92.º-D 
Agroturismo 

1 - Pela classificação de empreendimento de Agroturismo 
é devida a seguinte 
taxa………………….............................................56,97 
2 - Pela revisão da classificação de empreendimento de 
Agroturismo é devida a seguinte 
taxa……...................................................................56,97 
 
 

Artigo 92.º-E 
Casas de campo 

1 - Pela classificação de empreendimento de Casas de 
Campo é devida a seguinte 
taxa………..….......................................................56,97 
2 - Pela revisão da classificação de empreendimento Casas 
de Campo é devida a seguinte 
taxa….......................................................................56,97 
 

Artigo 92.º-F 
Estabelecimentos não abrangidos pelo 

Licenciamento Zero ou Sistema de Indústria 
Responsável 

Pelos pedidos de instalação e modificação de 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de 
comércio de bens, de prestação de serviços ou de 
armazenagem não abrangidos pelo Licenciamento Zero, 
bem como os pedidos de instalação ou modificação de 
estabelecimentos industriais não abrangidos pelo Sistema 
de Indústria Responsável, é devida a seguinte 
taxa………………………………...…..…………..180,10 
 
II – Nova redação ou apresentação de novos valores 
de: 

 
Artigo 13.º 

Lugares de estacionamento na via pública – Isenção 
e redução específica 

1 - As pessoas com deficiência, devidamente comprovada, 
nos termos da legislação geral, estão isentas do pagamento 
de taxas devidas pelo estacionamento na via pública. 
2 - As entidades referidas nos números 1 e 3 do artigo 2.º, 
do presente do regulamento, estão isentas do pagamento 
de taxas devidas pelo estacionamento na via pública 
destinado a ser utilizados por pessoas com deficiência, 
grávidas e acompanhantes de crianças de colo, enquanto 
seus utentes. 
3 - Podem beneficiar de uma redução de 50% no valor das 
taxas devidas pelo estacionamento na via pública, 
mediante requerimento devidamente fundamentado, as 
entidades que desenvolvam atividades com especial 
relevância para a comunidade e de interesse municipal, 
para utilização dos seus utentes. 
 

Artigo 30.º 
Atualização anual de valores e aplicação do imposto 

do selo e emolumentos 
 
(…) 
8 - Excetua-se do número 1 e 2 do presente artigo, a 
atualização dos valores das taxas previstas em legislação 
própria. 
 

Artigo 61.º 
Lugares de estacionamento na via pública 

Pela ocupação de lugares de estacionamento na via pública 
por pessoas singulares, ou pessoas coletivas com fins 
lucrativos, é devido por cada lugar, por mês ou fração 
……………………………………………………..48,10 
Acrescentar a alínea d) no número 1 do artigo 76.º 
d)Fogo-de artifício………………………………….41,82 
 
 

A epígrafe da Secção VI do Capitulo V do  
Livro II passa a ter a seguinte redação: 
“Outras licenças e comunicações prévias” 

 
Artigo 116.º-B 

Contratos de avença do parque de estacionamento 
subterrâneo – Rua Prof. Dr. Egas Moniz 

(…) 
5 - Avenças anuais de utentes em regime total – 24h, sem 
reserva de lugar: 
(….) 
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CAPÍTULO IV 
Biblioteca Municipal D. Dinis e Polos Respetivos 

Artigo 129.º 
Fornecimento de bens diversos 

1 - Pelo fornecimento, e por unidade, são devidos os 
seguintes valores: 
a) Segunda via de “Cartão de Leitor”  
……………………………………………………0,82 
b) Cartão de fotocópias sem 
carregamento..…………………………………. 0,54 
c) Carregamento de cartão com 25 
fotocópias..……………………………………….. 1,71 
d) Carregamento de cartão com 50 fotocópias 
….………………………………….………………..2,77 
e) Carregamento de cartão com 100 fotocópias 
…………………………………….………………...5,48 
2 - A utilização do serviço de fotocópias a cores implica, 
por cada cópia, o abatimento de três unidades ao cartão. 
3 - Pela utilização do serviço de impressão é devido, por 
unidade, os seguintes valores: 
a) Impressão a preto e branco 
………………………………………………………0,06 
b) Impressão a cores 
………………………………………………………0,10 
 

Artigo 130.º 
Publicações Municipais 

São devidos, por unidade, os seguintes valores: 
 a) Odivelas: O Monumento ao Senhor Roubado (Coleção 
Patrimónios) 
………………….………………………………....7,06 
 b) Odivelas em Banda Desenhada (Coleção Patrimónios) 
………………………………………………………5,65 
 c) Odivelas: Um Mosteiro Cisterciense (Coleção 
Patrimónios) 
……………………………..………………………..7,06 
 d) Diálogo de Gerações (Coleção Patrimónios) 
……………………………………………..………..7,06 
 e) António Lino (1914-1996): Catálogo de exposição 
………………………………….………………....9,41 
 

Artigo 167.º 
Programa Municipal Anticrise Odivelas Apoia Mais 

(…) 
4 - As pessoas que comprovem insuficiência económica, 
nos termos da legislação geral, podem requerer o 
pagamento de taxas em prestações mensais, até ao limite 
máximo de 12, em valor a definir em função da 
insuficiência económica efetivamente comprovada, 
dispensando-se da prestação da caução prevista no artigo 
158.º. 
5 - Redução de 30 % nas taxas de ocupação de espaço 
público nas situações previstas no artigo 59.º e artigo 59.º-
A. 
6 - O previsto nos números 1 a 5 do presente artigo 
vigora de 01 de janeiro 2013 até 31 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 

III – Revogação de: 
 

Artigo 10.º 
Redução específica da Comissão Arbitral Municipal 

no âmbito do regime de arrendamento urbano 
(Revogado) 

 
 

Artigo 35.º- Aº 
Balcão do Empreendedor 

(Revogado) 
 
 

Artigo 69.º 
Licença de condução de ciclomotores 

(Revogado) 
 
 

Artigo 71.º 
Licença para o exercício de atividades ambulantes 

1 - (Revogado) 
2 - (Revogado) 
3 - (Revogado) 
4 - Pela emissão de licença higeo-sanitária é devida a taxa 
de………………..……………………….………….22,3
3 
 

Artigo 77.º 
Exercício da atividade de exploração de máquinas de 

diversão 
1 - (Revogado) 
2 - São devidas as seguintes taxas pelo: 
a)Registo…………………………………………..104,04 
b)Segunda via e 
documentos……………………………....................34,67 
c)Averbamento por transferência de 
propriedade………………....................….………...46,32 
d)Substituição do título de registo emitido pelo Governo 
Civil…………….....................……………………...40,54 
 

Artigo 112.º 
Comissão Arbitral Municipal no âmbito do Regime 

do arrendamento urbano 
(Revogado) 

 
 

Artigo 117.º 
Regra Geral 

1 - Aos valores previstos no presente Livro, acresce o IVA 
à taxa legal em vigor.  
2 - Excetuam-se do número anterior, por não estarem 
sujeitos àquele imposto, os valores previstos no número 6 
do artigo 118º, e nos artigos 121º, 122º, 125º, do presente 
regulamento. 
3 - (Revogado)” 

 
(Aprovado por maioria) 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
 

 
 
ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
 
Alteração da denominação do Agrupamento de Escolas 
n.º 2 de Odivelas para Agrupamento de Escolas Pedro 
Alexandrino – Póvoa de Santo Adrião, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/7303, de 
2013.07.23. 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS 
 

 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
ÉPOCA 2013/2014 

 
Isenção do pagamento das taxas de utilização das 
instalações desportivas em todas as atividades a 
desenvolver pelos “Clubes”, mediante candidatura, no 
domínio da promoção de desportos coletivos e 
individuais, nos Pavilhões Desportivos sob Gestão 
Municipal, independentemente do escalão, para a época 
desportiva de 2013/2014, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/6453, de 2013.06.27.  
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DE REFEIÇÕES E DESPESAS DE 
FUNCIONAMENTO – ESCOLA EB1/JI PORTO PINHEIRO 

 
Transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas 
Moinhos da Arroja, relativo à comparticipação das 
refeições dos alunos e despesas de funcionamento da EB1 
e JI Porto Pinheiro, para o ano letivo 2013/2014; 
Alteração da cláusula 4.ª do acordo de colaboração e 
cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja 
no âmbito da comparticipação das refeições escolares do 
JI e 1º CEB da EB1/JI Porto Pinheiro. 
De acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/7255, de 2013.07.22 
 
 
 

“PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO 

Considerando que:  
1. É da competência da Câmara Municipal de Odivelas 
(CMO) “deliberar em matéria de Ação Social Escolar, 
designadamente no que respeita a alimentação, alojamento 
e atribuição de auxílios económicos”, conforme disposto 
no alínea d), ponto 4.º do artigo 64.º Lei n.º 169/1999 de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-
A/2002, de 11 de janeiro;  
2. De acordo com a Lei n.º 159/99 de 14 de setembro, é 
ainda da competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “assegurar a gestão dos 
refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-escolar e 
do ensino básico” (alínea b), do ponto 3 do artigo 19.º; 
3. Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 27 
de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação e Ciência a EB2/3 
Moinhos da Arroja não integrou o processo de 
transferência de competências no domínio da gestão do 
parque escolar do 2º e 3º CEB, pelo que a sua gestão é da 
competência da Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares – Direção de Serviços da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo (DGEstE-DSRLVT); 
4. O refeitório escolar do Complexo Escolar Isabel de 
Portugal é único e serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-escolar, 1.º 
ciclo e 2.º e 3.º ciclos); 
5. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DGEstE-DSRLVT no que se refere ao 2º 
e 3º ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva;  
6. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
7. A Câmara Municipal de Odivelas, na medida que não 
era exequível duas empresas de restauração coletiva 
prestarem serviço em simultâneo no mesmo refeitório e 
que a DGEstE-DSRLVT apenas fornece uma refeição, 
efetuou um ajuste direto à empresa adjudicatária da 
DGEstE-DSRLVT, para fornecimento das duas refeições 
adicionais (pequeno almoço e lanche);  
8. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de ensino EB1/JI e 
que a prestação do serviço na EB1/JI do Porto Pinheiro 
constitui uma situação atípica, na medida que o processo 
de fornecimento de refeições está à responsabilidade da 
empresa que fornece as refeições na EB2/3 Moinhos da 
Arroja, propõe-se atribuir a responsabilidade pela gestão e 
monitorização do serviço de refeições à Direção do 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, mediante a 
celebração do presente acordo de colaboração e 
cooperação. 
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Entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, 
neste ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;  
 
e 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA 
ARROJA com sede na escola EB2,3 Moinhos da Arroja, 
RUA Fernando Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, Pessoa 
Coletiva n.º 600079473, neste ato representado pela 
Senhora Diretora do Agrupamento, Fernanda Mendes 
Barreiro, adiante designado por SEGUNDO 

OUTORGANTE;  
 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir.  
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. O presente acordo tem por objeto estabelecer os 
termos e as condições do fornecimento do serviço de 
refeições escolares (pequeno almoço, almoço e lanche) aos 
alunos da EB1/JI do Porto Pinheiro.  
 

Cláusula Segunda 
(Âmbito de Aplicação) 

 
São beneficiários do serviço de refeições escolares todos 
os alunos que frequentam a EB1/JI do Porto Pinheiro, 
independentemente, da condição sócio-económica dos 
seus agregados familiares.  
 

Cláusula Terceira 
(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço 

das Refeições) 
 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar pelos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública (Anexo II);  
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Ensino Básico no Município de Odivelas, fixa 
anualmente o preço das refeições a pagar pelos alunos, 
tendo por base os valores estabelecidos pelo Ministério da 
Educação para o serviço de almoço. Quanto aos serviços 
de pequeno-almoço e lanche, os valores fixados são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas.  
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de refeições 
são considerados os seguintes escalões:  

a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo agregado 
familiar se encontra incluído no 1.º escalão para efeitos de 
atribuição do abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição;  
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º escalão para 
efeitos de atribuição do abono de família. Neste escalão, a 
Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre o 
custo da refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno;  
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º escalão e 
seguintes para efeitos de atribuição do abono de família. 
Neste escalão, a Câmara Municipal de Odivelas suporta a 
diferença de preço entre o custo da refeição e o valor a 
pagar pelo aluno.  
4. Para efeitos do serviço de almoço, a Câmara Municipal 
de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor real da 
refeição praticado pela DGEstE-DSRLVT e o valor da 
comparticipação das famílias, conforme despacho do 
Ministério da Educação e Ciência a publicar anualmente.  
5. Para efeitos do serviço de pequeno-almoço e lanche a 
Câmara Municipal de Odivelas efetua o pagamento 
integral da refeição diretamente à empresa adjudicatária do 
serviço, nos termos do procedimento de ajuste direto em 
curso para o presente ano letivo 
 

Cláusula Quarta 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante, na qualidade de entidade 
responsável pelo serviço de refeições ao pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico compromete-se a:  
a)Transferir mensalmente para o segundo Outorgante, os 
montantes destinados a suportar os custos dos almoços 
das crianças do JI e dos alunos do 1º CEB que 
beneficiarem do serviço, onde estão incluídos os custos do 
funcionamento do refeitório escolar da EB1/JI do Porto 
Pinheiro (gás, eletricidade, água e manutenção dos 
equipamentos de cozinha), tendo por base o número de 
refeições fornecidas, o escalão de comparticipação, 
mediante a contraentrega das tabelas preenchidas pelo 
Segundo Outorgante e visadas pelo Primeiro Outorgante;  
b)Efetuar a entrega de senhas de pequeno-almoço, almoço 
e lanche ao Segundo Outorgante, para efeitos da venda 
direta das mesmas aos pais e encarregados de educação, 
cuja aquisição ocorre no espaço do Complexo Escolar 
Isabel de Portugal;  
c.Afetar recursos humanos destinados ao apoio, 
organização e funcionamento do refeitório escolar, dos 
alunos da EB1/JI do Porto Pinheiro. 
 

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 
O Segundo Outorgante responsabiliza-se por:  
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a) Efetuar a venda das senhas aos pais e encarregados de 
educação, de acordo com o escalão de comparticipação 
em que se encontrem;  
b) Mensalmente, receber a verba relativa à venda das 
senhas de pequeno-almoço e lanche e remetê-la à Câmara 
Municipal de Odivelas, mediante transferência bancária;  
c) Organizar e gerir o serviço de refeições da EB1/JI do 
Porto Pinheiro, bem como informar de véspera, a 
responsável pelo refeitório escolar, do número de 
refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) para o dia 
seguinte;  
d) Fornecer mensalmente ao Primeiro Outorgante as 
grelhas de controlo relativas ao número de refeições 
mensais fornecidas aos alunos, por escalão e por nível de 
ensino, para efeitos de transferência do valor das refeições 
consumidas;  
c) Transferir para a DGEstE-DSRLVT o montante 
transferido pelo Primeiro Outorgante para o 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja, destinado à 
comparticipação dos almoços fornecidos mensalmente 
aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, tendo por base o 
número de refeições e o escalão de referência;  
d) Supervisionar o fornecimento diário do serviço de 
refeições, aferindo a adequabilidade e da qualidade do 
serviço prestado;  
 

Cláusula Sexta 
(Das Comparticipações Financeiras) 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para o Segundo Outorgante, os montantes 
referentes à comparticipação do preço dos almoços dos 
alunos, de acordo com os critérios estabelecidos na 
cláusula quarta;  
2. O Segundo Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para a DGEstE-DSRLVT o montante 
enviado pelo Primeiro Outorgante, no que se refere à 
comparticipação dos almoços, de acordo com os critérios 
estabelecidos na cláusula quinta;  
3. O Segundo Outorgante compromete-se a transferir 
mensalmente para o Primeiro Outorgante a receita 
resultante da venda direta das senhas de pequeno almoço 
e lanche aos pais e encarregados de educação dos alunos 
do pré-escolar e 1º ciclo da EB1/JI do Porto Pinheiro, de 
acordo com os critérios estabelecidos na cláusula quinta;  
 

Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, vigorando por ano letivo, incluindo o 
período das interrupções letivas do pré-escolar;  
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que: 
- O atual modelo de gestão e respetiva competência ao 
nível do refeitório se mantenha na esfera da DGEstE-
DSRLVT; 

- Nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo inicial ou a qualquer das suas posteriores 
renovações.  
 

Cláusula Nona 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação e Ciência.  
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2013 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
___________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
____________________________________ 
(Fernanda Mendes Barreiro)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

CONTRATO DE AUTONOMIA 
 

 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AUTONOMIA 
 

Contrato de Autonomia a celebrar entre o Agrupamento 
de Escolas a Sudoeste de Odivelas, o Ministério da 
Educação e Ciência, a Câmara Municipal de Odivelas e 
outros Parceiros, sendo que os compromissos a assumir 
pela Câmara Municipal estão identificados na cláusula 7.ª 
constante da minuta de Contrato, de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/7314, de 
2013.07.24, nos termos da referida minuta. 
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“PREÂMBULO 
 
CARATERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 
O Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 
insere-se numa orientação global da política educativa que 
se traduziu num novo regime legislativo de autonomia, 
administração e gestão dos estabelecimentos públicos dos 
vários níveis de educação e de ensino, consagrado pelo 
Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos Lei nºs 224/2009 de 11 
setembro e nº 137/2012 de 2 de julho. 
Trata-se de uma unidade organizacional subordinada à 
existência de um projeto educativo comum, com vista a: 
- Garantir e reforçar a coerência do Projeto Educativo e a 
qualidade das escolas e estabelecimentos de educação pré-
escolar que o integram, numa lógica de articulação vertical 
dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade; 
- Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos 
alunos abrangidos numa dada área geográfica e favorecer a 
transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; 
- Superar situações de isolamento de escolas e 
estabelecimentos de educação pré-escolar e prevenir a 
exclusão social e escolar;  
- Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais 
das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar 
que o integram. 
O Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas foi 
homologado em 16 de Junho de 2004 por Despacho da 
Sra. Diretora Regional de Educação de Lisboa, Dra. Isabel 
Soares Carneiro. 
A composição do Agrupamento é atualmente a seguinte: 
� EB2/3 António Gedeão 
� EB1/JI Nº1 Quinta das Dálias 
� EB1/JI Veiga Ferreira 
� EB1/JI de Famões 
�  EB1 Sophia de Mello Breyner Andresen 
A Escola Sede de Agrupamento é a escola EB2/3 
António Gedeão onde se centralizam os serviços que 
prestam apoio a todas as escolas do Agrupamento, 
nomeadamente: 
� Os Serviços de Administração Escolar; 
� Os Serviços Especializados de Apoio Educativo 
(Serviço de Psicologia e Orientação Profissional - SPO e 
Núcleo de Apoio Educativo); 
� Os Serviços de Ação Social Escolar 
 
 
1.1.Os órgãos de Administração e Gestão 
As competências destes órgãos estão consignadas no 
Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos Lei nºs 224/2009 de 11 
setembro e nº 137/2012 de 2 de julho, no Decreto-Lei nº 
41/2012 de 21 de fevereiro (ECD) e no Regulamento 
Interno da Escola. 
 

Conselho Geral 

Presidente 
Diretor 
Representantes do Pessoal Docente 
Representantes do Pessoal Não Docente 

Representantes dos Pais/Encarregados de 
Educação 
Representante do Município 
Representante da Comunidade Local 

 

Direção 
Diretor 
Subdiretor 
Adjuntos 

 

Conselho 
 Pedagógico 

Diretor que é por inerência Presidente do 
Conselho Pedagógico 
Coordenador de Departamento do Pré-Escolar 
Coordenador de Departamento do 1º Ciclo 
Coordenador de Departamento das Ciências 
Sociais e Humanas 
Coordenador de Departamento das Expressões 
Coordenador do Departamento de Línguas 
Coordenador do Departamento de Matemática e 
Ciências Experimentais 
Coordenador dos Professores Titulares de Turma 
Coordenador dos Diretores de Turma 
Coordenador dos CEF 
Representante dos Professores Bibliotecários 
Representante da Educação Especial 
Representante  das Atividades de 
Enriquecimento Curricular   
Representante do Pessoal Não Docente 

 

Conselho 
Administrativo 

Diretor, que preside. 
Subdiretor 
Chefe dos Serviços de Administração Escolar 
ou quem o substitua 

 

 
 
 
1.2. A Escola E. B. António Gedeão 
A Escola EB 2,3 António Gedeão, designada inicialmente 
por Escola EB 2,3 da Arroja, começou a sua atividade no 
ano letivo 1993/94, num local descampado, que hoje deu 
lugar à Urbanização Colinas do Cruzeiro. Em 10 de 
Março de 1999, passou a denominar-se Escola EB2,3 
António Gedeão. 
A sua tipologia é um T24, com um único edifício e um 
espaço exterior descoberto. Nos últimos anos, a escola 
tem tido um número elevado de turmas relativamente à 
sua capacidade. Funciona em regime duplo. As atividades 
da escola desenvolvem-se em salas de aula normais e salas 
específicas com apetrechamento adequado. Entre outros 
espaços existem um pequeno auditório equipado com 
material multimédia e informático e uma biblioteca escolar 
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com livros e documentos multimédia e vários 
computadores ligados à Internet. É de salientar que, com 
o Plano Tecnológico (PTE), a Escola foi equipada com 
computadores com acesso à internet e vídeo-projetores 
em todas as salas de aula. Nas salas específicas das ciências 
exatas (Matemática e Ciências Físico- Químicas) existem, 
ainda, quadros interativos.  
No entanto, carece de um equipamento coberto para a 
prática da Educação Física, pelo que se adaptou a sala dos 
alunos para este fim, tendo sido reformulado todo o 
espaço destinado aos alunos.  

 
 
1.3. A Escola EB1/JI da Quinta das Dálias 
 
A Escola EB1/JI Quinta das Dálias, antiga escola primária 
nº 1 de Famões, fica situada no Bairro do mesmo nome, 
na Freguesia de Famões. É uma pequena escola 
construída em 1979, do tipo U3, com 2 pisos, constituída 
por 4 salas. Funcionam aqui uma turma de Jardim de 
Infância e duas turmas do 1º Ciclo. A quarta sala tem uma 
função polivalente, onde se instalou uma pequena 
Biblioteca e um espaço de Atividades de Tempos Livres 
(ATL). Existe ainda uma pequena cozinha e um pequeno 
refeitório onde são lecionadas aulas de Atividade Física e 
Desportiva, quando chove. O espaço exterior é destinado 
a recreio e atividades lúdicas. 
 Promovidas pelo Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões, as Atividades de Tempos Livres decorrem das 7h 
às 9h e das 17h30m às 19h30m. 
A escola funciona em regime normal, com prolongamento 
até às 17h.30m para a realização de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, (AEC), no 1º Ciclo (Inglês, 
Música e Atividade Física e Desportiva) e Componente de 
Apoio à Família, (CAF), no Pré-Escolar. 

 
 
1.4.A Escola EB1/JI Veiga Ferreira 
 
A Escola EB1/JI Veiga Ferreira situa-se no Bairro Casal 
da Silveira, em Famões. Foi inaugurada em janeiro de 
1997, sendo constituída por um edifício escolar do tipo 
Projetos Especiais e um espaço exterior. O edifício é 
constituído por 6 Salas de Aula do 1º ciclo e 3 Salas de 

Pré-escolar, um Polivalente, Biblioteca Escolar, 
recentemente inaugurada, Sala de Professores, Sala de 
Educadoras, Sala de Receção aos Encarregados de 
Educação, Cozinha e Gabinete Médico. Existe ainda uma 
Sala onde a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação sedia e gere as atividades de tempos livres que 
funcionam na escola das 7h 30m às 9h e das 17h 30m às 
19h 30m. O Polivalente serve de Refeitório e de Sala de 
Atividade Física e Desportiva. Serve ainda de Sala de 
Atividades de Tempos Livres no horário destinado às 
mesmas. O espaço exterior possui um polidesportivo 
descoberto, um espaço destinado a recreio e um espaço 
ajardinado. 
A escola funciona em regime normal, com 6 turmas do 1º 
Ciclo e 3 grupos do Pré-Escolar, com prolongamento até 
às 17h 30m para a realização de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, (AEC), no 1º Ciclo (Inglês, 
Música e Atividade Física e Desportiva) e Componente de 
Apoio à Família, (CAF), no Pré-Escolar. 
  

 
 
1.5. A Escola EB1/JI de Famões 
 
A Escola EB1/JI de Famões situa-se no Bairro Novo das 
Queimadas em Famões. Trata-se de um edifício 
inaugurado a 22 de setembro de 2008, sendo constituído 
por 8 Salas de Aula do 1º Ciclo, 3 Salas de Pré-escolar, 
Polivalente, Biblioteca Escolar, Sala de Professores, Sala 
de Educadoras, Gabinete da Coordenadora da Escola, 
Sala de Receção aos Encarregados de Educação, Gabinete 
Médico. Das 8 Salas de Aula do 1º ciclo, só 7 estão 
ocupadas com atividades letivas. Na restante, funciona 
uma Unidade de Ensino Estruturado de Multideficiência e 
Surdo-Cegueira Congénita. Existe ainda uma Sala de ATL, 
onde funcionam Atividades de Tempos Livres 
promovidas pelo Centro Comunitário e Paroquial de 
Famões das 7h às 9h e das 17h 30m às 19h 30m, entidade 
parceira nas Atividades de Enriquecimento Curricular. O 
espaço exterior destina-se a recreio, a atividades lúdicas e a 
atividades desportivas no Polivalente existente. Funciona 
em regime normal, com 7 turmas do 1º ciclo e 3 grupos 
de pré-escolar com prolongamento até às 17h 30m para a 
realização de Atividades de Enriquecimento Curricular, 
(AEC), no 1º Ciclo (Inglês, Música e Atividade Física e 
Desportiva) e Componente de Apoio à Família, (CAF), no 
Pré-Escolar. 
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1.6. A Escola EB1 Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
A Escola EB1/JI Sophia de Mello Breyner Andresen 
localiza-se no Bairro da Quinta das Pretas. O edifício 
escolar é do tipo P3, com dois pisos, constituído por 4 
Salas, Sala de Professores, Mediateca e Polivalente que 
serve de Refeitório e onde funcionam a Atividade Física e 
Desportiva das Atividades de Enriquecimento Curricular e 
as Atividades de Tempos Livres promovidas pelo Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões das 7h às 9h e das 
17h 30m às 19h 30m. No espaço exterior, existe um 
pequeno campo de jogos e espaço destinado a recreio. A 
escola funciona em regime normal, com 3 turmas do 1º 
Ciclo e um Grupo de Pré-escolar, com prolongamento até 
às 17h30 para a realização de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, (AEC), no 1º Ciclo (Inglês, 
Música e Atividade Física e Desportiva) ) e Componente 
de Apoio à Família, (CAF), no Pré-Escolar. 
 
2. A dimensão humana do Agrupamento 
 
2.1. Os Alunos 
A Escola Sede funciona em regime duplo, estando a 
totalidade dos 749 alunos distribuídos por 31 turmas: 6 
turmas do 5º ano; 6 turmas do 6º ano; 6 turmas do 7º ano, 
uma delas de Percurso Alternativo; 6 turmas do 8º ano, 
sendo também uma de Percurso Alternativo; 5 turmas de 
9º ano sendo também uma de Percurso Alternativo; 2 
turmas de CEF do Tipo II, Nível 2 (Serviço de Mesa e 
Cozinha). 
Os alunos são, na sua maioria, originários das várias 
escolas do 1º ciclo do Agrupamento, residentes na 
Freguesia de Famões e da zona onde a escola está 
implementada (Urbanização Colinas do Cruzeiro, 
Patameiras e Arroja). 
O nível sócio – económico das famílias dos alunos do 
AESO é, de uma forma geral médio ou médio – baixo, 
trabalhando os pais, na sua grande maioria na construção 

civil, indústria ou comércio e serviços. É de salientar a 
existência de famílias com fracos recursos económicos 
residentes em Bairros Sociais, algumas delas a receber 
ajuda do Banco Alimentar. Cerca de 35,6% (480) dos 
alunos do AESO são subsidiados pela Ação Social 
Escolar. Esta situação reflete-se no percurso escolar dos 
alunos, sendo que, muitos deles apresentam falta de 
motivação e dificuldades de aprendizagem, quando 
mesmo, necessidades educativas especiais de caráter 
permanente, (no AESO estão sinalizados 106 alunos ao 
abrigo do Decreto Lei nº3 /2008). No sentido de dar 
resposta a muitas destas dificuldades nasceram na escola 
Projetos de Percursos Alternativos (a funcionar desde o 
ano letivo 2000/01) e de CEF, (desde o ano letivo 
2003/04). 
Frequentam o Agrupamento 54 alunos estrangeiros de 13 
nacionalidades, sendo o maior número oriundos dos 
países de língua oficial portuguesa, (Angola e Guiné-
Bissau), Brasil e Países de Leste. 
 

 
EB1/JI 
Qta das 
Dálias 

EB1/JI 
Veiga 
Ferreira 

EB1/JI de 
Famões 

EB1 
Sophia 
Mello 
Breyner 

EB 2,3 
António 
Gedeão 

Pré-
escolar 

25 75 75 - - 

1º ano 6 38 35 19 - 

2º ano 0 40 46 15 - 

3º ano 14 41 33 10 - 

4º ano 22 35 45 25 - 

5º ano - - - - 142 

6º ano - - - - 149 

7º ano - - - - 155 

8º ano - - - - 157 

9º ano - - - - 116 

CEF - - - - 30 

Total 67 229 234 69 749 

Quadro nº1 – Alunos do Agrupamento 
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Pré-
esco
lar 

1º 
ano 

2º 
ano 

3º 
ano 

4º 
ano 

5º 
ano 

6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

C
E
F 

A
l
u
n
o
s 

55 44 31 37 37 55 57 62 50 35 
1
7 

T
o
t
a
l 

480 

Quadro nº2 – Alunos que beneficiam da Ação Social Escolar 

 

 
Pré-
esco
lar 

1º 
ano 

2º 
ano 

3 
º 
ano 

4º 
ano 

5º 
ano 

6º 
ano 

7º 
ano 

8º 
ano 

9º 
ano 

C
E
F 

A
l
u
n
o
s 

1 5 6 7 16 14 15 18 14 10 - 

T
o
t
a
l 

106 

Quadro nº3 – Alunos com Necessidades Educativas Especiais de Caráter Permanente 

 
Frequentam o AESO 1348 alunos distribuídos conforme 
quadros anteriores. 
 
 2.2. O Pessoal Docente 
 
Trabalham no Agrupamento cerca de 102 professores, 
distribuídos pelas várias escolas, conforme quadro 
anterior. 
Destes Professores cerca de 88% são do sexo feminino e 
2,8% trabalha no Agrupamento há pelo menos 3 anos, 
3,8% entre 6 e 10 anos, 14,9% entre 11 e 14 anos e 85% 
há mais de 14 anos. Destes dados, podemos inferir que o 
pessoal docente é de uma forma geral estável, o que 
permite uma gestão mais eficaz da distribuição do serviço, 
sendo facilitador para a satisfação dos legítimos interesses 
dos alunos, tendo em conta a qualidade do ensino. Os 
critérios para a distribuição do serviço docente 
contemplam, não apenas a experiência e a categoria 
profissional, mas o perfil do docente, especialmente 
quando se trata da lecionação de turmas com caraterísticas 
específicas, sendo dada prioridade à continuidade 
pedagógica, sempre que possível.  
 

Escolas 
EB1/JI 
Qta das 
Dálias 

EB1/JI 
Veiga 
Ferreira 

EB1/JI de 
Famões 

EB1 
Sophia 
M. 
Breyner 

EB 2,3 
António 
Gedeão 

Prof./ 
Educ 

1 3 
Educadores 

3 
Educadores 

3 

67 

2 
6 
Professores 

9 
Professores 

8 
Ed. Especial 
/ 
Ap.Educativo 

Total 3 9 12 3 75 

Quadro nº4 – Distribuição do Pessoal Docente por Escola 

 
2.3. O Pessoal não Docente 
 
Do total de 42 trabalhadores, 34 são Assistentes 
Operacionais, 7 Administrativos e 1 Técnico Superior 
(Psicóloga). Trabalha ainda na Escola Sede um guarda da 
Equipa de Missão para a Segurança Escolar. 
Os 34 Assistentes Operacionais estão distribuídos por 
todas as escolas do Agrupamento, segundo as 
necessidades de cada uma, sendo deslocados sempre que 
alguma alteração o justifique. Devido à publicação da 
Portaria nº 1049-A/2008 de 16 de setembro, o número de 
Assistentes Operacionais foi reduzido.  
Consideramos que a sua capacidade de resposta é 
insuficiente às necessidades, no entanto, salienta-se a 
dedicação com que desempenham as suas funções e se  
 
disponibilizam para a frequência de ações de formação 
para responderem às exigências do serviço. 
 

Escolas 
EB1/JI 
Qta das 
Dálias 

EB1/JI 
Veiga 
Ferreira 

EB1/JI 
de 
Famões 

EB1 
Sophia 
M. 
Breyner 

EB 2,3 
António 
Gedeão 

Assistentes 
Operacionais 2 6 8 2 16 

Total 34 

Assistentes 
Técnico 

0 0 0 0 7 

Total 7 

Quadro nº5 – Distribuição do Pessoal Não Docente por Escola 

 
2.4. Os Pais e Encarregados de Educação 
 
Os Pais e Encarregados de Educação ocupam 
normalmente os lugares que institucionalmente lhes estão 
reservados – Conselho Geral e Conselhos de Turma. 
Os canais de relacionamento da estrutura escolar com os 
Pais e Encarregados de Educação dos seus alunos são os 
legalmente estabelecidos, sendo pois o seu interlocutor 
predominante o Educador/Professor Titular de Turma e 
o Diretor de Turma. 
Existem ainda duas Associações de Pais e Encarregados 
de Educação – uma na escola sede e outra na escola Veiga 
Ferreira. Esta última é parceira na implementação das 
AEC e CAF na Escola E B1/JI Veiga Ferreira. 
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B. RESULTADOS DA AUTO AVALIAÇÃO 
 
O Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas 
(AESO) iniciou o seu processo de autoavaliação em 2007, 
tendo nele participado todos os atores educativos. No 
seguimento da realização do segundo diagnóstico 
organizacional em 2010/2011, foi elaborado um Projeto 
de Ações de Melhoria e a Sustentar que se assumiu como 
uma importante ferramenta para o bom desempenho das 
pessoas e da própria organização escolar. 
Neste âmbito foram selecionadas as seguintes ações de 
melhoria: “Melhorar os meios de divulgação do Projeto 
Educativo do Agrupamento”, “Criar mecanismos de 
auscultação e troca experiências de comparação com 
outras escolas/agrupamentos”; “Criar mecanismos de 
recolha e divulgação do percurso dos alunos dos CEF, 
após o estágio profissional”; “Melhorar a conservação das 
instalações e dos equipamentos” e “Promover uma maior 
participação do PND na construção dos documentos 
orientadores do Agrupamento”. As ações a sustentar 
selecionadas foram: “A preocupação com o insucesso 
escolar e a tentativa da sua diminuição”; “O grande 
esforço do Agrupamento em dar resposta aos alunos com 
mais dificuldades”; “A articulação sistemática entre os 
vários níveis de educação e de ensino do agrupamento” e 
“A promoção da realização de ações de informação sobre 
decisões que impliquem alterações ou mudanças no 
Agrupamento”. 
Estas ações foram divulgadas à comunidade pela equipa 
de autoavaliação e foram monitorizados pelas equipas 
operacionais, tendo sido alvo de uma avaliação final.  
A terceira autoavaliação com o modelo Common 
Assessment Framework (CAF) destinou-se a analisar e 
avaliar as práticas inerentes ao funcionamento e 
desempenho do agrupamento, com o objetivo de obter 
um diagnóstico sobre o seu estado atual, assegurando a 
qualidade do sistema de avaliação do Projeto Educativo. 
Após a tomada de decisão de desenvolver um terceiro 
ciclo de autoavaliação, o AESO iniciou o seu planeamento 
através do documento de planeamento estratégico que foi 
divulgado a toda a comunidade educativa. 

 
 
O cronograma foi seguido e cumprido, tendo decorrido 
da seguinte forma: 
a)A primeira sessão de formação da Equipa de 
Autoavaliação (EAA) foi sobre a definição de estratégia 
do projeto de autoavaliação e teve lugar no dia 06 de 
outubro. Desta formação resultou o documento de 
planeamento estratégico da autoavaliação do AESO 
(cronograma do projeto, plano de comunicação, entre 
outros); 

b)No dia 15 de fevereiro realizou-se a segunda sessão de 
formação sobre a adaptação e implementação do modelo 
CAF no agrupamento. Posteriormente, a EAA realizou 
várias reuniões para a elaboração dos indicadores de 
autoavaliação (fevereiro a abril); 
c)A terceira sessão de formação realizou-se no dia 02 de 
maio sobre a definição e preenchimento das grelhas de 
autoavaliação (GAA). A EAA preencheu as GAA (uma 
grelha por estabelecimento de ensino) de maio a julho; 
d)A consultoria externa, juntamente com a EAA, realizou 
uma sessão de sensibilização para o Pessoal Docente (PD) 
e Pessoal Não Docente (PND) no dia 16 de maio sobre os 
objetivos e a metodologia da CAF, o preenchimento dos 
questionários e a importância da participação responsável 
de todos os intervenientes;  
e)Os inquiridos (PD, PND, Alunos e Pais/Encarregados 
de Educação) preencheram os questionários num período 
de cerca de três semanas;  
f)O CESOP (Centro de Estudos e Sondagens de 
Opiniões) fez o tratamento dos questionários durante o 
mês de julho; 
g)A elaboração do presente relatório de diagnóstico 
organizacional ocorreu durante o mês de agosto. 
 
1.1.Metodologia adotada 
 
O modelo de autoavaliação do agrupamento resultou da 
adaptação da CAF 2006 e da CAF & Education. Esta 
adaptação pressupôs a utilização de dois instrumentos de 
avaliação que conjuntamente permitiram recolher dados 
para a elaboração do presente diagnóstico organizacional 
do agrupamento.  
Neste âmbito, foram aplicados questionários aos 
elementos que compõem a comunidade educativa 
(diferentes para cada público alvo) e, em paralelo, a EAA 
analisou os indicadores de autoavaliação, identificando 
evidências que justificassem a pontuação atribuída a cada 
indicador, critério e subcritério da CAF. 
 
Primeiramente, a EAA definiu os indicadores para os 
diversos subcritérios da CAF, tendo em conta as 
especificidades do AESO. Os indicadores foram alvo de 
avaliação através dos questionários e das GAA 
(identificação de evidências recorrendo à pesquisa 
documental e ao conhecimento de cada elemento da EAA 
sobre a realidade do agrupamento). 
O Relatório de Autoavaliação donde constam os 
resultados obtidos segue em anexo a este documento. 
 
C.RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA 
 
Os resultados da Avaliação Externa constam do Relatório 
da referida avaliação, realizado pela Inspeção Geral de 
Educação, que se anexa. 
 
 
No âmbito do desenvolvimento do regime jurídico de 
autonomia da escola, consagrada pelo Decreto-Lei nº 
43/89, de 3 de fevereiro, e ao abrigo do Decreto-Lei nº 
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75/2008, de 22 de abril, com a nova redação que lhe foi 
dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho e pela 
Portaria nº 265/2012, de 30 de agosto, e demais legislação 
aplicável, o Ministério da Educação e Ciência (MEC), 
através da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
o Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas e os 
parceiros Câmara Municipal de Odivelas, Associações de 
Pais e Encarregados de Educação das Escolas EB1/JI 
Veiga Ferreira e EB 2,3 António Gedeão, a OTLAS – 
Organização de Tempos Livres e Ação Social, o Centro 
Comunitário e Paroquial de Famões, a Universidade 
Lusófona, A Faculdade de Psicologia e Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa, a Sociedade Musical 
Odivelense, o Centro Cultural Malaposta e empresas de 
Hotelaria e Turismo celebram e acordam entre si o 
presente contrato de autonomia, que se rege pela 
regulação suprarreferida e ainda pelas cláusulas seguintes:  
 
 

CLÁUSULA 1ª 
Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais do contrato são: 
 
1.Reduzir o insucesso escolar; 
 
2.Combater o abandono escolar; 
 
3.Racionalizar e otimizar recursos; 
 
4.Promover caminhos de sucesso com vista ao 
cumprimento da escolaridade obrigatória; 
 
5.Contribuir para o desenvolvimento e valorização da 
identidade cultural local; 
 
6.Adequar a oferta educativa à realidade através de uma 
oferta concorrencial e diversificada; 
 
7.Valorizar as boas práticas; 
 
8.Potenciar uma cultura de avaliação. 
 

CLÁUSULA 2ª 
Objetivos Operacionais 

Os objetivos Operacionais são: 
 
1)Aumentar a taxa global de sucesso escolar; 
2)Aumentar a taxa de sucesso da avaliação externa nas 
disciplinas de Português e Matemática, nos 4º, 6º e 9º 
anos;  
3)Aproximar o abandono escolar de 0%; 
4)Construir um Ginásio na Escola Sede ; 
5)Criar condições físicas para a lecionação do Ensino 
Secundário; 
6)Criar escola a tempo inteiro no 1º Ciclo;      
7)Criar condições para a transição para a vida ativa. 
 
 
 
 

CLÁUSULA 3ª 
Plano de ação estratégica 

Tendo em vista a concretização dos objetivos previstos 
nos números 1 e 2, desenvolve-se o seguinte plano 
estratégico, a desenvolver no decorrer do presente 
contrato: 

 
Meta 

 

Melhoria das condições de 
aprendizagem, dos resultados dos 

alunos e do sucesso escolar 
 

 
Objetivo 
estratégico 1 

Possuir uma oferta educativa 
diversificada de acordo com os 
vários perfis dos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projetos e 
Atividades 

• Criação de Cursos 
Vocacionais, Cursos de 
Educação e Formação e 
Percursos Alternativos ou 
outros que respondam aos 
perfis e necessidades dos 
alunos; 

• Adotação planos 
curriculares próprios, 
alargando a oferta 
educativa; 

• Criação normas próprias 
sobre Horários, Tempos 
letivos e constituição de 
turmas ou de grupos de 
alunos;  

• Criação de Cursos 
Vocacionais, Cursos de 
Educação e Formação e 
Percursos Alternativos ou 
outros que respondam aos 
perfis e necessidades dos 
alunos; 

• Adotação planos 
curriculares próprios, 
alargando a oferta 
educativa; 

• Estabelecimento de 
protocolos com entidades 
exteriores ao 
Agrupamento para a 
concretização de 
componentes curriculares 
específicas, 
designadamente as de 
caráter vocacional ou 
profissionalizante; 

• Estabelecimento de 
protocolos com 
instituições de 
solidariedade social  que 
contribuam para a criação 
de condições de equidade 
dos alunos, na frequência 
da escola.  

 
 

 
Objetivo 
estratégico 2 

Melhorar as condições de 
aprendizagem 

Projetos e • Construção de um ginásio, 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XIV - N.º 15 - 13 de agosto de 2013  

23 
 

Atividades para a prática de 
Educação Física, na 
Escola Sede; 

• Oferta de uma escola a 
tempo inteiro, no 1º ciclo; 

• Participação, no 1º Ciclo,  
no Projeto IDEA -– 
Investigação de 
Dificuldades para a 
Evolução na 
Aprendizagem -   da 
Faculdade de Psicologia e 
Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa. 

 
 

 
 
Objetivo 
estratégico 3 

Melhorar as competências do 
pessoal docente e não docente 

 
 
            
 
 
 
Projetos e 
Atividades 

• Estabelecimento acordos 
com instituições do 
Ensino Superior tendo em 
vista a integrar projetos 
que contribuam para 
melhorar as práticas 
docentes e 
consequentemente o 
sucesso dos alunos;  

• Criação de um Plano de 
Formação adequado às 
necessidades  dos 
Docentes e não Docentes 
do Agrupamento, criando 
condições para o seu 
cumprimento, quer 
promovendo Ações de 
formação com as 
Universidades Parceiras, 
quer através do Centro de 
Formação; 

• Participação em projetos 
de formação e de 
investigação de caráter 
universitário.  

 
 

 
Meta 

 
 

 
Aproximar o abandono escolar de 

0% 

 
 
Objetivo 
estratégico 1 

Criar condições para o cumprimento 
da Escolaridade Obrigatória por 
todos os alunos. 

 
 
Projetos e 
Atividades 

• Criar projetos de ofertas 
educativas adequadas ao 
perfil dos alunos 

• Oferecer uma escola a 
tempo inteiro 

• Criar condições de 
equidade dos alunos, na 
frequência da escola 

 

 
Meta 

 

Melhorar a qualidade, eficácia e 
eficiência das escolas, 

desenvolvendo projetos de 
excelência, respondendo aos 

anseios da Comunidade 
Educativa 

 
 
 
Objetivo estratégico 
1 

Participar em Projetos nacionais 
e/ou internacionais tendo em vista a 
melhoria do serviço público de 
educação 

 
 
 
Projetos e 
Atividades 

• Participação em Projetos 
promovidos por 
universidades ou outras 
instituições que 
contribuam para a 
melhoria das 
aprendizagens e 
preparação para a vida 
ativa; 

• Implementação do 
Projeto Turma Mais 

 
 
Objetivo 
estratégico 2 
 

 
Alargar a oferta formativa ao nível 
do ensino secundário  

 
 
Projetos e 
Atividades 

• Trabalhar em colaboração 
com a Comunidade 
Educativa e Autarquia, na 
elaboração de uma 
proposta para alargar a 
oferta formativa da escola 
sede, ao nível do 
secundário. 

• Concretizar esta proposta.  
 
 

CLÁUSULA 4ª 
Competências reconhecidas ao Agrupamento 

Com o presente contrato, o Ministério da Educação e 
Ciência reconhece ao Agrupamento as seguintes 
competências para o desenvolvimento da sua autonomia: 
1) Flexibilizar a organização do ano escolar, desde que 
garantindo o cumprimento integral do número de dias de 
aulas e que esteja salvaguardada a guarda dos alunos; 
 
2)Adotar planos curriculares próprios, alargando a oferta 
educativa; 
 
3)Adotar normas próprias sobre Horários, Tempos letivos 
e constituição de turmas ou de grupos de alunos;  
 
4)Estabelecer protocolos com entidades exteriores ao 
Agrupamento para concretização de componentes 
curriculares específicas, designadamente as de caráter 
vocacional ou profissionalizante; 
 
5)Estabelecer protocolos com o ramo empresarial local 
para estágios/saídas profissionais; 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 15 - 13 de agosto de 2013 

24 
 

6)Estabelecer acordos com instituições do Ensino 
Superior com vista à formação inicial e contínua de 
docentes, nos domínios científico e pedagógico; 
 
7)Estabelecer acordos com instituições do Ensino 
Superior com vista a integrar projetos que contribuam 
para melhorar as práticas docentes e consequentemente o 
sucesso dos alunos; 
 
8)Estabelecer protocolos com instituições de solidariedade 
social que contribuam para a criação de condições de 
equidade entre os alunos, na frequência da escola; 
 
9)Manter os protocolos existentes com a Universidade 
Lusófona, no âmbito da Formação Inicial de Professores 
 
10)Proceder à contratualização de prestação de serviços 
jurídicos; 
 
11)Contratar técnicos especializados associados a projetos 
no âmbito do Plano de Ação; 
 
12)Contratar um Psicólogo Educacional para dar resposta 
a um crescente número de alunos do Agrupamento. 
 

CLÁUSULA 5ª 
Compromissos do Agrupamento 

Com vista a cumprir os objetivos gerais e operacionais 
constantes do presente contrato, a escola compromete-se 
e fica obrigada a: 
1)Cumprir o serviço público de educação; 
 
2)Cumprir os objetivos definidos; 
 
3)Contribuir para a construção de uma escola inclusiva, 
onde todos conheçam os seus direitos e se comprometam 
no cumprimento dos seus deveres; 
 
4)Desenvolver projetos que visem a promoção da 
cidadania; 
 
5)Desenvolver Projetos no âmbito dos CEF, PCA e CV 
ou outros, promovendo uma oferta de qualidade; 
 
6)Envolver e comprometer as diferentes estruturas de 
orientação e supervisão educativa, bem como as estruturas 
representativas dos Alunos e dos Pais e EE, no 
cumprimento das disposições consagradas neste contrato; 
 
7)Responsabilizar as diversas estruturas de gestão 
intermédia pelo exercício das suas competências 
específicas, com acompanhamento sistemático do 
desempenho e pela divulgação das boas práticas; 
 
8)Desenvolver processos de gestão participativa, 
potenciando uma cultura colaborativa; 
 
9)Adaptar funcionalmente os espaços, rentabilizando-os; 
 
10)Diversificar modalidades e instrumentos de avaliação; 

 
11)Desenvolver projetos no âmbito da Educação para a 
Saúde; 
 
12)Sustentar a autoavaliação e cumprir o Plano de 
Melhoria  
 

CLÁUSULA 6ª 
Compromissos do Ministério da Educação e Ciência 

Pelo presente contrato, o Ministério de Educação e 
Ciência compromete-se e obriga-se a: 
1)Garantir condições para a viabilização e concretização 
do contrato; 
 
2)Garantir condições físicas e materiais para alargar a 
oferta formativa ao nível do Ensino Secundário, dando 
resposta ao crescente anseio da comunidade educativa; 
 
3)Atribuição de crédito horário para a consecução dos 
Projetos. 
 

CLÁUSULA 7ª 
Compromissos dos Parceiros 

Pelo presente contrato,  
A)A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se e 
obriga-se a: 
1)Construir um Ginásio na escola sede do Agrupamento 
(EB 2,3 António Gedeão) que dentro das condicionantes 
da área de terreno disponível, responda às necessidades da 
prática das diferentes modalidades da disciplina de 
Educação Física, em termos de área útil construída;  
2)Colaborar com a Comunidade Educativa, na elaboração 
de proposta tecnicamente fundamentada, para que a 
escola sede do Agrupamento possa alargar a sua oferta 
formativa, a curto prazo, ao nível do ensino secundário:  
3)Diligenciar junto do Ministério de Educação e Ciência, 
em devida articulação com a Comunidade Educativa, para 
que a Escola dos 2º e 3º Ciclos António Gedeão venha a 
ter obras de requalificação/amplificação, no sentido de 
oferecer condições em termos de recursos físicos e 
materiais, para alargar a sua oferta formativa ao nível do 
ensino secundário; 
4)Disponibilizar as instalações das escolas dos diferentes 
níveis de educação e ensino que integram o Agrupamento 
de escolas, para a realização de atividades de 
prolongamento de horários nos períodos letivos e/ou 
ocupação de tempos livres nos fins-de-semana e 
interrupções letivas; 
5)Rentabilizar os recursos existentes no concelho e criar 
condições facilitadoras de trabalho, no âmbito das 
atribuições de ambas as partes, com vista ao 
aprofundamento da parceria em torno da concretização 
do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas; 
6)Acompanhar o desenvolvimento e concretização do 
contrato de autonomia, nos termos previstos no artigo 9º, 
da portaria nº 265/2012 de 30 de agosto.    
 
B) As Associação de Pais comprometem-se a: 
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1)Sensibilizar os Pais e os E.E., das Escolas EB1/JI, para 
a criação de Associações Parentais nas  escolas onde não 
existem; 
 
2)Exercer influências junto das entidades competentes 
para  que a escola sede possa alargar a sua oferta 
formativa, a curto prazo, ao nível do ensino secundário 
 
3)Manter e reforçar os protocolos existentes no âmbito do 
ATL, CAF e das Atividades de Enriquecimento 
Curricular; 
 
4)Manter e reforçar as parcerias existentes, na Escola Sede 
 
 
C) A OTLAS – Organização de Tempos Livres e Ação 
Social  compromete-se a: 
1)Garantir atividades de Ocupação de Tempos Livres 
(OTL) aos alunos da Escola Sede. 
 
D) O Centro Comunitário e Paroquial de Famões 
compromete-se a: 
1)Assegurar refeições e outros bens de primeira 
necessidade aos alunos e famílias carenciadas;  
 
2)Em colaboração com a Escola, disponibilizar serviços 
para a identificação e possível resolução de problemas de 
emergência social; 
 
3)Manter os protocolos no âmbito do ATL, CAF e das 
Atividades de Enriquecimento  Curricular. 
 
E) A Universidade Lusófona compromete-se a: 
1)Assegurar Formação Contínua, aos Docentes do 
Agrupamento, sempre que solicitada; 
2)Garantir a participação do Agrupamento em projetos de 
formação e de investigação da Universidade. 
 
F) A Faculdade de Psicologia e Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa compromete-se 
a: 
1)Garantir a participação dos Docentes do 1º ciclo no 
Projeto IDEA – Investigação de Dificuldades para a 
Evolução na Aprendizagem. 
 
G) A Sociedade Musical Odivelense compromete-se a: 
1)Assegurar o cumprimento da prática simulada de alunos 
de Cursos Vocacionais ; 
2)Participar nas atividades extracurriculares da Escola 
Sede.  
 
H) O Centro Cultural Malaposta compromete-se a: 
1)Assegurar o cumprimento da prática simulada de 
Alunos de Cursos Vocacionais e Percursos Alternativos; 
2)Participar nas atividades extracurriculares da Escola 
Sede. 
 
I)As Empresas de Hotelaria e Turismo 
comprometem-se a: 

1)Asseguram o cumprimento do Estágio em contexto de 
trabalho dos Alunos CEF.  

 
 

CLÁUSULA 8ª 
Duração do contrato 

1.O presente contrato de autonomia vigorará até ao termo 
do ano letivo de 2016 – 2017. 
2.O presente contrato pode ser revisto e alterado a todo o 
tempo, por acordo entre as partes, respeitado o requisito 
previsto na alínea a) do artigo 6º da Portaria nº 265/2012 
de 30 de agosto. 
 

CLÁUSULA 9ª 
Acompanhamento e Monitorização 

O Agrupamento constitui uma estrutura permanente de 
acompanhamento e monitorização constituída pelo 
diretor e por, pelo menos, mais dois docentes de carreira 
designados para o efeito, com as seguintes competências: 
a)Monitorizar o cumprimento e aplicação do presente 
contrato e acompanhar o desenvolvimento do processo; 
 
b)Monitorizar o processo de autoavaliação do 
Agrupamento; 
 
c)Produzir e divulgar o Relatório Anual do progresso; 
 
d)Constituir meio de interlocução com os serviços 
competentes do Ministério da Educação e Ciência. 
 

CLÁUSULA 10ª 
Casos Omissos 

Todas as matérias não reguladas no presente contrato 
serão regidas pela lei geral aplicável. 
 
 
Aprovado em reunião de Conselho Geral, realizado em 12 
de julho de 2012 
 
O Presidente do Conselho Geral  
__________________________ 
A Diretora 
_________________________ 
 
Os Parceiros: 
Câmara Municipal de Odivelas 
______________________________ 
( Susana Carvalho Amador) 
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB 2,3 António Gedeão 
___________________________________ 
(                                       ) 
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/ JI Veiga Ferreira 
______________________________________ 
(                                     ) 
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OTLAS – Organização de Tempos Livres e Ação Social 
________________________________________ 
(                                                ) 
 
 
Centro Comunitário e paroquial de Famões 
___________________________________ 
(Padre Ricardo Ferreira) 
 
Universidade Lusófona 
_____________________________________ 
(                                       ) 
 
Faculdade de Psicologia e Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa 
____________________________________ 
(                                                ) 
  
Sociedade Musical Odivelense 
_______________________________ 
(                                         ) 
 
Centro Cultural Malaposta 
_______________________________  
(                                   ) 
 
Empresas de Hotelaria e Turismo 
 
 
A assinar segundo as necessidades de estágio ou prática 
simulada dos CEF ou Cursos Vocacionais” 
 
(Aprovado por maioria) 
 
 
 

 

ESCOLA EB1/JI VEIGA FERREIRA 
 

 
 

COMPARTICIPAÇÃO DE REFEIÇÕES 
 
Continuidade da parceria com a Associação de Pais da 
escola EB1/JI Veiga Ferreira, e transferência de verbas 
para comparticipação das refeições escolares no ano letivo 
2013/2014, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/7277, de 2013.07.22. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

RANCHO FOLCLÓRICO “OS CAMPONESES DE ODIVELAS” 
CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 

 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico “Os Camponeses de 
Odivelas”, no âmbito da alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, 
da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, no dia 3 de agosto 
de 2013, para deslocação à Freguesia de Raposa, Concelho 
de Almeirim, com um custo total estimado em €168,82, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/7313, de 2013.07.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 

RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO  
“OS MOLEIROS DO POMARINHO” 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 
Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, no âmbito da alínea b) do n.º 4, 
do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, no 
dia 17 de agosto de 2013, para uma deslocação a Dona 
Maria, Freguesia de Almargem do Bispo, Concelho de 
Sintra, com um custo total estimado em €84,74, de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2013/7312, 
de 2013.07.23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 

 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 31158/OM – BAIRRO CASAL DO RATO, 
PONTINHA – ALVARÁ N.º 14/89 

 
Receção definitiva das obras de urbanização relativas ao 
Alvará n.º 14/89 do Bairro Casal do Rato, Freguesia da 
Pontinha, nos seguintes termos, de acordo com o 
proposto na informação na folha 5090 do Processo n.º 
31.158/OM, e nos termos da informação técnica n.º 
87/SM/DRRU/DGOU/13, nas folhas 5084 a 5087, 
constantes do referido processo: 
 
-Dispensar, nas condições propostas na informação 
técnica n.º 87/SM/DRRU/DGOU/13, nas folhas 5084 a 
5087, a APMCR da realização dos trabalhos mencionados 
nos pontos 3.1.1 a 3.1.6 da referida informação; 
-Prescindir da receção provisória das obras de 
urbanização, uma vez que as mesmas foram executadas e 
encontram-se consolidadas há vários anos; 
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-Receber definitivamente as obras de urbanização do B.º 
Casa do Rato, com a homologação do Auto de Vistoria. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 93/PRES/2013 
 

Assunto: Delegação de competências, no período de férias 
do Sr. Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente, 
no Sr. Adjunto Carlos Manuel Pereira Lérias 
 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, por força do estabelecido no n.º 4, 
do artigo 73.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, e 
genericamente no artigo 35.º, do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de setembro, bem como no Decreto-Lei n.º 262/88, de 
23 de julho, aplicável nos termos do n.º 6, do artigo 74.°, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de janeiro, delega, pelo presente 
despacho, por gozo de férias do Sr. Chefe do Gabinete de 
Apoio Pessoal da Presidente, no período de 29 de Julho a 
16 de Agosto, as competências delegadas no referido 
Chefe do Gabinete, no Adjunto do Gabinete da 
Presidência, Sr. Carlos Manuel Pereira Lérias, no âmbito 
das atribuições do Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa. 
 
Odivelas, 30 de julho de 2013 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 94/PRES/2013 
 
Assunto: Anulação da Marcação da Reunião Ordinária 
agendada para dia 14 de agosto de 2013 
 
1.Tendo em consideração que o mês de agosto é por 
excelência um período de menor atividade municipal e 
que também é o período em que é gozado o maior 
número de dias de férias, havendo dificuldade em obter 
quórum para a realização da reunião marcada para o dia 
14 de agosto, determina-se, após auscultação de todos os 
Srs. Vereadores, que a mesma seja cancelada. 
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2.Este meu despachado será submetido a ratificação por 
parte do Executivo na reunião da Câmara Municipal 
agendada para dia 28 de agosto que se mantém pública, 
cumprindo-se, assim, as normas legais.  
 
Odivelas, 05 de agosto de 2013  
 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 95/PRES/2013 
 
Assunto: Designação de Coordenadora do Sector de 
Aquisições e Gestão de Stocks 
 
Considerando que: 
 
1-O art.º 3º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro estabelece que “a organização e funcionamento 
dos serviços da administração autárquica devem orientar-
se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da 
aproximação dos serviços aos cidadãos, da 
desburocratização, da racionalização de meios e da 
eficiência de recursos públicos, da melhora quantitativa e 
qualitativa do serviço prestado…”. 
 
2-Na Estrutura Orgânica Flexível da Câmara Municipal de 
Odivelas, publicada em 11 de Dezembro de 2012, no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 23, 
define-se no artigo 6.º as atribuições da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento (DFA). 
 
3-Através do Despacho n.º 55/PRES/2010, de 21 de 
novembro, em cumprimento do disposto no n.º 5 do art.º 
10º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, foi 
criada no âmbito da DFA, a subunidade orgânica 
denominada “Setor de Aquisições e Gestão de 
Stocks”;  
 
4-O exercício de funções de coordenação da subunidade 
em causa, exige alguém que possua conhecimentos 
adequados e experiência profissional consolidada, de 
modo a assegurar maior eficácia e uma melhoria 
qualitativa e quantitativa do serviço prestado. 
 
Nestes termos, designo, ao abrigo da competência 
prevista na alínea a), do n.º 2, do artigo 68º 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, e. ei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro,  
a Dra. Cláudia Alexandra Serra Catalão Borges 
Cardoso, Técnica Superior, do Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Odivelas como Coordenadora do 
Setor de Aquisições e Gestão de Stocks, com efeitos à 
data do presente despacho. 
 

Odivelas, 07 de agosto de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 96/PRES/2013 
 
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 
57.º 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  12 a 21 de agosto de 2013, 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, 08 de agosto de 2013 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/VHM/2013 
 
Assunto: Despacho de Subdelegação de Competências do 
Vereador Hugo Martins no Adjunto do seu Gabinete de 
Apoio Pessoal, Dr. Luís Gomes da Costa 
 
Dada a minha ausência em razão do gozo de férias, nos 
termos do n.º 4 do artigo 73º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro, e retificada pelas Declarações de Retificação n.º 
4/2002, de 6 de Fevereiro, n.º 9/2002, de 5 de Março e 
alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, para 
além das competências previstas no meu Despacho n.º 
02/VHM/2013, de 11 de janeiro, pelo presente despacho, 
subdelego, pelo período de 12 de agosto a 16 de agosto 
de 2013, no Dr. Luís Gomes da Costa, a competência 
abaixo indicada que será exercida no âmbito do meu 
gabinete de apoio pessoal: 
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Assinatura de correspondência ou expediente necessário à 
mera instrução de processos que não implique a prática de 
atos decisórios. 
 
A competência agora subdelegada poderá ser revogada a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
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 ações ou iniciativas que 
por qualquer forma sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 08 de agosto de 2013. 
 

O Vereador 
Por Delegação e Subdelegação de Competências 

da Sra. Presidente 
(Despacho 02/PRES/2013, de 2 de Janeiro) 

(Hugo Martins) 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/DJGFP/DFA/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Setor de Aprovisionamento e 
Gestão de Stocks e da Secção de Armazém da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, na Técnica Superior, 
Dra. Marta Sofia Valente Vieira. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do 
disposto nos art.º 35º e 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, subdelego, durante o meu 
período de férias, de 12 a 30 de Agosto, na Técnica 
Superior, Dra. Marta Sofia Valente Vieira, a assinatura 
da correspondência e do expediente necessário à instrução 
dos processos no âmbito do Setor de Aprovisionamento e 
Gestão de Stocks e da Secção de Armazém. 
 
Odivelas, 7 de Agosto de 2013 

 
Por subdelegação de competências do DM 
Despacho 01/DM/2013 de 09/01/2013 

A Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
(Susana Teixeira, Dra.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 02/DJGFP/DFA/2013 
 
Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da Divisão Financeira e de 
Aprovisionamento, com exceção do Setor de 
Aprovisionamento e Gestão de Stocks e da Secção de 
Armazém na Técnica Superior, Dra. Paula Cristina 
Moreira Fonseca. 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do Artigo 5º do 
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplicou à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e, nos termos do 
disposto nos art.º 35º e 40º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, subdelego, durante o meu 
período de férias, de 12 a 30 de Agosto, na Técnica 
Superior, Dra. Paula Cristina Moreira Fonseca, a 
assinatura da correspondência e do expediente necessário 
à instrução dos processos no âmbito da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento, com exceção do Setor 
de Aprovisionamento e Gestão de Stocks e da Secção de 
Armazém. 
 
Odivelas, 7 de Agosto de 2013 
 

Por subdelegação de competências do DM 
Despacho 01/DM/2013 de 09/01/2013 

A Chefe da Divisão Financeira e de Aprovisionamento 
(Susana Teixeira, Dra.) 

 
 
 

DESPACHO N.º 3/DJGFP/SCOEF/STJ/2013 
 

Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5°, n° 3 
do Decreto-Lei n° 93/2004 de 20 de Abril, diploma que 
aplica a administração Local a Lei n° 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35° 
a 40° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-lei n° 442/91 de 15 Novembro, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 4/96 
de 31 de Janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n° 2/VPCT/2013, 
Subdelego durante o período de 29 de Julho a 9 Agosto de 
2013, na Técnica Superior, Dr.ª Paula Cristina da Silva 
Tavares, período em que me encontro em gozo de férias, 
a assinatura de correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Secção: de 
Contraordenações e Execuções Fiscais e Sector Técnico-
Jurídico. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XIV - N.º 15 - 13 de agosto de 2013 

30 
 

 
Odivelas, 22 de Julho de 2013 

 
Por Subdelegação de Competências 

O Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial 

(João Serrano) 
 
 
 

DESPACHO N.º 4/DJGFP/SCOEF/STJ/2013 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito dos procedimentos da Secção de 
Contraordenações e Execuções Fiscais e Sector Técnico-
Jurídico - Dr.ª Ana Cristina das Neves Mousinho  
 
Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5°, n° 3 
do Decreto-Lei n° 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplica à administração Local a Lei n° 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35° 
a 40° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91 de 15 Novembro, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 4/96 
de 31 de Janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n° 2/VPCT/2013, 
Subdelego durante o período de 12 a 16 de Agosto de 
2013, na Técnica Superior, Dr.ª Ana Cristina das Neves 
Mousinho, período em que me encontro em gozo de 
férias, a assinatura da correspondência e expediente, 
necessários à instrução dos processos no âmbito da 
Secção de Contraordenações e Execuções Fiscais e Sector 
Técnico-Jurídico. 
 
Odivelas, 22 de Julho de 2013 

 
Por Subdelegação de Competências 

O Diretor do Departamento Jurídico e de 
Gestão Financeira e Patrimonial 

(João Serrano) 
 
 
 

DESPACHO N.º 01/2013/DOMHT 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento de Obras Municipais Habitação e 
Transportes no Chefe da Divisão de Infraestruturas e 
Equipamentos Municipais – Eng.º António Gomes 
Mendes Lopes 
 
Nos termos do disposto no artigo 35.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VHM/2013, de 10 de Janeiro, subdelego pelo 
presente Despacho, durante o período de 05 de agosto 
a 14 de agosto de 2013, período em que me encontrarei 
ausente por motivo de férias, no Chefe da Divisão de 
Infraestruturas e Equipamentos Municipais, Sr. Eng.º 

António Gomes Mendes Lopes, as competências que 
me foram subdelegadas, que constam do supracitado 
Despacho, durante o referido período de férias. 
 
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. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 01 de agosto de 2013 
 

Por Subdelegação de Competências  
do Sr. Vereador Hugo Martins  
(Despacho 1/VHM/2013, de 10 de janeiro) 

O Diretor do Departamento de Obras Municipais 
Habitação e Transportes 

(Luís Jorge, Eng.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 02/2013/DOMHT 
 

Assunto: Subdelegação de Competências do Diretor do 
Departamento de Obras Municipais Habitação e 
Transportes no Chefe da Divisão de Infraestruturas e 
Espaços Urbanos – Eng.º José Manuel Cabral da Fonseca 
 
Nos termos do disposto no artigo 35.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo e demais 
legislação habilitante, e ao abrigo do disposto no 
Despacho de Subdelegação de Competências n.º 
01/VHM/2013, de 10 de Janeiro, subdelego pelo 
presente Despacho, durante o período de 19 de agosto 
a 23 de agosto de 2013, período em que me encontrarei 
ausente por motivo de férias, no Chefe da Divisão de 
Infraestruturas e Espaços Urbanos, Sr. Eng.º José 
Manuel Cabral da Fonseca, as competências que me 
foram subdelegadas, que constam do supracitado 
Despacho, durante o referido período de férias. 
 
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. 
 
Do exercício das competências subdelegadas, deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 01 de agosto de 2013 
 

Por Subdelegação de Competências  
do Sr. Vereador Hugo Martins  
(Despacho 1/VHM/2013, de 10 de janeiro) 
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O Diretor do Departamento de Obras Municipais 
Habitação e Transportes 

(Luís Jorge, Eng.º) 
 
 
 

DESPACHO N.º 2/DJGFP/GGPAG/2013 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito da GGPAG, na Técnica Superior – 
Dra Maria Madalena Romano Baptista Calapez Correa 
 
Nos termos das disposições conjugadas do Artigo 5°, n° 3 
do Decreto-Lei n° 93/2004, de 20 de Abril, diploma que 
aplica à administração Local a Lei n° 2/2004, de 15 de 
Janeiro (Estatuto do Pessoal Dirigente) e dos Artigos 35° 
a 40° do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n° 442/91 de 15 Novembro, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n° 4/96 
de 31 de Janeiro, e ao abrigo do disposto no Despacho de 
Subdelegação de Competências n° 2/DM/2013 e 
2/DJGFP/2013, Subdelego durante o período de 12 de 
Agosto a 16 de Agosto de 2013, na Técnica Superior Dra 
Maria Madalena Romano Baptista Calapez Correa, a 
assinatura da correspondência e do expediente, 
necessários à instrução dos processos no âmbito do 
respetivo Gabinete. 
 
Odivelas, 9 de Agosto de 2013 

 
Por Subdelegação de Competências 

O Coordenador do GGPAG 
(António Carrilho, Dr) 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

 
Revisão do Plano de Pormenor do Bairro Arco Maria 

Teresa da Freguesia de Caneças – Contratualização e 
Contributos da Participação dos Interessados 

 
Mário Máximo dos Santos, Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para os 
efeitos do disposto nos artigos 6º-A n.º 5 e 6 e 77.º n.º 3 
do Decreto-Lei n.º 380//99, de 22 de Setembro, na sua 
redação atual, que por deliberações da Câmara Municipal 
de Odivelas, tomadas na 19.ª Reunião Ordinária de 3 de 
Outubro de 2012 e 3.ª reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 13 de Fevereiro de 2013 foram 
determinadas a elaboração da revisão do Plano de 
Pormenor do Bairro Arco Maria Teresa da Freguesia de 
Caneças e Contratualização e Contributos da Participação 
dos Interessados respetivamente. 

 
Assim, todos os interessados dispõem do prazo de 10 dias 
úteis, a contar da data de publicação do presente aviso no 
Diário da República, para, por escrito, formularem 
observações ou sugestões, apresentarem ou obterem 
informações ou esclarecimentos dirigidas à Presidente de 
Câmara, sobre quaisquer questões que entendam dever ser 
consideradas no âmbito da Contratualização e 
Contributos da Participação dos Interessados. 
 
O processo estará disponível para consulta no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
sito na Av.ª Amália Rodrigues n.º 20 – Urbanização da 
Ribeirada 2675 Odivelas. 
 
Para constar se lavrou o presente aviso que será divulgado 
através da comunicação social, boletim municipal e 
publicado na página da internet do Município de Odivelas 
 
Paços do Concelho, 19 de Julho de 2013 

 
Por Delegação de Competências 
(Despacho n.º 92/PRES/2013) 

 
O Vice-presidente da Câmara Municipal, 

 
(Mário Máximo dos Santos) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

1122..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  3311  ddee  jjuullhhoo  ddee  22001133  
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS 
 

Procedimentos para a abertura do concurso público para 
aquisição de prestação de serviços de comunicações de 
voz e dados para o Município de Odivelas, em que o 
procedimento adjudicatório deve assentar num concurso 
público nos termos do n.º 1 alínea b) do artigo n.º 16.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, 
respetivamente: Autorização da despesa; Autorização de 
procedimentos e aprovação dos documentos do concurso; 
Designar o júri para autorização de despesa, para prestar 
esclarecimentos e retificar as peças do procedimento, 
assim como, para prorrogar o prazo fixado para a 
apresentação das propostas previstas nos artigos 50.º e 
64.º do CCP. 
 
O Júri será composto pelos seguintes membros: 
 
• Carlos Cunha – Presidente; 
• Vitor Sérgio Santos – membro efetivo, que substitui o 

Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
• Cristina Esteves – membro efetivo; 
• Cláudia Cardoso – membro suplente; 
• Marta Vieira – membro suplente; 
 
Nos termos e de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2013/6371, de 2013.06.25, com a alteração ao 
prazo de implementação do projeto que passará de 60 
(sessenta) dias para 90 (noventa) dias. 
 
Conforme o deliberado na 14.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 17 de julho 
de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
14/2013, de 30 de julho, página 8), de acordo com o 

proposto na informação Interno/2013/6371, de 
2013.06.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 
 

 
 

PAGAMENTO DO REMANESCENTE DA COMPRA E VENDA DO 
IMÓVEL DA URBANIZAÇÃO DA ARROJA, LOTE 106, 

FREGUESIA DE ODIVELAS 
 

De acordo com proposto na informação n.º 
Interno/2013/2323, de 2013.06.25: 
 
- A revogação da deliberação de cedência do Lote 2, 
aprovada, sob ponto 9.º, na 21.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 04/11/2004 
(Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 21 de 2004 de 
16 de Novembro, página 20); 
 
- O acordo para pagamento do remanescente do preço 
decorrente da compra e venda do imóvel sito no Lote 106 
da Urbanização da Arroja, em Odivelas; 
 
- A celebração de um aditamento à Escritura 06/02 de 
compra e venda do imóvel, celebrada no dia 10/10/2002, 
(Boletim Municipal das Deliberações n.º 15 de 2002 de 25 
de Junho, página 6) fazendo constar, em definitivo, os 
termos do acordo alcançado entre as partes, 
consubstanciado na informação acima referida. 
 
Conforme o deliberado na 13.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 3 de julho de 
2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
13/2013, de 16 de julho, página 8), de acordo com o 
proposto na informação Interno/2013/2323, de 
2013.06.25. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE 
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

 

 
 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA 
ANO LETIVO 2013/2014 

MINUTA DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO BIPARTIDO E TRIPARTIDO 

 
Programa de Implementação das Atividades de 
Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico 
para o Ano Letivo 2013/2014. O Programa de Atividades 
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de Enriquecimento Curricular (AEC) traduz-se numa 
oferta educativa e formativa gratuita, que se desenvolve ao 
longo do ano letivo, que garante uma diversidade de 
atividades consideradas relevantes para a formação 
integral dos alunos e que possibilita a articulação com as 
famílias numa ocupação útil e consequente dos tempos 
não letivos, de inscrição facultativa, destinando-se aos 
alunos dos quatro anos de escolaridade das escolas do 1º 
ciclo do ensino básico da rede pública do concelho, tendo 
como base de enquadramento, o despacho n.º 9265-
B/2013, de 15 de julho. 
 
Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação 
Bipartido e Tripartido, para a Implementação do 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2013/7233, de 2013.07.18, e minutas constantes 
em anexo à informação. 
 
Conforme o deliberado na 3.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 17 de julho 
de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
14/2013, de 30 de julho, página 15), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/7233, de 
2013.07.18. 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 
Considerando que: 
 
1. Pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013, do Ministério da Educação e Ciência, foi aprovado 
o “Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 
do 1º Ciclo do Ensino Básico” – (AEC), bem como o 
Regulamento que define o regime de acesso ao apoio 
financeiro a conceder pelo Ministério da Educação e 
Ciência no âmbito do mesmo programa. 
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico e define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respetivos 
estabelecimentos, relativamente às Atividades de 
Enriquecimento Curricular.  
 
3. No âmbito do diploma consideram-se Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as atividades que sejam 
de caráter educativo e formativo que incidam na 
aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 
estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, 
científico, técnico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio e de 
educação para a cidadania.  
 
4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa e 
formativa gratuita, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo, de inscrição facultativa, e que se dirige aos alunos 
do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico Público. 
 

5. As atividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo excecionalmente 
ocorrer em regime duplo, quando as instalações não 
permitam o funcionamento em regime normal, mais 
precisamente, quando o número de turmas constituídas 
for superior ao número de salas disponíveis. 
 
6. Define o referido Despacho que na planificação das 
AEC devem ser tidos em conta os recursos docentes 
necessários à sua implementação, até ao limite de 5 horas 
por semana, após afetação obrigatória dos recursos 
humanos próprios do agrupamento de escolas, conforme 
indicado no número 3, do Artigo 10.º, Secção IV do 
mesmo Despacho.  
 
7. Define ainda o mesmo Despacho que, na planificação 
das AEC, devem ser tidos em conta, os recursos 
existentes na comunidade, nomeadamente Associações 
Culturais, IPSS, entre outros. 
 
8. As atividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
obrigatória com a entidade promotora da candidatura ao 
financiamento e com a entidade parceira do programa, 
mediante celebração de um acordo de colaboração, cujos 
termos identifiquem as AEC a desenvolver, o horário 
semanal de cada atividade, o local de funcionamento, as 
responsabilidades das partes, o número de alunos por 
atividade, o número de horas previstas e os recursos 
humanos necessários ao funcionamento das AEC a 
contemplar neste Acordo  
 
9. No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República Nº 28, 2ª Série, de 27 de outubro de 2009, o 
Município de Odivelas enquanto Entidade Promotora do 
Programa das AEC apresentará junto da Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) os dados 
referentes à sua implementação, conforme definido no 
número 2, do artigo 4.º do anexo do Despacho nº 9265- 
B/2013, de 15 de julho de 2013. 
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, 
neste ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________________, 
com sede na Escola ___________________, Rua 
______________, _______________, Pessoa Coletiva 
n.º _______________, neste ato representado pelo/a 
Senhor/a Diretor/a/Presidente do/a Agrupamento/CAP, 
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Professor/a _________________________________ 
adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege 
pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, 
de 15 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, com 
o presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento do 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, 
nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico que integram o 
Agrupamento de Escolas ________________.  
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) a desenvolver na Escola, ao horário semanal de 
cada atividade, ao local de funcionamento, ao número de 
alunos por atividade, aos recursos humanos necessários ao 
funcionamento das AEC e ao número de horas previstas 
no decorrer do ano letivo, constam do Anexo I, que dele 
faz parte integrante.  
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior será 
atualizado no início do ano letivo, e a título excecional, no 
início de cada período letivo.  
 

Cláusula Segunda 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Elaborar e apresentar a proposta de candidatura ao 
Programa em questão, nos termos definidos pelo diploma 
do Ministério da Educação; 
b) Proceder à transferência de verbas para o Segundo 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do artigo 3º, Capítulo II, do anexo ao 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, para o 
desenvolvimento das AEC nas Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico que integram o Agrupamento de Escolas 
____________, conforme estipulado no Anexo I ao 
presente Acordo, em três tranches (primeira transferência 
até ao dia 15 do mês de setembro de 2013; segunda 
transferência até ao dia 15 do mês de novembro de 2013; 
terceira e última transferência, até ao dia 15 do mês de 
março de 2014); 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo Outorgante, tendo em conta, as 
atividades a desenvolver, a carga horária semanal definida, 
o número de turmas a constituir, bem com os espaços 
físicos afetos ao programa; 
d) Efetuar o acompanhamento, através de reuniões 
trimestrais a realizar na Escola/sede de Agrupamento para 

a avaliação da implementação, aplicação e resultados do 
Programa, em conjunto com o Segundo Outorgante e 
respetivos professores; 
e) Monitorizar em conjunto com o Segundo Outorgante, 
o processo de identificação dos materiais e equipamentos 
adquiridos no âmbito do programa das AEC. 
 

Cláusula Terceira 
(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Inventariar os recursos docentes de quadro, próprios do 
agrupamento de escolas, e disponíveis para a realização de 
uma ou mais AEC, no sentido de estes serem 
obrigatoriamente afetos à ou às AEC, nos termos do 
Despacho Normativo nº 7/2013 de 11 de julho e do 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho. 
b) Organizar os processos de inscrição dos alunos no 
Programa e desencadear os procedimentos inerentes à 
formação das turmas, em função da carga horária semanal, 
do local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada atividade; 
c) Proceder à elaboração dos horários das AEC em 
articulação com o Primeiro Outorgante, tendo em conta 
as atividades a desenvolver, a carga horária semanal 
definida, dentro dos limites do Despacho nº 9265-
B/2013, de 15 de julho de 2013, o número de turmas a 
constituir, bem como os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 
d) Proceder à programação das AEC, tendo por base o 
Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, 
garantindo a articulação de todos os componentes 
curriculares;  
e) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com os objetivos definidos no Projeto 
Educativo do Agrupamento de Escolas, o Plano Anual de 
Atividades do Estabelecimento de Ensino bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da Educação 
e Ciência, submete-la à aprovação do Conselho 
Pedagógico e à deliberação do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas; 
f) Proceder à contratação do serviço de docência das AEC 
para as diferentes Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 
que integram o Agrupamento de Escolas, conforme 
estipulado no Anexo I ao presente Acordo e em 
conformidade com as orientações estipuladas no Capitulo 
III, do Anexo ao Despacho que implementa o Programa, 
depois de cumprido o estipulado no número 3, do Artigo 
10.º, Secção IV do mesmo Despacho; 
g) Efetuar o pagamento do serviço de docência através 
das verbas transferidas pelo Primeiro Outorgante e 
elaborar mapas trimestrais de custos a enviar à Câmara 
Municipal de Odivelas, no final de cada período letivo, 
tendo em conta o número de alunos a frequentar as AEC, 
a fim de se proceder aos eventuais acertos nos montantes 
das transferências subsequentes; 
h) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, nas Escolas do 1º Ciclo do 
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Agrupamento, assumindo integral responsabilidade pela 
não utilização das referidas verbas para o fim a que se 
destinam; 
i) Remeter ao Primeiro Outorgante, no final do 1º, 2º e 3º 
períodos letivos, a relação das despesas efetuadas 
acompanhada de cópias digitalizadas das respetivas faturas 
ou recibos comprovativos das mesmas; 
j) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica 
conforme definido no Regulamento Interno do 
Agrupamento de Escolas e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com o Primeiro Outorgante;  
k) Efetuar a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, conjuntamente com o Primeiro 
Outorgante; 
l) Proceder à identificação, por período letivo, de todos os 
materiais/equipamentos adquiridos no âmbito do 
programa das AEC, dando conhecimento do mesmo ao 
Primeiro Outorgante; 
m) Referir em sede de Regulamento Interno de acordo 
com as implicações das faltas às Atividades de 
Enriquecimento Curricular, nos termos do número 2, do 
artigo 8º do Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho.  
 

Cláusula Quarta 
(Da Logística) 

 
A lecionação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços escolares dos respetivos Estabelecimentos de 
Educação e Ensino, previamente acordados entre o 
Primeiro e o Segundo Outorgantes.  
 

Cláusula Quinta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões e à data da sua assinatura, mantendo-se em vigor 
até ao dia de encerramento oficial do ano letivo 
2013/2014. 
 

Cláusula Sexta 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação.  
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 

 
Odivelas, ___ de ________ de 2013 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_____________________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_____________________________________________ 
(__________________________)” 
 

 
 
 
“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 
Considerando que: 
 
1. Pelo Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013, do Ministério da Educação e Ciência, foi aprovado 
o “Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 
do 1º Ciclo do Ensino Básico” – (AEC), bem como o 
Regulamento que define o regime de acesso ao apoio 
financeiro a conceder pelo Ministério da Educação e 
Ciência no âmbito do mesmo programa.  
 
2. O referido diploma aplica-se aos estabelecimentos de 
educação e ensino público nos quais funcione o 1º ciclo 
do ensino básico e define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respetivos 
estabelecimentos, relativamente às Atividades de 
Enriquecimento Curricular.  
 
3. No âmbito do diploma, consideram-se Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC) as atividades que sejam 
de caráter educativo e formativo que incidam na 
aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas 
estrangeiras e nos domínios desportivo, artístico, 
científico, técnico e das tecnologias da informação e 
comunicação, de ligação da escola com o meio e de 
educação para a cidadania 
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4. O referido Programa traduz-se numa oferta educativa e 
formativa gratuita, que se desenvolve ao longo do ano 
letivo, de inscrição facultativa, e que se dirige aos alunos 
do 1º ao 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico Público. 
 
5. As atividades curriculares são obrigatoriamente 
organizadas em regime normal, podendo excecionalmente 
ocorrer em regime duplo, quando as instalações não 
permitam o funcionamento em regime normal, mais 
precisamente, quando o número de turmas constituídas 
for superior ao número de salas disponíveis.  
 
6. Define o referido Despacho que na planificação das 
AEC devem ser tidos em conta os recursos docentes 
necessários à sua implementação, até ao limite de 5 horas 
por semana, após afetação obrigatória dos recursos 
humanos próprios do agrupamento de escolas, conforme 
indicado no número 3, do Artigo 10.º, Secção IV do 
mesmo Despacho. 
 
7. Define ainda o referido Despacho que na planificação 
das AEC devem ser tidos em conta, os recursos existentes 
na comunidade, nomeadamente Associações Culturais, 
IPSS, entre outros. 
 
8. As atividades de enriquecimento curricular devem ser 
planificadas pelos Agrupamentos de Escolas em parceria 
obrigatória com a entidade promotora da candidatura ao 
financiamento e com a entidade parceira do programa, 
mediante celebração de um acordo de colaboração, cujos 
termos identifiquem as AEC a desenvolver, o horário 
semanal de cada atividade, o local de funcionamento, as 
responsabilidades das partes, o número de alunos por 
atividade, o número de horas previstas e os recursos 
humanos necessários ao funcionamento das AEC a 
contemplar neste Acordo  
 
9. No âmbito da Clausula 3ª, do Contrato de Execução 
respeitante à Transferência de Competências para o 
Município em matéria de Educação, publicado no Diário 
da República Nº 28, 2ª Série, de 27 de outubro de 2009, o 
Município de Odivelas enquanto Entidade Promotora do 
Programa das AEC apresentará junto da Direção-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) os dados 
referentes à sua implementação, conforme definido no 
número 2 do Artigo 4.º do Regulamento das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino básico, 
definido no Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 
2013.  
 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, 
neste ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ________, com sede 
_________________________, Pessoa Coletiva n.º, 
neste ato representado pelo/a Senhor/a 
Diretor/a/Presidente do/a Agrupamento/CAP, adiante 
designado por SEGUNDO OUTORGANTE; 
 
e, 
 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ OU/ IPSS 
_________________. Pessoa Coletiva n.º 
_______________ neste ato representado pelo/a 
Senhor/a Presidente da Direção _______________, 
adiante designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente 
Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação, que 
se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir 
 

Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

 
1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, 
de 15 de julho, do Ministério da Educação e Ciência, com 
o presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre 
as Partes, cujo objetivo central é criar as condições 
necessárias à implementação e desenvolvimento do 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, 
na(s) Escola(s) EB1 _________________.  
 
2. Os termos do presente Acordo no que se refere à 
identificação das Atividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC) a desenvolver na Escola, ao horário semanal de 
cada atividade, ao local de funcionamento, ao número de 
alunos por atividade, aos recursos humanos necessários ao 
funcionamento das AEC e ao número de horas previstas 
no decorrer do ano letivo, constam do Anexo I, que dele 
faz parte integrante.  
 
3. O Anexo I mencionado no ponto anterior será 
atualizado no início do ano letivo e a título excecional, no 
início de cada período letivo.  
 

Cláusula Segunda 
(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Elaborar e apresentar a proposta de candidatura ao 
Programa em questão, nos termos definidos pelos 
diplomas do Ministério da Educação e Ciência; 
b) Proceder à transferência de verbas para o Terceiro 
Outorgante, tendo por base o apoio financeiro definido 
nos termos do artigo 3º, Capítulo II, do anexo ao 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, para o 
desenvolvimento das AEC na(s) Escola(s)___________, 
conforme estipulado no Anexo I ao presente Acordo, em 
três tranches sendo a primeira transferência realizada até 
ao dia 15 do mês de início do 1º período letivo /setembro 
2013; a segunda transferência até ao dia 15 do mês do 
término do 1º período letivo /dezembro de 2013 e a 
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terceira e última transferência, até ao dia 15 do mês de 
início do 3º período letivo /abril 2014;  
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Segundo e Terceiro Outorgantes, tendo 
em conta, as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, bem 
com os espaços físicos afetos ao programa; 
d) Efetuar o acompanhamento, através de reuniões 
trimestrais a realizar na Escola/sede de Agrupamento para 
a avaliação da implementação, aplicação e resultados do 
Programa, em conjunto com o Segundo e Terceiro 
Outorgantes e respetivos professores; 
e) Monitorizar o processo de inventariação dos materiais e 
equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante, em conjunto com o Segundo Outorgante. 
 

Cláusula Terceira 
(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Inventariar os recursos docentes de quadro, próprios do 
agrupamento de escolas, e disponíveis para a realização de 
uma ou mais AEC, no sentido de estes serem 
obrigatoriamente afetos à ou às AEC, nos termos do 
Despacho Normativo nº 7/2013 de 11 de julho e do 
Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho. 
b) Organizar os processos de inscrição dos alunos no 
Programa e desencadear os procedimentos inerentes à 
formação das turmas, em função da carga horária semanal, 
do local de funcionamento, bem como do número de 
alunos a frequentar cada atividade; 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Terceiro Outorgantes, tendo 
em conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida dentro dos limites do Despacho n.º 
9265-B/2013, de 15 de julho, o número de turmas a 
constituir, bem com os espaços físicos a afetar a cada 
atividade; 
d) Planificar, supervisionar e acompanhar a programação 
das AEC, tendo por base o Projeto Educativo do 
respetivo Agrupamento de Escolas, garantindo a 
articulação de todos os componentes curriculares; 
e) Elaborar a proposta de articulação pedagógica, em 
conformidade com os objetivos definidos no projeto 
educativo do agrupamento de escolas, o Plano Anual de 
Atividades do Estabelecimento de Ensino bem como 
outras diretrizes produzidas pelo Ministério da Educação 
e Ciência, submete-la à aprovação do Conselho 
Pedagógico e à deliberação do Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas; 
f) Colaborar com o Terceiro Outorgante na seleção dos 
professores para as AEC, em conformidade com as 
orientações estipuladas no Capítulo III, do Anexo ao 
Despacho que implementa o Programa; 
g) Efetuar o plano anual de supervisão pedagógica 
conforme definido no Regulamento Interno do 
agrupamento de escolas e acompanhar a avaliação do 
Programa em conjunto com a entidade promotora e a 
entidade parceira;  

h) Efetuar a avaliação da implementação, aplicação e 
resultados do Programa, conjuntamente com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes; 
i) Referir em sede de Regulamento Interno as implicações 
das faltas às Atividades de Enriquecimento Curricular, nos 
termos do número 2 do Artigo 8.º, do Despacho 9265-
B/2013, de 15 de julho; 
j) Proceder ao inventário de todos os 
materiais/equipamentos adquiridos pelo Terceiro 
Outorgante no âmbito do programa das AEC, através da 
confirmação de faturas, dando conhecimento do mesmo 
ao Primeiro Outorgante. 
k) Facultar ao Ministério da Educação e Ciência, 
informação relativa ao perfil dos recursos docentes afetos 
às atividades de enriquecimento curricular, 
designadamente os respeitantes às habilitações literárias e 
qualificações profissionais. 
 

Cláusula Quarta 
(Das Responsabilidades do Terceiro Outorgante) 

 
O Terceiro Outorgante responsabiliza-se por: 
a) Selecionar, em articulação com o Segundo Outorgante, 
e recrutar os professores para as AEC a lecionarem na(s) 
Escola(s) ______________, conforme estipulado no 
Anexo I ao presente Acordo e em conformidade com o 
estipulado no Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, 
que aprovou o “Programa de Atividades de 
Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino 
Básico”; 
b) Efetuar a gestão quotidiana das AEC, garantindo a 
guarda dos alunos nos “furos” dos horários e garantir, em 
articulação com o Segundo Outorgante, a substituição dos 
professores, no caso de ausência pontual ou continuada; 
c) Participar na elaboração dos horários das AEC em 
conjunto com o Primeiro e Segundo Outorgantes, tendo 
em conta as atividades a desenvolver, a carga horária 
semanal definida, o número de turmas a constituir, os 
horários de cada atividade, bem como os espaços físicos 
afetos ao Programa; 
d) Garantir a implementação do Programa de acordo com 
os horários semanais definidos em conjunto pelas partes e 
o local determinado para o funcionamento de cada 
atividade, tendo igualmente em conta, as orientações 
programáticas bem como outras diretrizes produzidas 
pelo Ministério da Educação e Ciência; 
e) Efetuar o pagamento aos professores através das verbas 
transferidas pelo Primeiro Outorgante e elaborar mapas 
trimestrais de custos a enviar à Câmara Municipal de 
Odivelas no final de cada período letivo, tendo em conta 
o número de alunos a frequentar as AEC, a fim de se 
proceder aos eventuais acertos nos montantes das 
transferências subsequentes;  
f) Apresentar documentos de quitação dos comprovativos 
dos valores pagos aos professores, ou cópia do contrato. 
No caso de se tratar de uma contratação de serviço, 
deverá a Entidade Gestora solicitar este comprovativo à 
entidade contratada;  
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g) Garantir que as verbas a transferir no âmbito do 
presente Acordo, serão aplicadas no Programa de 
desenvolvimento das AEC, na(s) Escola(s) 
_________________, assumindo integral 
responsabilidade pela não utilização das referidas verbas 
para o fim a que se destinam; 
h) Remeter ao Primeiro Outorgante, no final do 1º, 2º e 3º 
períodos letivos, relatório com a relação das despesas 
efetuadas, acompanhado de cópias digitalizadas das 
respetivas faturas, ou recibos comprovativos das mesmas; 
i) Colaborar na gestão dos recursos humanos afetos à 
vigilância dos recreios e limpeza das instalações, nos 
termos a definir com o Segundo Outorgante; 
j) Garantir que todos os materiais/equipamentos, que não 
sejam de desgaste rápido, adquiridos no âmbito do 
Programa das AEC, serão entregues à Coordenação da(s) 
Escola(s)______, a qual terá a responsabilidade de os 
incluir em inventário próprio, dando conhecimento do 
mesmo ao Primeiro Outorgante. 
 

Cláusula Quinta 
(Da Logística) 

 
A lecionação das Atividades de Enriquecimento 
Curricular, no âmbito do mencionado Programa, far-se-á 
nos espaços previamente acordados entre o Primeiro e o 
Segundo Outorgantes.  
 

Cláusula Sexta 
(Da Vigência) 

 
Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor após a 
publicação no Boletim Municipal e à data da sua 
assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia de 
encerramento oficial do ano letivo 2013/2014.  
 

Cláusula Sétima 
(Disposições Finais) 

 
1.No demais, este Acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelas 
Entidades Nacionais competentes em matéria de 
Educação.  
 
2.Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente Acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a 
menos, que as Partes por acordo assim o entendam fazer.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em três exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2013 
 
 

Pelo Primeiro Outorgante, 
___________________________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_____________________________________________ 
(__________) 
 
 
Pelo Terceiro Outorgante, 
_____________________________________________ 
(_________________)” 
 

 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 

 
 

VALORSUL, S.A. 
 

 
 

AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA 
VALORSUL – VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DAS REGIÕES DE LISBOA E DO OESTE, SA. 
 

Autorização do Município de Odivelas a participar na 
VALORSUL, Valorização e Tratamento de Resíduos das 
Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A., na qualidade de 
acionista da empresa, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2013/7091, de 2013.07.16, nos 
termos constantes da informação e com as seguintes 
condições gerais de participação: 
 
- A compra, sob forma de escritura, à acionista Empresa 
Geral do Fomento, SA, de 27.189 (vinte e sete mil, cento 
e oitenta e nove), ações classe A, correspondentes a 0,54% 
do capital; 
 
- Cada ação será adquirida ao preço unitário de €7,415 
(sete euros e quatrocentos e quinze cêntimos); 
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- A aquisição será efetuada pelo montante total de 
€201.606,44 (duzentos e um mil seiscentos e seis euros e 
quarenta e quatro cêntimos). 
 
Conforme o deliberado na 3.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 17 de julho 
de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões n.º 
14/2013, de 30 de julho, página 16), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno/2013/7091, de 
2013.07.16. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 


