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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

6.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 26 de março de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

ATAS 
 

 
 

ATA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS DE 2013 

QUADRIÉNIO 2013/2017 
 
Ata da 3.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, Quadriénio 2013/2017, realizada a 27 de 
novembro de 2013. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

DERRAMA 
 

 
 

REGULAMENTO 
 
Proposta de Regulamento das Condições de 
Reconhecimento de Isenção de Derrama, após consulta 
pública, de acordo com o proposto nas informações n.º 
Interno/2014/1166, de 2014.01.31 e n.º 
Interno/2014/2375, de 2014.03.10. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GABINETE DE APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO COM A EMPRESA PERFECT4EVERY1 
 
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Odivelas e a Perfect4Every1, Sociedade Unipessoal, Lda, 
para desenvolvimento do “Projeto Gabinete de Apoio à 
Internacionalização”, para dinamização e promoção da 
internacionalização do tecido empresarial do Concelho de 
Odivelas, nos termos constantes na minuta de protocolo 
anexa à informação n.º Interno/2014/2743, de 
2014.03.18, de acordo com o proposto na referida 
informação.  
 
 

“Protocolo de colaboração entre o 
Município de Odivelas 

e 
Perfect4Every1 sociedade unipessoal Lda. 

 
Considerando: 
 

• As competências que são cometidas à Câmara 
Municipal de Odivelas ao abrigo do disposto na 
alínea u) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro, de apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o município; 

 
• Que, nos termos do disposto na alínea ff) do nº 

1 do art. 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, faz parte das atribuições municipais 
promover e apoiar o desenvolvimento de 
atividades e a realização de eventos relacionados 
com a atividade económica de interesse 
municipal;   

 
• Que, o Município de Odivelas pretende 

promover o desenvolvimento local através do 
apoio à criação de redes de empresários para 
efeitos da divulgação dos produtos/serviços do 
concelho no exterior; 

 
• Que, a empresa Perfect4Every1 sociedade 

unipessoal Lda, no âmbito desta colaboração, 
tem como objetivo principal a dinamização e 
promoção da internacionalização do tecido 
empresarial de Odivelas. 

 
É celebrado, de livre vontade e boa-fé, o presente 
Protocolo de Cooperação e Colaboração, entre: 
 
O Município do Odivelas, pessoa coletiva n.º 
504293125, com sede nos Paços do Concelho, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-
372 Odivelas, representado pela Senhora Presidente da 
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Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho 
Amador, doravante designado apenas por Município, 
 
E 
 
A Perfect4Every1 sociedade unipessoal Lda, pessoa 
coletiva n.º 510961630, com sede na Rua Abel Manta, n.º 
12, 6º drt, 2675 - 614 Odivelas, representado pela sua 
gerente, Susana Adelino Simões, adiante designada por 
segunda outorgante. 
 
O qual se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes 
aceitam e, reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer 
cumprir. 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem como objetivo a definição dos 
termos de cooperação entre o Município de Odivelas, 
doravante designado apenas por Município e a Segunda 
Outorgante, na dinamização e promoção da 
internacionalização do tecido empresarial do concelho de 
Odivelas. 
 

Cláusula 2.ª 
(Âmbito) 

 
1. O presente protocolo visa, dentro de um quadro de 
colaboração entre os dois outorgantes, desenvolver o 
Projeto Gabinete de Apoio à Internacionalização, tendo 
presente essencialmente duas vertentes de: 
 
a)Carácter informativo, a desenvolver junto das empresas 
e empresários locais; 
 
b)Diagnóstico, individual, feito a cada uma das empresas e 
empresários com potencial para a internacionalização. 
 
2. Neste desiderato, o Projeto Gabinete de Apoio à 
Internacionalização desenvolver-se-á no seguinte âmbito: 
 
a)Identificar potenciais empresas e empresários locais com 
perspetivas de iniciar um processo de internacionalização; 
 
b)Criar e promover a monitorização de um canal de 
proximidade, no que diz respeito à intermediação de 
informação sobre prospeção e apoio no arranque da 
atividade internacional de empresas em quem seja 
identificado potencial de internacionalização; 
 
c)Fomentar sinergias, mediante o estabelecimento de 
contatos e parcerias com entidades e organismos com 
valor relacional, que facilite a inserção global dessas 
mesmas empresas nos diferentes mercados exteriores. 
 
d)Realizar workshops e palestras com temáticas 
relacionadas com a operacionalização da 
internacionalização, dirigidos a empresas; 

e)Desenvolver estudos de caraterização e estabelecer 
indicadores sobre a potencialidade dos agentes 
económicos locais para o impulso da internacionalização. 
 
3. Para a operacionalização do Projeto, o Município 
contará com o apoio técnico da Segunda Outorgante. 
 

Cláusula 3.ª 
(Deveres do município) 

 
1.O Município cederá, temporariamente à Segunda 
Outorgante a utilização de um espaço físico em 
instalações municipais, para a realização de reuniões com 
os empresários, de acordo com a disponibilidade de 
ambas as partes. 
 
2.O Município compromete-se a fazer a divulgação do 
lançamento do gabinete de apoio à internacionalização, 
através da sua página oficial, na internet, nas publicações e 
divulgações oficiais ou por quaisquer outros meios que se 
mostrem pertinentes. 
 
3.O Município compromete-se a colaborar com a Segunda 
Outorgante, na divulgação deste protocolo e deste serviço 
junto do tecido empresarial local. 
 
4.O Município compromete-se a realizar o 
reconhecimento in loco do tecido empresarial local e da 
sua capacidade e potencialidade de internacionalização. 
 

Cláusula 4.ª 
(Deveres da Perfect4Every1 sociedade 

unipessoal Lda) 
 
1.A Segunda Outorgante, compromete-se a realizar os 
pré-diagnósticos individualizados, no âmbito da 
potencialidade de cada empresa em relação à 
internacionalização, e notas de research dos mercados 
específicos para as empresas que o solicitarem, bem como 
fornecer informação relativa aos apoios existentes nesta 
área e no desenvolvimento de uma rede de networking. 
 
2.A Segunda Outorgante, fica obrigada a realizar, pelo 
menos, duas sessões de esclarecimento anuais e formação 
sobre a temática da internacionalização ou outra que seja 
do interesse dos empresários de Odivelas.  
 

Cláusula 5.ª 
(Deveres de colaboração) 

 
O Município e a Segunda Outorgante, comprometem-se 
a: 
 
1.Trocar entre si informação útil à execução deste 
protocolo de colaboração, nomeadamente, elementos 
estatísticos sobre os contatos realizados no gabinete de 
apoio à internacionalização e o follow-up dos diagnósticos 
realizados às empresas. 
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2.Indicar os seus interlocutores, os quais serão 
responsáveis pelo acompanhamento e execução do 
presente protocolo de colaboração.  
 
3.Autorizar que ambas as partes possam publicitar a 
existência e os termos do presente protocolo de 
colaboração. 
 
4.Reunir periodicamente para análise conjunta da 
implementação e resultados do projeto. 
 

Cláusula 6.ª 
(Confidencialidade) 

 
As partes comprometem-se a conservar e a não utilizar as 
informações obtidas no âmbito do presente protocolo 
com outros fins que não sejam para a prossecução do 
mesmo. 
 

Cláusula 7.ª 
(Denúncia) 

 
Caso algum dos intervenientes não cumpra o disposto no 
presente protocolo, poderá, o outro outorgante denunciar, 
a todo o tempo, este protocolo, mediante comunicação, 
por escrito, através de carta registada com aviso de 
receção, com uma antecedência mínima de 10 dias, onde 
sejam expressos os motivos da denúncia. 
 

Cláusula 8.ª 
(Vigência do Protocolo) 

 
O presente protocolo entra em vigor após publicação no 
Boletim Municipal das Deliberações e Decisões do 
Município, e tem a duração de 1 ano, com renovação 
automática desde que nenhuma das partes se oponha. 
 

Cláusula 9.ª 
(Casos omissos) 

 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação 
e aplicação do presente protocolo de colaboração serão 
resolvidos de comum acordo.  
 

Cláusula 10.ª 
(Foro competente) 

 
As partes acordam dirimir eventuais conflitos emergentes 
da interpretação, execução e violação do presente 
protocolo ao foro do Julgado de Paz de Odivelas. 
 
O presente protocolo é feito em dois exemplares, ficando 
um exemplar em poder de cada uma das partes. 
 
 
Isento de Imposto de Selo 
 
Odivelas, ____ de ____________ de 2014 
 

A Presidente do Município de Odivelas 
 

_________________________________________ 
(Dr.ª Susana de Carvalho Amador) 

 
 

O representante da Perfect4Every1 sociedade unipessoal Lda 
 

__________________________________________ 
(Susana Adelino Simões)” 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

APOIO AO EMPREENDEDORISMO 
 

 
 

START IN ODIVELAS – INCUBADORA DE EMPRESAS 
REGULAMENTO DA INCUBADORA DE EMPRESAS 

 
Regulamento da Incubadora de Empresas de Odivelas, no 
âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo, 
para instalação de uma incubadora de empresas no 
Concelho de Odivelas, denominada Start In Odivelas – 
Incubadora de Empresas, com a finalidade de apoiar e 
fomentar a criação de pequenas ou micro-empresas, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/2856, de 2014.03.20, e com as alterações 
propostas no decorrer da presente reunião. O 
Regulamento carece ainda de apreciação pública, nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e posterior deliberação por parte da 
Assembleia Municipal de Odivelas (Regulamento 
publicado em anexo). 
 
Carece de apreciação pública e posterior deliberação por parte 
da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROJETO EMPREENDER NO FEMININO 
CONCURSO “IDEIAS NO FEMININO” - REGULAMENTO 

 
Concurso “Ideias no Feminino”, a ser futuramente 
inserido no “Projeto Empreender no Feminino” do 
“Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, e seu 
Regulamento, que tem a finalidade de valorizar e apoiar a 
criatividade e inovação do empreendedorismo promovido 
pela população feminina, nos termos do referido 
Regulamento, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2014/2804, de 2014.03.19, e com as 
alterações propostas no decorrer da presente reunião. O 
Regulamento carece ainda de apreciação pública, nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e posterior deliberação por parte da 
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Assembleia Municipal de Odivelas (Regulamento 
publicado em anexo). 
 
Carece de apreciação pública e posterior deliberação por parte 
da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

PROJETO JOVENS COM IDEIAS 
CONCURSO “JOVENS COM IDEIAS” - REGULAMENTO 

 
Concurso “Jovens com Ideias”, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Empreendedorismo, e seu Regulamento, que 
pretende valorizar e premiar jovens com espírito 
empreendedor do Concelho de Odivelas, nos termos do 
referido Regulamento, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/2855, de 2014.03.20, e com 
as alterações propostas no decorrer da presente reunião. 
O Regulamento carece ainda de apreciação pública, nos 
termos do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, e posterior deliberação por parte da 
Assembleia Municipal de Odivelas (Regulamento 
publicado em anexo). 
 
Carece de apreciação pública e posterior deliberação por parte 
da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 
 

MANDATO AUTÁRQUICO 2013/2017 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 
Proposta de composição do Conselho Municipal de 
Educação, para o mandato autárquico 2013/2017, de 
acordo com o proposto nas informações n.º 
Interno/2014/5980, de 2014.03.17: 
 
Integram o Conselho 
 
-Sr.ª Presidente da Câmara Municipal de Odivelas; 
-Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Odivelas; 
-Sr.ª Vereadora responsável pela Educação, que assegura a 
substituição da Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, nas suas faltas e impedimentos; 
-Sr.ª Dr.ª Susana Maria Mendes Damas, em representação 
do Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 
 
Integram ainda o Conselho, os seguintes representantes 
 
-Instituto Superior de Ciências Educativas, Professor 
Doutor Luís Picado, em representação das instituições de 
ensino superior privado; 

-Um Presidente da Junta de Freguesia, a eleger em sede de 
Assembleia Municipal, em representação das freguesias do 
concelho; 
 
-José Hipólito Martins da Costa Lopes, professor na 
Escola Secundária Pedro Alexandrino, em representação 
do pessoal docente do ensino secundário público; 
 
-Noé Paulo de Noronha Mendes, professor na EB2/3 da 
Pontinha, em representação do pessoal docente do ensino 
básico público; 
 
-Maria de Fátima Queirós Martins, educadora no Jardim 
de Infância Dr. João dos Santos, em representação do 
pessoal docente da educação pré-escolar pública; 
 
-Instituto de Ciências Educativas, Professor José Simão 
Leal Infante, em representação dos estabelecimentos de 
educação e de ensino básico e secundário privados; 
 
-Associação de Pais António Gedeão (representada pelo 
Senhor António Augusto Sequeira Martins) e Associação 
de Pais EB2/3 Vasco Santana (representada pelo Senhor 
Pedro Miguel Ferreira Martins), em representação das 
Associações de Pais e Encarregados de Educação; 
 
-Associação de Estudantes da Escola Secundária Pedro 
Alexandrino (representada pelo estudante Jorge Nuno 
Bento Mota), em representação das Associações de 
Estudantes; 
 
-Instituto Português de Pedagogia Infantil (IPPI), 
representado pela Dr.ª Ricardina Maria da Cruz Trindade 
Montalvão, em representação das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social que desenvolvem atividade na área 
da educação; 
 
-Agrupamento de Centros de Saúde Loures / Odivelas, 
representado pelo Dr. Hugo Manuel Grasina Esteves, 
Médico Assistente de Saúde Pública, em representação 
dos serviços públicos de saúde; 
 
-Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Lisboa 
IP, representado por Dr.ª Teresa Henriques, 
Coordenadora de Setor de Loures / Odivelas, em 
representação dos serviços da Segurança Social; 
 
-Forças de Segurança, Subcomissário Fábio Carreto, 
Comandante da 73.ª Esquadra – Pontinha, em 
representação das forças de segurança; 
 
-Diretores dos agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas do Concelho de Odivelas, representados pela 
Diretora Agrupamento de Escolas a Sudoeste de 
Odivelas, Professora Odília César. 
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Representantes suplentes do pessoal docente, por cada 
nível de ensino 
 
-Educação Pré-Escolar – Educadora Maria Margarida 
Albuquerque Couto Pinto, do Agrupamento de Escolas 
Pedro Alexandrino, na Póvoa de Santo Adrião; 
 
-Ensino Básico – Professora Maria Inês Miranda Carrilho 
Angelino, do Agrupamento de Escolas Vasco Santana / 
Ramada; 
 
-Ensino Secundário – Professora Maria da Graça Simões 
Gomes Dias, da Escola Profissional Agrícola D.Dinis, na 
Paiã. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal  
para eleição do Representante das Juntas de Freguesia e para nomeação 
do Conselho de acordo com a Proposta da Câmara Municipal 

 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

REDE INTERMUNICIPAL 
 

 
 

CD-ARICD – REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

 
Alteração dos estatutos da CD-ARCID – Rede 
Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento 
(aprovados na 2.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, de 30 de janeiro de 2013, na 3.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas, de 6 
de março de 2013 e, posteriormente, na 8.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 24 de 
abril de 2013 e na 10.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Odivelas, de 9 de maio de 2013. 
Deliberações publicadas, respetivamente, nos Boletins 
Municipais das Deliberações n.º 2/2013, de 13 de 
fevereiro, pág. 9; n.º 4/2013, de 12 de março, pág. 33; n.º 
8/2013, de 7 de maio, pág. 7; n.º 9/2013, de 21 de maio, 
pág. 15), da qual o Município de Odivelas é membro 
efetivo e, no momento, com responsabilidades de presidir 
ao Conselho Executivo, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/2776, de 2014.03.19.  
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal  
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARCERIA 
 

 
 

TEATRO INFANTIL 
 
Apresentação, em parceria com a Associação Cultural 
Muzumbos – Teatro Infantil Didático, das peças de teatro 
infantil “A Arte de Reciclar” e a “Vida de Gotília”, na 
Biblioteca Municipal D. Dinis, nas condições constantes 
da informação n.º Interno/2014/2786, de 2014.03.19. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMODATO 
 

 
 

CONTRATO DE COMODATO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E 
O CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 

 
Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de 
Odivelas e o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 
1216 da Pontinha, para cedência das instalações 
correspondentes à antiga escola EB1 do Vale Grande, na 
Pontinha, nos termos da minuta em anexo à informação 
n.º Interno/2014/2797, de 2014.13.19, de acordo com o 
proposto na referida informação. 

 
 

“Contrato de Comodato             Nº 00/GGPAG/2014 
 
ENTRE  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Quinta da 
Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, pessoa coletiva com o nº 504 293 125, 
representado pela Presidente da Câmara Municipal, 
Susana de Fátima Carvalho Amador, casada, portadora do 
cartão de cidadão com o numero de identificação civil 
07740330-4, válido até 21 de setembro de 2014, natural da 
Freguesia de Alagoa, Concelho de Portalegre, com 
domicílio profissional na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, Odivelas, adiante 
designado por Comodante, 
 
E 
 
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (C.N.E.) – ESCUTISMO 
CATÓLICO PORTUGUÊS, Agrupamento 1216 da 
Pontinha, com sede na Rua D. Luís I, 34, 1200-052 
Lisboa, com o número de pessoa coletiva 500 972 052, 
representado pelo Chefe do Agrupamento 1216 da 
Pontinha, José Carlos Lopes de Figueiredo, com poderes 
para o ato, residente na Rua do Vale Pequeno, Lote 104 - 
2º, Vale Pequeno, 1675-283 Pontinha, portador do cartão 
de cidadão com o número de identificação civil 07732649, 
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válido até 2 de dezembro de 2017, adiante designado por 
Comodatário, 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente contrato 
de comodato, aprovado pela Câmara Municipal de 
Odivelas na reunião de ---------------- que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª 

 
O Comodante é proprietário e legítimo possuidor do 
prédio urbano composto por um edifício de um só piso, 
sito na Rua Cidade Figueira da Foz, Lote 35, 1675-278 
Pontinha, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Odivelas sob a ficha 3364, da freguesia da Pontinha, e 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 9411 da 
União das Freguesias de Pontinha e Famões, com o valor 
patrimonial de € 52.060,00 (cinquenta e dois mil e sessenta 
euros). 

 
Cláusula 2ª 

 
Pelo presente contrato é comodatado o imóvel 
identificado na Cláusula 1ª, destinando-se este única e 
exclusivamente à prossecução das atribuições do 
Comodatário. 

 
Cláusula 3ª 

 
O presente contrato é celebrado pelo prazo de cinco anos, 
renováveis, salvo se qualquer das partes o denunciar com 
aviso prévio de 90 (noventa dias) relativamente à data do 
seu termo. 

 
Cláusula 4ª 

 
O Comodatário não poderá ceder a terceiros o uso do 
imóvel objeto do presente contrato sem autorização 
expressa do Comodante. 

 
Cláusula 5ª 

 
1 – O Comodatário poderá proceder às obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina o imóvel comodatado, desde que previamente 
autorizadas, por escrito, pelo Comodante. 
 
2 – O Comodatário obriga-se a proceder às obras de 
reparação e conservação do imóvel comodatado. 

 
Cláusula 6ª 

 
As despesas de funcionamento, designadamente, as 
referentes aos consumos de água, eletricidade, limpeza, 
eventuais seguros de recheio, e consumos respeitantes a 
comunicações são da responsabilidade do Comodatário. 

 
 
 

Cláusula 7ª 
 

1 - Findo o contrato o imóvel comodatado será restituído 
em bom estado de conservação ao Comodante e sem 
direito a qualquer indemnização do Comodatário pelas 
obras por este realizadas.  
 
2 – O Comodatário poderá levantar as benfeitorias, 
apenas no caso de não provocar detrimento do imóvel, 
não tendo direito a haver o valor delas no caso contrário. 

 
Cláusula 8ª 

 
1. O presente contrato cessa os seus efeitos nos termos 
gerais de direito, não obstante o Comodante poderá 
resolver o contrato com fundamento em justa causa. 
 
2. Considera-se justa causa, designadamente, a utilização 
da fração comodatada para fins estranhos aos consagrados 
nos estatutos do Comodatário. 
 
3. É considerada condição resolutiva a cessação do uso do 
imóvel por parte do Comodatário. 
 
4. Para os efeitos estabelecidos no número anterior 
considera-se cessação do uso do imóvel a não utilização 
das instalações comodatadas nos termos estabelecidos no 
presente contrato por prazo superior a 90 dias. 

 
Cláusula 9ª 

 
Em tudo o que o presente contrato for omisso aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposições legais em vigor, 
nomeadamente o estabelecido nos artigos 1129º a 1141º 
do Código Civil.  
 
Odivelas, …… de ………….. de 2014. 
 
Feito em duplicado, um original para cada um dos 
outorgantes. 
 
Por estarem de acordo lêem e assinam. 
 
Isento de Imposto de Selo 
 
P´lo Comodante                                           
 
__________________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 
 
P´lo Comodatário 
__________________________________ 
(José Carlos Lopes de Figueiredo)” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE TELEFONE AOS 
JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA PARA O ANO 2014 
 

Atribuição de subsídio de telefone aos jardins-de-infância 
e escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública para 
o ano de 2014, de acordo com o proposto na informação 
n.º Interno/2014/2722, de 17-03-2014, e nas condições 
constantes da informação. 

 
“(…) Este subsídio processa-se duas vezes por ano, no 
início de cada semestre e destina-se à comparticipação dos 
encargos com o pagamento da taxa fixa de equipamento 
— uma linha telefónica simples, um telefone simples, uma 
campainha exterior e um fiscalizador de chamadas (anexo 
1); 
 
Assim, e para este ano de 2014 a atribuição do subsídio de 
telefone aos Jardins de infância e Escolas do 1° Ciclo do 
Ensino Básico da Rede Pública do Concelho de Odivelas, 
perfaz o valor mensal de € 30,76, conforme o quadro 
seguinte:  
 

Equipamento Custo Atual com 
IVA (anexo 1) 

LinhaTelefónica 19,11 € 

Telefone Simples de posto principal 2,60 € 

Campainha exterior 2,20 € 

Fiscalizador de Chamadas 6,85 € 

TOTAL 30,76 € 
 
O montante global a despender para a atribuição do 
subsídio de telefone às 30 EB1’s e 21 JI’s (anexo 2), é de 
€9.412,56 (nove mil, quatrocentos e doze euros, cinquenta 
e seis cêntimos) no 1º semestre e valor igual no 2° 
semestre do ano 2014, o que perfaz um valor global de € 
18.825,12 (dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco mil, 
doze cêntimos). 
 
Neste sentido, o valor total a cabimentar é de € 18.825,12 
(dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco euros, doze 
cêntimos), correspondendo ao pagamento de taxas fixas 
de telefone para as 30 EB1’s e 21 Jl’s (anexo 2).(…)” 
Informação n.º Interno/2014/2722, de 17-03-2014 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REEMBOLSO DE FATURAS DE ÁGUA E ELETRICIDADE ÀS 
ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE ODIVELAS 

REFERENTES A 2013 
 

Reembolso das despesas da água e eletricidade, referentes 
a 2013, pagas pelas 3 Associações de Bombeiros do 
Concelho de Odivelas, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/2306, de 06-03-2014, nas 
condições constantes da informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DO SANTÍSSIMO 
NOME DE JESUS DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, à Fábrica da Igreja do Santíssimo Nome de 
Jesus de Odivelas, a realizar no dia 29 de março de 2014, 
ao Cabo Espichel, em Sesimbra. Com um custo de 
€185,08 (cento e oitenta e cinco euros e oito cêntimos), de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/2092, de 25-02-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS 
AGRUPAMENTO 1216 DA PONTINHA 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal, ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 
1213 da Pontinha, a realizar nos dias 2 e 8 de agosto de 
2014, para realização de um acampamento em Ferreira do 
Zêzere. Com um custo de €315,08 (trezentos e quinze 
euros e oito cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/2602, de 13-03-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

PROCESSO N.º 3153/RC 
BAIRRO CASAL DAS QUEIMADAS À QUINTA DAS DÁLIAS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 4/2009, LOTE 40 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2009 do Bairro 
Casal das Queimadas à Quinta das Dálias, para o lote 40, 
em nome de Armando Costa Leandro. A proposta de 
alteração visa a alteração dos parâmetros urbanísticos 
definidos para o mesmo lote no referido instrumento de 
gestão territorial, com o objetivo de permitir a legalização 
da edificação existente, nas condições em que se encontra. 
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Nos termos da informação técnica n.º 33/MS/DGOU/ 
DRRU/14, de 3 de março de 2014 e nas condições da 
informação constante a folhas 3270 do processo. 
 
 
“(…) Desta forma, consideram-se estar reunidos os 
requisitos necessários para submeter o presente processo a 
deliberação de Câmara para aprovação da presente 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 4/2009 
do B° Casal das Queimadas à Quinta das Dálias nas 
seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99° do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor 7.143,49€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (46,67m2), aplicando os critérios definidos no 
art.º 99° do RMEU para o dimensionamento das 
cedências em AUGI, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva. (…) (Informação n.º 3153/RC de 10 

de março de 2014, folhas 3269 e 3270 do processo) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROCESSO N.º 44673/RC 
BAIRRO ALTO DE FAMÕES 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 5/2011, LOTE 163 
 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2011 do Bairro 
Alto de Famões, para o lote 163, em nome de António 
Pereira Marques, de acordo com o constante na 
informação técnica n.º 71/TR/DRRU/DGOU/14 de 6 
de março de 2014. As alterações em apreço não se 
repercutem na necessidade de reformulação das obras de 
urbanização licenciadas, uma vez que se trata de uma 
situação existente e em funcionamento e cujo aditamento 
visa a sua legalização. O lote 163 está identificado na 
planta síntese do alvará de loteamento n.º 5/2011 como 
construção existente. As alterações propostas repercutem-
se no agravamento das necessidades de áreas de cedência 
para equipamento e espaços verdes. A proposta de 
alteração à licença de loteamento carateriza-se pelos 
seguintes indicadores urbanísticos: 
 

 Alvará 5/2011 

Lote Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

Pisos Fogos 

163 147 m2 88,50 m2 177,00 m2 2 1 

 
 Pretensão 

Lote Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

Pisos Fogos 

163 147 m2 88,50 m2 177,00 m2 2 2 

 
“(…) Desta forma, consideram-se estar reunidos os 
requisitos necessários para submeter o presente processo a 
deliberação de Câmara para aprovação da presente 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 5/2011 
do B° Alto de Famões nas seguintes condições: 
 
Aplicação dos critérios definidos no art.º 99° do RMEU 
para o dimensionamento das cedências em AUGI, 
podendo ainda a Câmara Municipal prescindir da 
compensação devida à área de espaços verdes e de 
utilização coletiva, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva; 
 
Aceitação do valor 2. 540,70€, como compensação pela 
área de cedência para equipamento de utilização coletiva 
em falta (16,63m2), aplicando os critérios definidos no 
art.º 99° do RMEU para o dimensionamento das 
cedências em AUGI, prevista no n.º 4 do art.º 44.° do 
Decreto-lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a 
redação dada pelo Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho 
e no art.º 49º e nº 2 do art.º 99º do RMEU, de acordo 
com os fundamentos e nos termos e condições da 
informação técnica respetiva. (…)” (Informação n.º 44673/RC de 

13 de março de 2014, folhas 2000 2001 do processo). 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 32/PRES/2014 
 
Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho para a 
requalificação do Complexo Desportivo de Porto 
Pinheiro   
 
Considerando: 
 
1.A impossibilidade do Sporting Clube de Portugal (SCP) 
poder concretizar o projeto desportivo acordado com a 
Autarquia, através dos protocolos celebrados em agosto 
de 2012, para os terrenos que integram o complexo 
desportivo do Porto Pinheiro;  
 
2.A consequente reversão do direito de superfície dos 
referidos terrenos para a Câmara Municipal; 
 
3.Que a Autarquia procura parceiros que pretendam 
investir num projeto requalificador para o local, de forma 
a permitir a sua recuperação, utilização e usufruto por 
parte dos Munícipes. 
 
Determino a constituição de um Grupo de Trabalho para 
os referidos efeitos, com a seguinte composição: 

- Vereador Paulo César Teixeira 
- Arq.ª Florinda Lixa 
- Eng.ª Teresa Reis 
- Dr. Carlos Alexandre Lérias 
- Dra. Manuela Seringa 

 
O presente Grupo de Trabalho, será coordenado pelo Sr. 
Vereador Paulo César Teixeira 
 
Odivelas, 25 de março de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 33/PRES/2014 
 
Assunto: Constituição de Grupo de Trabalho para a 
elaboração de proposta de Alteração ao Projeto de 
Regulamento de Funcionamento, Cedência e utilização do 
Pavilhão Multiusos de Odivelas. 
 
Na 5.ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, 
realizada no passado dia 20 de dezembro, foi aprovado o 
Plano de Reestruturação da Municipália – Gestão de 
Equipamentos e Património do Município de Odivelas, 
decorrendo da sua implementação, a transferência da 
gestão do Pavilhão Multiusos para o Município de 
Odivelas. 
Para operacionalizar essa deliberação, foi constituído um 
Grupo de Trabalho, no sentido de elaborar uma proposta 
de regulamentação da gestão do Pavilhão Multiusos de 
Odivelas, a qual se encontra em apreciação pública.  
Nestes termos, e uma vez que essa proposta em matéria 
de Publicidade, designadamente os valores a cobrar, 
carece de regulamentação, determino que seja constituído 
um Grupo de Trabalho, com a seguinte composição: 
 

- Arq.ª Florinda Lixa – Chefe da Divisão de 
Planeamento Urbanístico e Projetos Estruturantes; 
- Dr. Carlos Alexandre Lérias – Chefe da 
Divisão de Desenvolvimento Desportivo; 
- Dra. Susana Teixeira – Chefe da Divisão 
Financeira e de Aprovisionamento; 
- Dra. Inês Lourenço – Apoio técnico à Direção 
Municipal. 

 
Mais determino que este Grupo de Trabalho seja 
coordenado pela Sra. Arq.ª Florinda Lixa, e que, nas suas 
faltas e impedimentos, seja substituída pelo Sr. Dr. Carlos 
Alexandre Lérias. 
 
Odivelas, 25 de março de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 

DESPACHO N.º 34/PRES/2014 
 
Assunto: Aditamento ao despacho n.º 30/PRES/2014 de 
delegação de competências da Presidente da Câmara 
Municipal no Vereador Paulo César Prata Teixeira 
 
Na sequência do meu despacho n.º 30/PRES/2014, de 13 
de março, ao abrigo do disposto no artigo 147.º do 
Código do Procedimento Administrativo e nos termos e 
para os efeitos do artigo 38.º, n.º 2, alíneas a), b) e f) do 
regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, sob o seu Anexo I, procedo 
ao aditamento da delegação das seguintes competências, a 
serem exercidas no âmbito da administração corrente da 
Quinta das Águas Férreas, sita em Caneças, e com 
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possibilidade de subdelegação, nos seguintes termos e 
limites:  
 

• Autorizar férias dos trabalhadores afetos à 
Quinta das Águas Férreas, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados pelos trabalhadores, sem prejuízo 
do regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 

 
• Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção 

da situação prevista no artigo 40.ºdo Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro; 

 
• Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, 

dentro das condições e limites previstos nos 
artigos 160.º e 161.º, da Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro, que aprova o Regime do Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas. 

 
Mais, confiro a possibilidade de subdelegação da 
competência já delegada pelo meu Despacho n.º 
30/PRES/2014 no dirigente da unidade orgânica 
materialmente competente.  
 
As competências agora delegadas podem ser revogadas a 
todo o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, 
bem assim, poderão ser revogados quaisquer atos 
praticados pelo delegado. 
 
Poderá a delegante, independentemente da revogação do 
presente despacho, avocar qual processo ou assunto, 
devendo, neste caso, o delegado abster-se da prática de 
quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer forma, 
sejam susceptíveis de alterar a situação existente, enquanto 
o processo ou assunto não lhe for devolvido. 
 
 
Das competências delegadas, deverá o delegado prestar à 
delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar.  
 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 27 de março de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 36/PRES/2014 
 

Assunto: Tolerância de Ponto 
 
Considerando a tradição existente no sentido da 
concessão de tolerância de ponto nos serviços públicos na 
época da Páscoa, pela relevância que a mesma assume 
enquanto momento de reunião familiar, determino, nos 
termos da competência que me é atribuída pela al. a), do 
n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, diploma que aprovou o novo regime jurídico 
das autarquias locais, a concessão de tolerância de ponto 
aos trabalhadores municipais ou no dia 17 de abril de 2014 
ou no dia 21 de abril de 2014, sem prejuízo do normal 
funcionamento dos serviços, ficando a cargo dos 
respetivos dirigentes a gestão da forma como esta 
dispensa se poderá processar, em cada uma das referidas 
datas.  
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores municipais que exercem funções na 
Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos Polos, aos 
quais é concedida tolerância de ponto no dia 19 de abril 
de 2014, sábado de Páscoa, atendendo a que se prevê uma 
menor afluência de utentes a estes equipamentos. 
 
Ficam excecionados do presente despacho, os 
trabalhadores da Loja do Cidadão que, pela especificidade 
desse espaço, usufruirão de tolerância de ponto, nos 
termos a acordar entre os trabalhadores e a coordenação 
da Loja, bem como os serviços que, atenta a 
imprescindibilidade do seu funcionamento, não possam 
dispensar os seus trabalhadores, caso em que os mesmos 
usufruirão da referida dispensa em momento posterior, a 
acordar com o respetivo superior hierárquico.  
 
Solicito, todavia, a divulgação deste despacho na 
Biblioteca Municipal D. Dinis e respetivos Polos, 
mediante afixação nas respetivas portas, para que o 
mesmo seja do conhecimento antecipado dos Munícipes. 
 
Odivelas, 7 de abril de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DESPACHO N.º 35/PRES/2014 
 
Assunto: Constituição do Grupo de Trabalho de 
Prevenção e Defesa da Floresta 
 
Considerando: 
 
1.A transferência de atribuições para os municípios do 
continente em matéria de prevenção e defesa da floresta 
conferidas pela Lei n.º 20/2009, de 12 de maio; 
 
2.A necessidade de apoio à Comissão Municipal de Defesa 
da Floresta e as obrigações e competências municipais 
decorrentes do decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro; 
 
3.Que a Defesa da Floresta Contra Incêndios, enquadrada 
pelo Decreto-lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, representa 
uma função muito importante, mesmo num concelho 
marcadamente urbano, como é o Concelho de Odivelas, 
tendo em conta os espaços florestais significativos 
existentes; 
 
Afigura-se necessário, atendendo à complexidade da 
temática da Defesa da Floresta contra incêndios, a criação 
de um Grupo de Trabalho de Prevenção e Defesa da 
Floresta, tendo em vista a prossecução dos objetivos de 
cumprimento do estipulado pelo Decreto-lei n.º 17/2009, 
de 14 de janeiro, e demais legislação em termos de 
prevenção, proteção e defesa da floresta contra incêndios, 
bem como de prevenção e proteção de pessoas e bens, ao 
qual compete: 
 
1.Desenvolver as tarefas de prevenção e defesa da floresta 
previstas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios, nomeadamente, as que competem à Câmara 
Municipal, bem como a sua atualização anual através do 
Plano Operacional Municipal. 
 
2.Acompanhar a execução de Faixas de Gestão de 
Combustível em terrenos municipais (limpeza de terrenos 
municipais) 
 
3.Acompanhar e fiscalizar a execução de Faixas de Gestão 
de Combustível em terrenos privados e notificação de 
proprietários. 
 
4.Acompanhar as ocorrências (fogos florestais). 
 
5.Coordenar a elaboração de Cartografia das Áreas 
Ardidas e das Faixas de Gestão de Combustível 
executadas. 
 
6.Coordenar a elaboração de cartografia temática 
integrante do Plano Diretor Municipal, do Plano 
Operacional Municipal e do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios. 
 
7.Coordenar o preenchimento da base nacional de dados - 
Sistema de Gestão de Incêndios Florestais. 
 

8.Proceder à fiscalização e controlo das ações delegadas 
nas Juntas de Freguesia ao abrigo dos acordos de 
execução estabelecidos de acordo com a Lei n.º 75/2013 
de 12 de setembro (limpeza da via pública).  
 
9.Proceder à fiscalização no âmbito do quadro 
regulamentar municipal e do decreto-lei n.º 17/2009 de 14 
de janeiro. 
 
10.Representar a Câmara Municipal de Odivelas na 
Comissão Distrital de Defesa da Floresta de Lisboa. 
 
11.Solicitar a colaboração de outros serviços, caso o 
considere necessário. 
 
Assim, para a concretização destes objetivos, determino a 
constituição de um grupo de trabalho, constituído pelos 
seguintes técnicos municipais: 
 
-Carla Silva, que coordena o Grupo de Trabalho - 
DGA/SCCEVJ/SHU; 
-Sílvia Custódio - DGA/SCCEVJ/SHU; 
-Nuno Guterres - SMPC; 
-António Rodrigues - DJFM/SF; 
-Diogo Barreiras - DPUPE/SPDMPEE. 
 
Odivelas, 07 de abril de 2014 
 

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 01/GVPCT/2014 
 
Assunto: Aditamento ao Despacho n.º 19/GVPCT/2013, 
de 23 de outubro, de Subdelegação de Competências do 
Vereador Paulo César Teixeira no Chefe de Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos Alexandre 
Bargado Lérias 
 
Nos termos do art.º 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-lei 
n.º 442/91, de 15 de novembro, à sua atual redação; do 
art.º 38.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de novembro, do 
artigo 16.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, dos 
Despachos n.ºs 133/PRES/2013, de 23 de outubro, 
30/PRES/2014, de 13 de março, 34/PRES/2014, de 27 
de março e ainda do Despacho n.º 19/GVPCT/2013, de 
23 de outubro, procedo ao aditamento da subdelegação 
das competências a serem exercidas no âmbito da 
administração corrente da Quinta das Águas Férreas, sita 
em Caneças, no Senhor Chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Desportivo, Dr. Carlos Alexandre 
Bargado Lérias, nos seguintes termos e limites: 
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• Autorizar férias dos trabalhadores afetos à 

Quinta das Águas Férreas, em conformidade 
com os respetivos mapas e requerimentos 
apresentados pelos trabalhadores, sem prejuízo 
do regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público; 

• Justificar faltas no âmbito do serviço, à exceção 
da situação prevista no artigo 40.º do Estatuto 
Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 
58/2008, de 9 de setembro; 

• Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, 
dentro das condições e limites previstos nos 
artigos 160.º e 161.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, que aprova o Regime do Contrato em 
Funções Públicas. 

 
As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas 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. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da presente 
data. 
 
Odivelas, 28 de março de 2014, 
 

No uso das competências que me foram delegadas pela Exma. Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, através dos Despachos n.ºs 133/PRES/2013, de 23 de outubro, 

30/PRES/2014, de 13 de março, e 34/PRES/2014, de 27 de março, 
 

O Vereador, 
(Paulo César Prata Teixeira) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 04/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na atual redação, diploma 
que aplica à Administração Local a Lei n.º 2/2004, de 15 
de Janeiro, com a redação em vigor, conjugado com o 
artigo 35.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 
15 de Novembro, na atual redação, subdelego no Técnico 
Superior, Arqto Sérgio Alexandre Tomaz Resão, durante o 
período compreendido entre os dias 09 de abril a 17 de 
abril de 2014, por ausência (férias) da respetiva Chefe de 
Divisão, a assinatura da correspondência e expediente 
necessários à instrução dos processos no âmbito da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 03 de abril de 2014 

 
O Diretor do Departamento de Gestão e 

Ordenamento Urbanístico 
No uso da competência que me foi subdelegada pelo 

Sr. Vereador Paulo César Prata Teixeira, 
através do Despacho n.º 17/VPCT/2013 

 
António de Sousa, Arq.º 

 
 
 
 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 1/2003 – 

B.º Vale Pequeno – Pontinha /Famões 
 

4º ADITAMENTO 
 

Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
27.º e 78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua redação atual, fundamentando-se nas 
deliberações tomadas em sede da 10.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas de 22 de maio de 2013 
– Proposta de aprovação da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 1/2003, 2.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas de 20 de novembro de 2013 – 
Proposta de aplicação de condições especiais para o 
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pagamento das taxas devidas pela emissão do aditamento 
ao alvará de loteamento n.º 1/2003 e na 3.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas de 19 
de dezembro de 2013 que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para os lotes 345 e 346 
tendo merecido aprovação por unanimidade nas Reuniões 
Ordinárias e por maioria na Assembleia Municipal, 
determina que se emita o presente aditamento ao Alvará 
de Licença de Loteamento identificado em epígrafe, em 

nome de Elias Moita Rosa Mota e Manuel Joaquim 
Felicíssimo. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na Planta de Síntese em anexo e são as seguintes: 
 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
1.1. Aos parâmetros urbanísticos dos lotes: 

 
ALVARÁ LOTEAMENTO ALTERAÇÃO PROPOSTA 

Lote A.Lote A.I. A.C. N.º P Fogos Usos A.Lote A.I. A.C. N.ºP Fogos Usos 

345 278 95 190 2 1 H 284 95 190 2+S 2 H 

346 277 100 300 3 2 H 271 155 321 3+S 3 H 

Total 555 195 490 - 3 H 555 250 511 - 5 H 

Diferencial  - +55 +21 +S +2 - 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofrem qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 14 de fevereiro de 2014 

 
A Presidente da Câmara Municipal, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Abertura de Período para Discussão Pública 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, torna público nos termos e para 
efeitos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, na sua redação atual, que 
terá início no 8.º dia útil após a publicação deste Aviso em 
Jornal Nacional, o período de discussão pública sobre a 
proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º 1/1999- 
Bairro Casalinho da Azenha – Pontinha/Famões, para os 
lotes 126 e 127, pelo prazo de 15 dias. Todos os 
interessados poderão, durante o período de discussão 
pública, consultar e/ou apresentar por escrito, quaisquer 
reclamações à proposta de alteração ao referido alvará. 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. 
 
Paços do Município, 27 de Fevereiro de 2014. 

 
A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 

 
(Susana de Carvalho Amador) 
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DECISÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 

 
 
 

GESTÃO E ORDENAMENTO URBANÍSTICO 
 

 
 
Listagem dos despachos efetuados pela Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas em processos de operações 
urbanísticas, nos termos da Informação n.º 
Interno/2014/3257, de 2014.04.01, referente ao mês de 
março de 2014: 
 
Processo n.º 14537/D/OVP 
Nome: José Sedane 
Assunto: Ocupação do Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua de Nampula, n.º 31 – Odivelas 
Data de despacho: 18.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido de 
Autorização de Utilização 
 
 
 
Listagem dos despachos efetuados pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, no uso da competência 
delegada/subdelegada pela Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, através do despacho n.º 
133/PRES/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2014/3262, de 2014.04.01, referente 
ao mês de março de 2014: 
 
Processo n.º 13066/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Almeida Pinto 
Assunto: Declaração de Caducidade 
Local: Bairro Tomada de Amoreira, lote 42 – Ramada 
Data de despacho: 12.03.2014 
Teor do Despacho: Declarada a caducidade 
  
Processo n.º 14411/IP/ED 
Nome: Aníbal Borges 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Casal da Silveira – Lote 139ª – UF de Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 13.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer Desfavorável 
  
Processo n.º 14492/IP/ED 
Nome: Vitor Manuel Ferreira Rocha 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec-Lei n.º 555/99 
com a redação dada pelo Dec-Lei n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Gentil Martins, lote 24 – B.º Novo de Santo Eloy - 
Pontinha 
Data de despacho: 17.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Emita-se parecer favorável 
  
Processo n.º 13267/OP/GI 
Nome: António Correia dos Santos 
Assunto: Pedido de prorrogação de prazo – artigo 76º do 
decreto-lei n.º 555/99 de 16/12 com a redação em vigor 
Local: Rua Principal, lote 9 – Bairro Serra Chã – UF de Ramada 
e Caneças 

Data de despacho: 18.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
  
Processo n.º 13459/CP/OP/GI 
Nome: José Ramos de Almeida Neves 
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação prévia de 
construção nos termos do revisto no n.º 5 do artigo 58º do DL 
n.º 555/99, de 16 dezembro na redação atual 
Local: Rua Fernando Pessoa - Lote 18- Quinta das Pretas - 
Famões 
Data de despacho: 18.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à prorrogação  
  
Processo n.º 12211/CP/OP 
Nome: Comunidade SIKH de Portugal 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentar os elementos 
solicitados 
Local: Rua Duarte Lexim, lote 6 - Odivelas 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Pretensão 
  
Processo n.º 12888/OP 
Nome: Ricardo Mendonça da Luz, Adv. 
Assunto: Exposição/requerimento – pagamento de taxas em 
prestações 
Local: Rua do Outeiro, n.º 2 – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida  
  
Processo n.º 12846/OP 
Nome: Ilda Maria de Brito Neves 
Assunto: Declaração de Caducidade e Extinção de 
procedimento, nos termos do artigo 111º do CPA 
Local: Rua da República – Campos de Caneças 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a Caducidade 
  
Processo n.º 14394/IP/ED 
Nome: Maria Jesus Santos – Investimentos Imobiliários, 
Unipessoal, Lda. 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec. Lei n.º 555/99 na 
sua nova redação 
Local: Rua Mário Viegas - Terra do Porco – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 14434/IP/ED 
Nome: Magalhães & Garcia, Lda. E Medicasa, Lda. 
Assunto: Informação Prévia – art.º 14 do Dec. Lei n.º 555/99 na 
sua nova redação 
Local: Urbanização da Codivel – Lote 64/64ª - Odivelas 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 7432/OP 
Nome: José Rodrigues Fialho Rancheiro 
Assunto: Prorrogação de prazo para apresentar os elementos 
solicitados 
Local: Quinta da Baleia – Caneças 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Pretensão – 
Notifique-se 
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Listagem de despachos de Autorizações de Utilização, 
Comunicações Prévias e Rejeições liminares emitidos pelo 
Diretor do Departamento de Gestão e Ordenamento 
Urbanístico, no uso da competência subdelegada pelo 
Vereador Paulo César Teixeira, através do despacho n.º 
17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos termos da 
Informação n.º Interno/2014/3259, de 2014.04.01, referente 
ao mês de março de 2014:  
 
Processo n.º 13081/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Correia Gouveia 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 63º - n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 964 – Bairro Casal Novo 
– Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12406/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Castanheira & Maria Laura da Cunha Gama 
Assunto: Audiência dos Interessados – artigo 100º e 101º do 
CPA 
Local: Rua Francisco Holanda, lote 104 – Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias – UF da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 14436/CP/OP/GI 
Nome: Armando Pereira da Silva 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua das Beiras, lote 1029 – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12254/CP/OP/GI 
Nome: Filipe Cipriano Domingos Rosa 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Florbela Espanca, lote 42 – Bairro Quinta das Pretas 
– UF de Famões e Pontinha 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 6748/OCP/OC 
Nome: Condomínio do Prédio Charneca do Pancas, lote 56 – 
Charneca do Pancas – lote 56 – UF Pontinha e Famões 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Charneca do Pancas – lote 56 – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 4669/OP 
Nome: Silva e João Oliveira, Lda. 
Assunto: Aditamento à Licença/Autorização de Utilização – 
art.º 62º do DL n.º 555/99 com a redação atual 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 69 – Lojas 1,2,3,4,5 
e 6 – UF das freguesias de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida o Aditamento à Licença 
  
Processo n.º 13382/CP/OP/GI 
Nome: José Avelino Fernandes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do DL n.º 555/99 
com a redação atual 

Local: Rua da Gaia, lote 1087 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
  
Processo n.º 6016/OP/GI 
Nome: Américo Henriques Frederico Ferreira 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Casal do Privilégio – Lote 22 – Póvoa de St.º 
Adrião/Olival Basto 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 13697/CP/OP/GI 
Nome: João Nogueira Lopes Nobre 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de São Nicolau, lote 21 – Bairro Trigache Sul - 
Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 13126/CP/OP/GI 
Nome: António de Oliveira Ferreira 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua João de Barros, lote 135 – Bairro Alto de Famões – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14222/CP/OP/GI 
Nome: Maria Madalena Ribeiro Pereira 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 18 de Maio, lote 53 – Bairro Sol Nascente – Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14282/CP/OP/GI 
Nome: António José Teixeira 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Sol Nascente, lote 225 – Bairro Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 28805/CP/OP/GI 
Nome: Albertina Alves Marques 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Casal dos Cravos, lote 12 – B.º Casal dos Cravos - 
Ramada 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
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Processo n.º 14480/D 
Nome: Lisboagás – GDL, SA 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Adriano Coreia de Oliveira – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14515/D 
Nome: ZON OPTIMUS 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua do Chafariz – Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 8346/D/E 
Nome: O Cantinho do Marquês – Restauração, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Avenida 25 de Abril, n.º 19D - Pontinha 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14471/D 
Nome: ZON OPTIMUS 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Guerra Junqueiro - Odivelas 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
  
Processo n.º 13673/CP/OP/GI 
Nome: Maria Nazaré Vasconcelos de Almeida 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Vieira da Silva, lote 57 – Bairro da Milharada – 
Pontinha 
Data de despacho: 07.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 13576/CP/OP/GI 
Nome: Romeu Farinha Gil 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Poço, lote 855 – Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
  
Processo n.º 14155/CP/OP/GI 
Nome: António Constantino Manuel 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 6º do DL n.º 555/99 
com a redação atual 
Local: Rua Florbela Espana, lote 41 – Bairro Quinta das Pretas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 

Processo n.º 7430/ANT 
Nome: Maria Alice dos Santos Costa Mendes 
Assunto: Aditamento à licença/Autorização de Utilização – art.º 
62º do Dec. Lei n.º 555/99 com a redação atual 
Local: Rua José Eduardo dos Santos, n.º 14 – UF de Caneças e 
Ramada 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
  
Processo n.º 12007/CP/OP/GI 
Nome: Hermínio Antunes Alves 
Assunto: Comunicação Prévia – Art.º 34º n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2210 de 30 de março 
Local: Rua Fernando Lopes Graça, lote 184 – Bairro Granjas 
Novas – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 32365/OCP/OC 
Nome: Joaquim Pereira da Fonseca Namora 
Assunto: Comunicação Prévia – Art.º 34º n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2210 de 30 de março 
Local: Praceta dos Bravios, lote 14 – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 13114/CP/OP/GI 
Nome: José Gonçalves Pita Garcia 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua António Silva, lote 39 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 14415/CP/OP/GI 
Nome: Cristina Isabel Farinha Silva 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro – B.º Trigache Norte - 
Famões 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 9967/OP 
Nome: Pontiprédio – Construção Civil, SA 
Assunto: Comunicação prévia – n.º 3 do art.º 4 do Dec. Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua de Santo Eloy – Pontinha 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12853/OP 
Nome: Coelho e Pereira, Lda. 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua Angola – Olival de Basto – UF Póvoa Santo e Olival 
Basto 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13547/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Carmona Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º - n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Bairro Alto de Famões – lote 191 – Famões 
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Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 8493/OP/GI 
Nome: Vitor Martins Simões 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Tua Ivone Silva, lote 870 – Bairro Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 10.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12433/CP/OP/GI 
Nome: Guilherme Alves Cerdeira 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua D. Dinis, lote 80 – Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13869/CP/OP 
Nome: Aldi Portugal, Supermercados, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Av. das Acácias, lote AE – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 14417/IP/ED 
Nome: Frotimo – Frota Imobiliária, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua de Angola, EN 8 – UF da Póvoa de Santo Adrião e 
Olival de Basto 
Data de despacho: 11.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 14119/CP/OP 
Nome: Maria dos Anjos Jesus Matias 
Assunto: Comunicação Prévia – Art.º 34º n.º 555/99 de 16 
dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2210 de 30 de março 
Local: Rua Comandante Sacadura Cabral N.º 9 – UF da Ramada 
e Caneças 
Data de despacho: 12.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 12146/CP/OP/GI 
Nome: António Cabrita Dias 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 16 de Fevereiro, Lote 81 – Bairro das Fontainhas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 11.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
  
Processo n.º 13517/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Martins Paulos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua João de Barros, lote 149 – Bairro Alto de Famões – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  

Processo n.º 594/OP/GI 
Nome: Fernando José de Almeida Leonardo 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Adelino Amaro da Costa, lote 111 – Bairro Casal da 
Silveira - UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 13437/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Vinagre 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Setúbal, lote 414 – Bairro Vale Grande –
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
  
Processo n.º 2596/OP/GI 
Nome: Porfírio António Ramos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 97 – B.º Trigache Norte – 
Famões 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 12556/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Isidoro Cabrito dos Reis 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Alcobaça, lote 372 – Bairro Vale Grande – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 12496/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Lopes Marques 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua São Martinho, lote 573 – Bairro Vale Grande – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13663/CP/OP/GI 
Nome: José Fernando Assunção Branco 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das Carrasquinha – Lote 24 – B.º dos Carrascais – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 14105/CP/OP/GI 
Nome: Luís Tavares Esteves da Costa 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
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Local: Rua Raul Proença, lote 25 – B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – Famões 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
  
Processo n.º 14077/CP/OP/GI 
Nome: António Batista da Silva 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de santo António, lote 246 – B.º Casal do Rato – 
Pontinha 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14010/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Fial de Freitas e Outros 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua António Freitas, lote 14 – Bairro Quinta Fonte - 
Odivelas 
Data de despacho: 14.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 11832/ANT 
Nome: Pinto & Figueiras, Lda. 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua de Santo Eloy, n.º 9 – R/Chão loja B – UF Pontinha 
e Famões 
Data de despacho: 17.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 10952/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Anjos Vieira Marinho e Outros 
Assunto: Autorização de Utilização - art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Miratejo, lote 646 – B.º Casal da Silveira - Famões 
Data de despacho: 17.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 14023/CP/OP/GI 
Nome: Higino Mendes Pereira 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – Art.º 23 n.º 8 
Local: Casal Novo – Lote 1107 - Caneças 
Data de despacho: 17.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido de 
prorrogação 
  
Processo n.º 12528/OP/OP/GI 
Nome: José Ramos 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Raul Proença, lote 38 – B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – Famões 
Data de despacho: 17.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
 
 

Processo n.º 12550/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Pereira Carvalho Mateus 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Cidade de Abrantes, lote 406 – Bairro Vale Grande – 
UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 18.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 5200/OP/GI 
Nome: Anabela Martins Borrego Barata 
Assunto: Autorização de Utilização – at.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Maria Lamas, n.º 15 – Bairro Casal do Rato – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 12418/CP/OP/GI 
Nome: Mário Jorge de Carvalho Fernandes 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Aquilino Ribeiro, lote 279 – Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13373/CP/OP 
Nome: António Caetano, SA 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100çº e 101º do 
CPA 
Local: Quinta do Segulim, lote AE – 03A- Famões 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 7402/OP/GI 
Nome: José da Costa Fernandes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Cristóvão, lote 828 – B.º Casal da Silveira – 
Famões 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
  
Processo n.º 13447/CP/OP/GI 
Nome: António Rosário Pinto 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Pedro, lote 87 – Bairro Vale Grande – UF 
Pontinha e Ramada 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 8720/OP/GI 
Nome: Dalila Maria de Jesus Ribeiro 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Henrique Galvão, lote 890 – Bairro Casal Novo – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13264/OP/GI 
Nome: João Pedro de Jesus Lopes 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Ivone Silva, lote 45 – B.º Vale Pequeno - Pontinha 
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Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13374/CP/OP 
Nome: António Caetano, SA 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Quinta do Segulim, lote AE – 03B – Famões 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 17581/OCP 
Nome: Desafios Faceis, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Av. 25 de Abril, n.º 45 – Pontinha 
Data de despacho: 19.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 5128/OP 
Nome: CRPI – Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos 
Assunto: Licença Administrativa- n.º 2 do art.º 4 do Dec-Lei n.º 
555/99 na sua atual redação 
Local: Rua Alzira Beatriz Pacheco – UF Póvoa de St.º Adrião e 
Olival de Basto 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13132/CP/OP 
Nome: José Maria de Jesus Francisco e Joaquim Júlio Calado 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia, lote 37 – Bairro 
Sítio da Várzea – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 3629/OP 
Nome: António Araújo Fernandes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Neto, n.º 12 – Odivelas 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13226/CP/OP/GI 
Nome: Maria José de Freitas Ferreira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Juventude, lote 407 – Bairro Casal Novo – UF 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13592/CP/OP/GI 
Nome: José Curto da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Praceta das Comendadeiras, lote 33 – Bairro Casal das 
Comendadeiras – Famões 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
 

Processo n.º 12157/CP/OP/GI 
Nome: Mário Henrique Manso 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º - n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Cidade Ponte de Sôr, lote 298 – Bairro Vale Grande 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13167/CP/OP/GI 
Nome: Donzília da Conceição Parente Vaz 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua da Paz, lote 96 – Casal Novo – UF de Caneças e 
Ramada 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13344/CP/OP/GI 
Nome: Iria Lourenço Martins 
Assunto: Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 345 – Bairro Casal de São 
Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 14494/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Martins Paulos 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 março 
Local: Rua do Olival, lote 92B – B.º Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 8803/OP/GI 
Nome: Idalino Sobral 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 63º - n.º 1 do DL n.º 
555/99 de 16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida 
pelo DL n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua 2 de Abril, lote 926 – Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 9506/OP 
Nome: Banco Santander Totta, S.A 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Estrada da Paiã, lote 12 – Pontinha – UF da Pontinha e 
Famões 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13426/CP/OP/GI 
Nome: Manuel José Pereira Carrasco 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade Vendas Novas, lote 338 – Bairro Vale Grande 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo 
  
Processo n.º 1270/OP/GI 
Nome: António Dantas Antunes 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
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Local: Rua da Vitória, lote 91 – B.º Casal do Rato – Pontinha 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 11239/CP/OP/GI 
Nome: Nélson Augusto Lameiras Peixoto 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 
Local: Rua Santo Onofre, lote 809 – Bairro Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14476/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua da Boa Hora, lote 87 – bairro dos Carrascais – UF 
das  
Data de despacho: 18.04.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 14271/CP/OP 
Nome: Jorge Manuel de Jesus Simões 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Guerra Junqueiro, n.º 22 – Bairro dos Cágados – 
Odivelas 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 13497/CP/OP/GI 
Nome: Vitorino Duarte Neves 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua João de Barros, lote 146 – B.º Alto de Famões 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13280/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Gomes Ribeiro 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 de dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL 
n.º 26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Raul Proença, lote 33 – Bairro Casal das Queimadas 
À Quinta das Dálias – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 2985/OP/GI 
Nome: Mário Lopes Pina 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Republica, lote A168 – Bairro dos Pedernais – UF 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
 
 
 

Processo n.º 3006/OP/GI 
Nome: Luís Jorge de Lima Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua António Botto, lote 247 – Bairro Trigache Norte – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 5268/OP/GI 
Nome: Emília Conceição Lacerta Migueis 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 8 de junho, lote 99 – Bairro da Mimosa – Odivelas 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 14531/CP/OP/GI 
Nome: Maria Irene Brás Serralheiro Ferreira 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua da Liberdade, lote 3 – Bairro Vale Pequeno – 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 10322/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Maria Machado Gancinho 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Maria da Fonte, lote 154 – Bairro da Milharada – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 5361/Antigo 
Nome: Florbela Rodrigues Lopes 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Av. Dom Dinis, n.º 11 Cave dta - Odivelas 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 2041/OCP/OC 
Nome: Ana Isabel Concha Bernardo 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua S. José, n.º 5 – UF de Póvoa de Santo Adrião e Olival 
Basto 
Data de despacho: 21.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 14552/D/OVP 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Belisário Pimenta – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 25.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
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Processo n.º 13674/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Pereira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 191 – Bairro Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13998/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Carlos Correia Lapa 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – Art.º 23 n-º 8 
Local: Bairro Carrascais, lote 73 – Caneças 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
  
Processo n.º 13998/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo Carlos Correia Lapa 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – Art.º 23 n.º 8 
Local: Bairro Carrascais, lote 73 - Caneças 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
  
Processo n.º 13905CP/OP/GI 
Nome: Aníbal Filipe Teixeira Rodrigues 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização – Art.º 23 n.º 8 
Local: B.º Pinhal Verde – Caneças 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
  
Processo n.º 14079/CP/OP/GI 
Nome: Sandra Francisco de Simas 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 – Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização 
Local: Bairro da Milharada – Pontinha 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
  
Processo n.º 13916/CP/OP/GI 
Nome: Florinda Oliveira Marante 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro Casal Novo, lote 15 – Ramada 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12708/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Augusto Ribeiro 
Assunto: Rejeição Liminar 
Local: Rua Raul Proença, lote 34 – Bairro Casal das Queimadas à 
Quinta das Dálias – Famões 
Data de despacho: 26.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeite-se 
  
Processo n.º 13802/CP/OP/GI 
Nome: Leonor António Vargas Janeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 

Local: Rua dos Carrascais, lote 33 – Bairro dos Carrascais - 
Caneças 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
  
Processo n.º 13786/CP/OP/GI 
Nome: José Carlos Aleixo Gouveia 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua 10 de junho, lote 1170 – Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 20.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 13802/CP/OP/GI 
Nome: Leonor Antónia Vargas Janeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua dos Carrascais, lote 33 – Bairro dos Carrascais – 
Caneças 
Data de despacho: 24.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 12732/CP/OP/GI 
Nome: Antónia Mateus Lopes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua São Martinho, lote 572 – Bairro Vale Grande – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 26.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13081/CP/OP/GI 
Nome: Firmino Correia Gouveia 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 864 – B.º Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 26.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
  
Processo n.º 12813/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Valente Machado 
Assunto: Audiência dos Interessados – n.º 1 do artigo 109 RJUE 
Local: Rua 25 de Abril, lote 358 – Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 26.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12227/CP/OP/GI 
Nome: Celestino Ferreira Tomaz e Outros 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua da Salvação, lote 23 – B.º Sete Quintas – Caneças 
Data de despacho: 27.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13744/CP/OP/GI 
Nome: João José Rodrigues Martins 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 18 de maio, lote 49 – Bairro Sol Nascente – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
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Processo n.º 9724/OP/GI 
Nome: Cláudio Manuel Correia Remédio 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Carochia, lote 115 – Bairro Casal dos Apréstimos 
– UF Caneças e Ramada 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
  
Processo n.º 14452/CP/OP/GI 
Nome: Mário Jorge 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Mirasol, lote 819 – Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12831/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Morgado 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 196 – Bairro Vale Grande – UF 
de Pontinh e Famões 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 10128/OP 
Nome: Avarval – Investimentos Imobiliários, S.A 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Alameda do Poder Local, lote 53 – Quinta Nova – 
Odivelas 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 12930/CP/OP/GI 
Nome: Manuela da Conceição Marques da Silva Costa 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Juventude, lote 408 – Bairro do Casal Novo – 
Caneças 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
  
Processo n.º 13896/CP/OP 
Nome: Inácio Costa Rodrigues Palma 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Vicente António Sousa, n.º 4 e 4ª – Poto da Paiã – 
Pontinha 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 12830/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Morgado 
Assunto: Audiência dos interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Cidade de Sines, lote 195 – Vale Grande – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 28.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
  
Processo n.º 6101/OP/GI 
Nome: António Amaral Figueiredo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua São Miguel, lote 36 – B.º Casal do Rato – Pontinha 

Data de despacho: 31.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
  
Processo n.º 14563/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Comunicação prévia – Art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de 30 de março 
Local: Rua Belissário Pimenta - Famões 
Data de despacho: 31.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
  
Processo n.º 11832/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Luís Morgado 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Beja, lote 180 – Bairro Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 31.03.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
 
 
Listagem dos Alvarás de Utilização e de Construção, 
emitidos pelo Diretor do Departamento de Gestão e 
Ordenamento Urbanístico, no uso da competência 
subdelegada pelo Vereador Paulo César Teixeira, através 
do despacho n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, nos 
termos da Informação n.º Interno/2014/3261, de 2014.04.01, 
referente ao mês de março de 2014:  
 
Processo n.º 12224/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Lourenço Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. ª da Liberdade lote 22, Bairro Encosta do Mourigo – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 99/2014 
  
Processo n.º 12869/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Teixeira dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Belisário Pimenta, lote 27 – Bairro Encosta do 
Mourigo – UF 
De Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 100/2014 
  
Processo n.º 11767/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Neves Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Infanta Dona Teresa, lote 145 – Bairro das Granjas 
Novas – UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 101/2014 
  
Processo n.º 13074/CP/OP/GI 
Nome: José António Lopes Calado 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 10 de junho, lote 1178 – Bairro Casal Novo – UF de 
Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 102/2014 
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Processo n.º 35368/OCP 
Nome: Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e 
Profissões auxiliares 
De saúde 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Cruz, Lugar D´ Além, n.º 12 UF da Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 103/2014 
  
Processo n.º 13693/CP/OP/GI 
Nome: Irene do Nascimento Peres 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira Borges, lote33 – Bairro Casal do Rato – UF 
da Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 104/2014 
  
Processo n.º 12907/CP/OP/GI 
Nome: Maria João Dias da Conceição Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Pedreira, lote 252 – Bairro Casal Novo –Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 105/2014 
  
Processo n.º 13529/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel de Jesus Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Fernando Namora, lote 1053 – Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 106/2014 
  
Processo n.º 6283/OP/GI 
Nome: Luciano José Correia de Morais Linhares 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Gil Vicente, lote 105 – Bairro Novo das Queimadas 
– UF da  
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 107/2014 
  
Processo n.º 13277/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Juventude, lote 405 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 108/2014 
  
Processo n.º 13589/CP/OP/GI 
Nome: Alexandre Duarte de Santana Vidal 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Sol Nascente, lote 237 – Bairro Sol Nascente – 
Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Alvará n.º 109/2014 
  
Processo n.º 12583/CP/OP/GI 
Nome: Idalina Farinha Dias Lopes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Rafael Bordalo Pinheiro, lote 59 - Famões 
Data de emissão: 07.03.2014 
Alvará n.º 110/2014 
  

Processo n.º 13376/CP/OP/GI 
Nome: Alfredo Toucinho Cabaço 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua de São Miguel, lote 52 – Bairro Casal Rato – 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 12.03.2014 
Alvará n.º 111/2014 
  
Processo n.º 13364/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Avelino da Silva Jorge 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ivone Silva, lote 860 – Bairro Casal Novo – UF da 
Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 12.03.2014 
Alvará n.º 112/2014 
  
Processo n.º 13093/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Pina Batista 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almada Negreiros, lote 228 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 12.03.2014 
Alvará n.º 113/2014 
  
Processo n.º 12536/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Ramos dos Santos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Jaime Cortesão, lote 53 – B.º Encosta do Mourigo - 
Famões 
Data de emissão: 12.03.2014 
Alvará n.º 114/2014 
  
Processo n.º 13869/CP/OP/GI 
Nome: Aldi Portugal – Supermercados, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Avenida das Acácias, lote AE4 – UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 13.03.2014 
Alvará n.º 115/2014 
  
Processo n.º 13153/CP/OP/GI 
Nome: Benjamin da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua General Humberto Delgado, lote 5 – Bairro Casal 
Novo – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 13.03.2014 
Alvará n.º 116/2014 
  
Processo n.º 12635/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Leitão Vaz 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Estremoz, lote 290 – Bairro Vale Grande – 
UF de Famões ee Pontinha 
Data de emissão: 13.03.2014 
Alvará n.º 117/2014 
  
Processo n.º 13975/CP/OP/GI 
Nome: Maria Fernanda de Sousa 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Fé, lote 227 – Bairro Casal do Rato – UF da 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 14.03.2014 
Alvará n.º 118/2014 
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Processo n.º 35942/OCP/OC 
Nome: José Manuel Fernandes Canelas 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. das Oliveiras, lote 263 – Bairro Sol Nascente - 
Famões 
Data de emissão: 14.03.2014 
Alvará n.º 119/2014 
  
Processo n.º 13709/CP/OP/GI 
Nome: Miguel Martinho Pinheiro Magalhães 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Bernardo Santareno, lote 96 – Bairro Alto de Famões 
– UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 17.03.2014 
Alvará n.º 120/2014 
  
Processo n.º 6643/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel da Cruz Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua D. Dinis, lote A218 – Bairro dos Pedernais – UF de 
Caneças e 
Ramada 
Data de emissão: 17.03.2014 
Alvará n.º 121/2014 
  
Processo n.º 11440/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Fernandes da Silva – Herdeiros 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos – Bairro Flor do Minho – 
Caneças 
Data de emissão: 18.03.2014 
Alvará n.º 122/2014 
  
Processo n.º 12649/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim dos Anjos Henriques 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Luís Sttau Monteiro, lote 119 – Bairro das Granjas 
Novas – Ramada 
Data de emissão: 18.03.2014 
Alvará n.º 123/2014 
  
Processo n.º 9251/OP/GI 
Nome: Rogério dos Reis Castanheira 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Moinho, lote 20 – Bairro Quinta do Porto 
Pinheiro – Odivelas 
Data de emissão: 19.03.2014 
Alvará n.º 124/2014 
  
Processo n.º 13318/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição de Jesus Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Columbano Pinheiro, lote 147 – Bairro Quinta Casal 
dos Apréstimos - Ramada 
Data de emissão: 20.03.2014 
Alvará n.º 125/2014 
  
Processo n.º 7008/OP/GI 
Nome: Maria Otília Barata de Almeida 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 195 – Bairro Vale Pequeno – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 20.03.2014 
Alvará n.º 126/2014 
  
 

Processo n.º 7344/OP/GI 
Nome: Cedema – Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 
Mentis 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Fontainhas, Parcela 26 – Bairro das Fontainhas – 
UF  da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.03.2014 
Alvará n.º 127/2014 
  
Processo n.º 13517/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Martins Paulos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua João de Barros, lote 149 – Bairro Alto de Famões – 
UF de Famões 
e Pontinha 
Data de emissão: 24.03.2014 
Alvará n.º 128/2014 
  
Processo n.º 13382/CP/OP/GI 
Nome: José Avelino Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Gaia, lote 1087 – Bairro Casal Novo - Caneças 
Data de emissão: 26.03.2014 
Alvará n.º 129/2014 
  
Processo n.º 13592/CP/OP/GI 
Nome: José Curto da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Praceta das Comendadeiras, lote 33 – Bairro das 
Comendadeiras - Famões 
Data de emissão: 27.03.2014 
Alvará n.º 130/2014 
  
Processo n.º 13437/CP/OP/GI 
Nome: José Maria Vinagre 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Setúbal, lote 414 – Bairro Vale Grande – 
UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 27.03.2014 
Alvará n.º 131/2014 
  
Processo n.º 13132/CP/OP/GI 
Nome: José Maria de Jesus Francisco e Joaquim Júlio Calado 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Tenente Coronel Salgueiro Maia – UF de Caneças e 
Ramada 
Data de emissão: 27.03.2014 
Alvará n.º 132/2014 
  
Processo n.º 12596/CP/OP/GI 
Nome: Porfírio António Ramos 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Soares dos Reis, lote 97 – Bairro Trigache Norte – 
Famões 
Data de emissão: 27.03.2014 
Alvará n.º 133/2014 
  
Processo n.º 14115/CP/OP/GI 
Nome: António Constantino Manuel 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Florbela Espanca, lote 41 – Bairro Quinta das Pretas 
– Famões 
Data de emissão: 27.03.2014 
Alvará n.º 134/2014 
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Listagem dos Comprovativos de Admissão de 
Comunicação Prévia emitidos pelo Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, no 
uso da competência subdelegada pelo Vereador Paulo 
César Teixeira, através do despacho 17/VPCT/13, de 23 de 
outubro, nos termos da Informação n.º Interno/2014/3255, 
de 2014.04.01, referente ao mês de março de 2014: 
 
Processo n.º 14322/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Pedro Nunes – UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Comprovativo n.º 82/2014 
  
Processo n.º 13721/CP/OP/GI 
Nome: Maria Armanda Carvalho Teixeira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 28 – Bairro Alto de Famões - 
Famões 
Data de emissão: 06.03.2014 
Comprovativo n.º 83/2014 
  
Processo n.º 13597/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Aurélio de Sousa Partes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Largo da Boavista, lote 217 – Bairro Casal do Rato – 
Pontinha 
Data de emissão: 06.03.2014 
Comprovativo n.º 84/2014 
  
Processo n.º 14279/CP/OP/GI 
Nome: Alzira Seixas Martins 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Dálias, lote 397ª – Bairro Casal Novo – UF da 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.03.2014 
Comprovativo n.º 85/2014 
  
Processo n.º 84425/OP 
Nome: Vértice Urbano – Promoções Imobiliárias, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Quinta das Piçarras, lote 20 – Caneças 
Data de emissão: 07.03.2014 
Comprovativo n.º 86/2014 
  
Processo n.º 14252/CP/OP/GI 
Nome: José João de Almeida 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Gil Vicente, lote 109 – Bairro Novo das Queimadas 
– Famões 
Data de emissão: 07.03.2014 
Comprovativo n.º 87/2014 
  
Processo n.º 14187/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Fernandes Tavares 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Belém, lote 111 – Bairro Monho do Baeta – 
Caneças 

Data de emissão: 07.03.2014 
Comprovativo n.º 88/2014 
  
Processo n.º 28300/OCP/OC 
Nome: Orlando António Pomares Direitinho 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. ª Ary dos Santos, lote 10 - Famões 
Data de emissão: 10.03.2014 
Comprovativo n.º 89/2014 
  
Processo n.º 14373/CP/OP/GI 
Nome: Maximina Rosa Carapinha Alcobia São Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Gentil Martins, lote 48 – Bairro Novo de Santo Eloy 
- Pontinha 
Data de emissão: 10.03.2014 
Comprovativo n.º 90/2014 
  
Processo n.º 3665/OP/GI 
Nome: Basílio Dias Cipriano 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sítio da Várzea, lote 7 – UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 11.03.2014 
Comprovativo n.º 91/2014 
  
Processo n.º 14308/CP/OP/GI 
Nome: Bernardina Gonçalves Magalhães Luís 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Natália Correia, lote 206 – Bairro da Milharada – UF 
da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 11.03.2014 
Comprovativo n.º 92/2014 
  
Processo n.º 14166/CP/OP/GI 
Nome: José Serralha de Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 19 de junho, lote 64 – Bairro Sol Nascente – UF de 
Famões e Pontinha 
Data de emissão: 12.03.2014 
Comprovativo n.º 93/2014 
  
Processo n.º 13371/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima Fontoura Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Fé, lote 214 – Bairro Casal do Rato - Pontinha 
Data de emissão: 12.03.2014 
Comprovativo n.º 94/2014 
  
Processo n.º 14039/CP/OP/GI 
Nome: José Luís André Alves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Salvação, lote 14 – Bairro das Sete Quintas – 
Caneças 
Data de emissão: 12.03.2014 
Comprovativo n.º 95/2014 
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Processo n.º 13748/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Oliveira Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Capitão Renato Batista, lote 509 – Bairro Casal da 
Silveira – Famões 
Data de emissão: 12.03.2014 
Comprovativo n.º 96/2014 
  
Processo n.º 14412/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Alves Pinheiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Miguel Silvestre Cruz – Bairro dos Carrascais – UF 
da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 14.03.2014 
Comprovativo n.º 97/2014 
  
Processo n.º 32365/OCP/OC 
Nome: Joaquim Pereira da Fonseca Namora 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Praceta dos Bravios, lote 14 – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 18.03.2014 
Comprovativo n.º 98/2014 
  
Processo n.º 13377/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel de Lagos Domingues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Gaia, lote 1087A – Bairro Casal Novo – Caneças 
Data de emissão: 20.03.2014 
Comprovativo n.º 99/2014 
  
Processo n.º 13961/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel da Silva Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Lisboa, lote 114 – Bairro Casalinho da 
Azenha - Pontinha 
Data de emissão: 20.03.2014 
Comprovativo n.º 100/2014 
  
Processo n.º 30664/OCP 
Nome: Silvestre e Mateus, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Praceta General Humberto Delgado, n.º 2 loja direita – 
Ramada 
Data de emissão: 21.03.2014 
Comprovativo n.º 101/2014 
  
Processo n.º 138011/CP/OP/GI 
Nome: Maria Emília da Silva Gaspar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Boavista, lote 61 – Bairro dos Carrascais – 
Caneças 
Data de emissão: 21.03.2014 
Comprovativo n.º 102/2014 
  
Processo n.º 14517/D 
Nome: ZON-OPTIMUS 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Rua Carlos Ramos – Urbanização do Jardim da Amoreira 
– Ramada 
Data de emissão: 21.03.2014 
Comprovativo n.º 103/2014 
  
Processo n.º 14433/CP/OP/GI 
Nome: Deolinda Maria Letras Pomares Sabarigo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 78 – Bairro Moinho 
do Baeta – UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 24.03.2014 
Comprovativo n.º 104/2014 
  
Processo n.º 14011/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto de Carvalho Novais 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua GG1, lote 114 – Bairro das Granjas Novas – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 25.03.2014 
Comprovativo n.º 105/2014 
  
Processo n.º 13982/CP/OP/GI 
Nome: Natalino Pedro Alves Pinto 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 87 – Bairro Novo St.º Eloy - 
Pontinha 
Data de emissão: 26.03.2014 
Comprovativo n.º 106/2014 
  
Processo n.º 14045/CP/OP/GI 
Nome: Tânia Marisa Tiago Taborda 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Afonso, lote D6 – Bairro dos Pedernais - 
Ramada 
Data de emissão: 21.03.2014 
Comprovativo n.º 107/2014 
  
Processo n.º 14470/D 
Nome: ZON-OPTIMUS 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Av. das Pimenteiras – Bairro dos Quatro – UF da 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.03.2014 
Comprovativo n.º 108/2014 
  
Processo n.º 14480/D 
Nome: Lisboagás - Sociedade 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Adriano Correia de Oliveira – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 26.03.2014 
Comprovativo n.º 109/2014 
  
Processo n.º 14344/D 
Nome: ZON – TV CABO, S.A 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril – Bairro Vale Pequeno – UF de Pontinha 
e Famões 
Data de emissão: 24.03.2014 
Comprovativo n.º 110/2014 
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 Processo n.º 12794/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Almeida Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Girassol, lote 815 - Bairro Casal Silveira - Famões 
Data de emissão: 27.03.2014 
Comprovativo n.º 111/2014 
  
Processo n.º 11832/ANT 
Nome: Pinto & Figueiras 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo Eloy, n.º 9 – R/Chão – Loja B – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de emissão: 28.03.2014 
Comprovativo n.º 112/2014 
  
Processo n.º 13324/CP/OP/GI 
Nome: José Luís Pereira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de São Pedro – Lote 66 – Bairro Vale Grande - 
Pontinha 
Data de emissão: 28.03.2014 
Comprovativo n.º 113.2014 
  
Processo n.º 8397/OP/GI 
Nome: David Simões Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Oeste, lote 317 – Bairro Casal do Rato – Pontinha 
Data de emissão: 28.03.2014 
Comprovativo n.º 114/2014 
 
 
 

 

HABITAÇÃO 
 

 
 
Decisões com eficácia externa tomadas pela Vereadora Sandra 
Cristina de Sequeiros Pereira, ao abrigo do disposto no 
Despacho de delegação e subdelegação de competências da 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, n.º 
137/PRES/2013, de 23 de outubro, no âmbito da Divisão de 
Habitação, durante o mês de março de 2014, nos termos da 
informação n.º Interno/2014/3203, de 2014.03.31: 
 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Intervenção na Habitação Social 
 
EDOC/2013/49483 
Interno/2013/24802 de 2013/09/16 
Assunto: Urb. da Arroja, Rua Dr. Elysio Moura, n.º 8 – R/C Frt. 
– Odivelas – Alteração de titularidade 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo, face o informado e nos 
termos do proposto. Segue aditamento ao contrato de 
arrendamento assinado. Comunique-se ao DJGFP/DFA a 
alteração do titular do arrendamento.” 
Data da decisão: 2014/03/18 
 
 
 

Setor de Estudos, Planeamento e Controle 
 
EDOC/2014/10602 
Interno/2014/2117 de 2014/02/26 
Assunto: Quotas 2014 – APHM: Associação Portuguesa de 
Habitação Municipal 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento, da verba de 1000 €, 
condicionado à verificação de cumprimento do previsto na Lei 
nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao 
DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/02/27 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2014/8629 
Interno/2014/1696 de 2014/02/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Rua Vitorino Nemésio 
– Póvoa de Santo Adrião - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 504 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/8792 
Interno/2014/1719 de 2014/02/14 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 54, Rua Professor Augusto 
Abreu Lopes – Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 875 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/9315 
Interno/2014/1872 de 2014/02/19 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Cristovão da 
Gama – Pontinha - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 302,40 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/10784 
Interno/2014/2114 de 2014/02/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Aura Abranches - 
Ramada - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 360 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
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EDOC/2014/10774 
Interno/2014/2491 de 2014/03/11 
Assunto: Pedido de informação sobre alienação de fogo – Rua 
Dr. Teófilo Braga, 4. 3º Dt. – Odivelas – Fernando Boquinhas – 
III Fase de Alienação de Imóveis 
Decisão da Sra. Vereadora:  
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/11370 
Interno/2014/2161 de 2014/02/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 46, Major Caldas Xavier - 
Odivelas - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 400 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/12046 
Interno/2014/2274 de 2014/03/05 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 11, Rua Pêro Vaz de 
Caminha - Pontinha - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 96,60 €, destinados a 
encargos de condomínio, condicionado à verificação do 
cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no 
Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. 
Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/13143 
Interno/2014/2403 de 2014/03/10 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 23, Rua Palmira Bastos – 
Ramada – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 194,40 €, 
destinados a pagamento de encargos com o condomínio 
supracitado, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/27 
 
EDOC/2014/13187 
Interno/2014/2420 de 2014/03/10 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 79, Avenida D. Dinis – 
Odivelas – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 204 €, 
destinados a pagamento de encargos com o condomínio 
supracitado, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/28 
 
EDOC/2014/13746 
Interno/2014/2546 de 2014/03/12 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 8, Praceta do Poder Local 
– Pontinha – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 600 €, 
destinados a pagamento de encargos com o condomínio 
supracitado, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 

Data da decisão: 2014/03/28 
 
EDOC/2014/14835 
Interno/2014/2753 de 2014/03/18 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 13, Rua Combatentes do 
Ultramar – Odivelas – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 200 €, 
destinados a pagamento de encargos com o condomínio 
supracitado, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/28 
 
EDOC/2014/15262 
Interno/2014/2896 de 2014/03/21 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 1, Praceta 25 de Agosto – 
Famões – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ratifico as deliberações relativas ao 
Município de Odivelas exaradas em acta anexa na etapa 1. À 
Divisão de Habitação, ao cuidado da Drª Carla Barra para 
tramitação subsequente.” 
Data da decisão: 2014/03/27 
 
EDOC/2014/16416 
Interno/2014/3085 de 2014/03/27 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 4, Rua Dr. Teófilo Braga – 
Odivelas – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 240 €, 
destinados a pagamento de encargos com o condomínio 
supracitado, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06.Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/28 
 
EDOC/2014/16578 
Interno/2014/3049 de 2014/03/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 6, Travessa Alves Cardoso 
– Odivelas – Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento da verba de 335 €, 
destinados a pagamento de encargos com o condomínio 
supracitado, condicionado à verificação do cumprimento do 
previsto na Lei nº 8/2012 de 21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 
de 21/06. Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/03/28 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2014/6974 
Interno/2014/2260 de 2014/03/03 
Assunto: Restituição de Caução: Empreitada de Obras de 
Reabilitação em Fogo Municipal sito na: Rua António Aleixo, n.º 
1 – 1º Dt. – Quinta da Quintinha – U.F. da Póvoa e Olival 
(AD014-01) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para libertação 
de garantia bancária, no valor de 335,67 €,  referente à 
empreitada de reabilitação do fogo citado.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
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EDOC/2014/11694 
Interno/2014/2200 de 2014/02/28 
Assunto: “Empreitada de Construção Civil para constituição das 
instalações do DMH sitas na Rua Frei João Turiano, n.º 12 – 
Odivelas” – Restituição de retenção no pagamento efetuado 
(trabalhos a mais) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Ao DJGFP/DFA para 
restituição do montante de 668,39 €, retido como caução, à 
empresa Infratec, Lda.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/11573 
Interno/2014/2178 de 2014/02/27 
Assunto: “Empreitada de Instalações Elétricas e Telefónicas das 
instalações do DMH sitas na Rua Frei João Turiano, n.º 12 - 
Odivelas” – Restituição de retenção no pagamento efetuado 
(trabalhos a mais) 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Ao DJGFP/DFA para 
restituição do montante de 183,56 €, retido como caução, à 
empresa Matias & Irmão, Lda.” 
Data da decisão: 2014/03/11 
 
EDOC/2014/13266 
Interno/2014/2436 de 2014/03/10 
Assunto: “Empreitada de Arranjos Exteriores das Instalações do 
Recinto Desportivo do Bairro Municipal do Olival do Pancas – 
Pontinha” – Restituição de retenção no pagamento efetuado 
(trabalhos a mais) 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para libertação de 
caução no valor de 1.938,33 €, à empresa Infratec, Lda, referente 
à empreitada de reabilitação citada.” 
Data da decisão: 2014/03/13 
 
EDOC/2014/13942 
Interno/2014/2579 de 2014/03/12 
Assunto: “Empreitada de Execução dos Espaços Verdes do 
Bairro Municipal do Trigache – Famões” – Restituição de 
retenção nos pagamentos efetuados. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos a título de caução, referente à empreitada 
citada.” 
Data da decisão: 2014/03/18 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

44..ªª  SSEESSSSÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2277  ddee  mmaarrççoo  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 
 

 
 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 
 

Aquisição de serviços de manutenção de diversos espaços 
verdes no Concelho de Odivelas, conforme o deliberado 
na 5.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada em 12 de março de 2014, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 6/2014, de 25 de 
março, página 8), de acordo com o proposto na 
Informação n.º Interno/2014/1892, de 2014.02.19, é 
proposto o seguinte: 
 
- Abertura de um Concurso Público Internacional; 
 
- Peças do Concurso (concretamente do programa do 
concurso e do caderno de encargos); 
 
- Preço base fixado no valor de €1.313.500,90 (valor do 
IVA incluído); 
 
- Constituição do Júri do Procedimento: 
 
1.º Membro efetivo (Presidente) – Dr.a Regina Meneses;  
2.º Membro efetivo – Dr.a Sandra Horta;  
3.º Membro efetivo – Dr.a Paula Cardoso;  
1.º Membro suplente – Eng.º Filipe Cruz;  
2.º Membro suplente – Dr. Fernando Sardinha; 
Elementos Técnicos na área jurídica – Dr.a Sandra Horta e 
Dr. Gonçalo Fino. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEDÊNCIA EM DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

 
 

COMPLEXO DESPORTIVO DO PORTO PINHEIRO 
 

Extinção da cedência em direito de superfície sobre os 
terrenos correspondentes ao “Complexo Desportivo do 
Porto Pinheiro”, constituída a favor do Sporting Clube de 
Portugal (cedência aprovada na 3.ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, de 9 de abril de 2012 e 
na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Odivelas, de 2 de maio de 2012 – publicadas nos Boletins 
Municipais das Deliberações e Decisões n.º 7/2012, de 17 de 
abril, página 11 e n.º 9/2012, de 15 de maio, página 21, 
respetivamente), conforme o deliberado na 4.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
26 de fevereiro de 2014, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 5/2014, de 11 de março, página 8) e nos termos 
e nas condições constantes do Acordo entre o Município 
de Odivelas e o Sporting Clube de Portugal, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 9/2012, de 15 de 
maio, página 21) e que se encontra anexo à informação n.º 
Interno/2014/1287, de 2014.02.04, nos termos da referida 
informação. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MUNICIPÁLIA, E.M. 
 

 
 

FISCAL ÚNICO SUPLENTE 
 

Designação da sociedade “Fernando Marques Oliveira, 
ROC”, para o desempenho da função de fiscal único 
Suplente da Municipália - Gestão de Equipamentos e 
Património do Município de Odivelas E.M, conforme o 
deliberado na 1.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Odivelas, realizada em 15 de janeiro de 2014, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 2/2014, de 28 de 
janeiro, página 9), de acordo com a proposta n.º 
2/PRES/2014, datada de 9 de janeiro de 2014. 
 
(Aprovado, através de escrutínio secreto, com vinte e cinco 
votos favoráveis, um voto nulo, seis votos brancos e três 
votos contra) 
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DESIGNAÇÃO DE PRESIDENTE DE 
JUNTA DE FREGUESIA 

 

 
 

REPRESENTAÇÃO NA COMISSÃO MUNICIPAL DE 
DEFESA DA FLORESTA 

 
Designado para representante na Comissão Municipal de 
Defesa da Floresta, a Sr.ª Presidente da União de 
Freguesias de Pontinha/Famões, Corália Rodrigues, pela 
bancada do PS. 
 
(Aprovado, com vinte e oito votos favoráveis, um voto nulo e 
oito votos brancos) 

 
 
 
 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
 

 
 

EXTINÇÃO E ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
CARGOS DIRIGENTES 

 
Na sequência da deliberação tomada 5.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 
12 de março de 2014, (Boletim Municipal das Deliberações e 
Decisões n.º 6/2014, de 25 de março, página 8), relativa a 
procedimentos concursais para cargos dirigentes, nos 
termos do proposto na informação n.º Interno 
2014/2162, de 2014.02.27, e seus anexos, propõem-se a 
designação do júri para os seguintes procedimentos 
concursais: 
 
Designação do cargo: Chefe de Divisão. 
Grau: Direção intermédia de 2.º grau. 
Unidade Orgânica: Divisão de Educação. 
 
Presidente – João Miguel de Melo Santos Taborda 

Serrano. 
Vogal efetivo – Carla Maria Rodrigues Barra da Silva. 
Vogal efetivo – José António dos Remédios Janeiro. 
Vogal suplente – Maria Cristina Machado Mira Laureano 

Forte. 
Vogal suplente – Carlos Alexandre Bargado Lérias. 
 
Designação do cargo: Chefe de Divisão. 
Grau: Direção Intermédia de 2.º grau. 
Unidade Orgânica: Divisão de Habitação. 
 
Presidente – Luís Manuel da Conceição Jorge. 
Vogal efetivo – João Miguel de Melo Santos Taborda 

Serrano. 
Vogal efetivo – António Henrique Moreira de Sousa. 
Vogal suplente – Gabriel Davide Lopes Caetano. 
Vogal suplente – José António dos Remédios Janeiro. 
 
Designação do cargo: Chefe de Divisão. 

Grau: Direção Intermédia de 2.º grau. 
Unidade Orgânica: Divisão de Inovação Social e Projetos 
Educativos. 
 
Presidente – João Miguel de Melo Santos Taborda 

Serrano. 
Vogal efetivo – Gabriel Davide Lopes Caetano. 
Vogal efetivo – Carlos Alexandre Bargado Lérias. 
Vogal suplente – Maria Cristina Machado Mira Laureno 

Forte. 
Vogal suplente – Carla Maria Rodrigues Barra da Silva. 
 
Designação do cargo: Coordenador, nível equiparado a 
Chefe de Divisão. 
Grau: Direção Intermédia de 2.º grau. 
Unidade Orgânica: Gabinete de Comunicação e 
Modernização Administrativa. 
 
Presidente – Hernâni Silvino Vilela Boaventura; 
Vogal efetivo – João Miguel de Melo Santos Taborda 

Serrano; 
Vogal efetivo – Maria Cristina Machado Mira Laureano 

Forte; 
Vogal suplente – José António dos Remédios Janeiro; 
Vogal suplente – David Abel Viegas Martins. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS 
 

Abertura de procedimentos concursais comuns para 
ocupação de 30 postos de trabalho, por tempo 
indeterminado, na categoria de assistente operacional, para 
várias áreas da Câmara Municipal de Odivelas, e afetação 
do montante de €110.980,97 (cento e dez mil e 
novecentos e oitenta euros e noventa e sete cêntimos), 
para os recrutamentos, conforme o deliberado na 2.ª 
Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
realizada em 17 de março de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 6/2014, de 25 de março, página 
14), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/2486, de 2014.03.11 e seus anexos (mapa 
de cabimentação). 
 
Serviço - Gabinete Médico Veterinário. 
Tipo de Procedimento – Procedimento Concursal 
Comum por tempo indeterminado. 
Número de Postos – 3. 
Categoria – Assistente Operacional (Tratador-Apanhador 
de animais) 
 
Serviço – Divisão de Gestão Ambiental. 
Tipo de Procedimento – Procedimento Concursal 
Comum por tempo indeterminado. 
Número de Postos – 3 
Categoria – Assistente Operacional (Apoio ao cemitério) 
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Serviço – Divisão de Educação. 
Tipo de Procedimento – Procedimento Concursal 
Comum por tempo indeterminado. 
Número de Postos – 19. 
Categoria – Assistente Operacional (Pessoal não docente) 
 
Serviço – Divisão de Educação. 
Tipo de Procedimento – Procedimento Concursal 
Comum por tempo indeterminado. 
Número de Postos – 3. 
Categoria – Assistente Operacional (Serviço Municipal de 
Transportes Especiais) 
 
Serviço – Divisão de Transportes e Oficinas. 
Tipo de Procedimento – Procedimento Concursal 
Comum por tempo indeterminado. 
Número de Postos – 1. 
Categoria – Assistente Operacional (Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais). 
 
Serviço - Divisão de Transportes e Oficinas. 
Tipo de Procedimento – Acionamento da reserva de 
recrutamento. 
Número de Postos – 1. 
Categoria – Assistente Operacional (Transporte Coletivo 
de crianças). 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

COMISSÃO EXECUTIVA METROPOLITANA 
 

 
 

DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA E ELEIÇÃO 
 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi colocado à 
consideração do plenário a suspensão da discussão o 
Ponto 7, da presente Ordem de Trabalhos. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTO 
 

 
 

Retirada, da ordem de trabalhos da presente sessão, do 
seguinte ponto: 
 
Ponto 8 referente ao “Processo 29896/OM — Bairro 
Novo do Trigache — União das Freguesias de Pontinha e 
Famões — Proposta de Aplicação de Condições Especiais 
para o Pagamento das Taxas Devidas pela Emissão do 
Aditamento ao Alvará de Loteamento n.º 8/89 — Lotes 
8, 10, 11, 13, 14, 25, 41, 45, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 

61, 64, 69, 72, 73, 75, 77 e 80, em nome de Olívio São 
Pedro Mendes e outros.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ANEXOS 

 
 

INCUBADORA DE ODIVELAS PROPOSTA DE REGULAMENTO 
Carece de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo 

 
 

REGULAMENTO “IDEIAS NO FEMININO” 
Carece de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo 

 
 

REGULAMENTO CONCURSO “JOVENS COM IDEIAS” 
Carece de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo 
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INCUBADORA DE ODIVELAS 

PROPOSTA DE REGULAMENTO    

 

O presente Regulamento carece de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e posterior deliberação 

por parte da Assembleia Municipal de Odivelas 
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Preâmbulo  

 

A Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito das atribuições previstas na Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, que aprovou o regime jurídico das autarquias locais, apoia e promove o 

desenvolvimento de atividades de interesse municipal, incluindo as de natureza económica, 

visando fomentar a criação de empresas inovadoras e tecnologicamente relevantes para o 

Concelho. 

 

Constitui, pois, um importante desiderato do Município de Odivelas fomentar o surgimento de 

novas empresas e de novos empresários, dando preferência àqueles que apostem nas áreas 

dos serviços criativos e inovadores, de modo a gerar desenvolvimento nas vertentes do social, 

económico e tecnológico, e permitir elevar o nível de empreendedorismo local.  

 

O Município de Odivelas, sendo um dos mais jovens do país, apresenta uma evolução positiva 

ao nível da atração de população com elevado nível de habilitações, que constitui um dos 

alicerces para a instalação de um projeto de incubadoras de empresas, permitindo, assim, 

garantir a continuidade a nível local de uma economia viva e empreendedora que permitirá 

atrair novos investidores, valorizar a atividade económica e contribuir para a criação de novos 

empregos e de riqueza. 

 

A “Incubadora de Empresas do Município de Odivelas” constituirá assim, um equipamento que 

visa essencialmente apoiar novas empresas, proporcionando-lhes condições técnicas 

favoráveis à sua instalação, com vista à modernização e diversificação do tecido empresarial e 

à criação de emprego estável e qualificado, e terá um impacto significativo na área do 

município, não só ao nível do desenvolvimento económico, mas também da coesão e 

competitividade regional. 

 

Importa também referir que o seu objetivo não é financeiro, mas antes o de prestar um 

contributo para o desenvolvimento económico e o apoio a jovens empresas, fixando-se 

também, na captação de talento e promoção do empreendedorismo e espírito de iniciativa 

local. 

 
A “Incubadora de Empresas do Município de Odivelas” tem como principal objetivo apoiar 

empreendedores no processo de desenvolvimento de ideias de negócio inovadoras, com 

grande potencial de crescimento e preferencialmente com carácter global, com vista à sua 

implementação no mercado e tem como missão a disponibilização de espaços físicos para o 

desenvolvimento das suas atividades, bem como o acesso privilegiado a um conjunto de 
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entidades parceiras, proporcionando desta forma, às entidades incubadas, a inserção num 

contexto empresarial e competitivo.  

 

O empreendedorismo é considerado um importante pilar da economia e uma forma de 

promover o auto-emprego e o desenvolvimento económico. A globalização e as tecnologias da 

comunicação criam novas oportunidades para os jovens empreendedores iniciarem os seus 

projetos empresariais e competirem no mundo global.  

 

No entanto, as dificuldades na implementação dos novos projetos constituem barreiras que 

limitam a criação de novas empresas e a sua implantação no mercado.  

 

Neste sentido, torna-se fundamental que as entidades públicas e privadas possam concertar 

sinergias no sentido de criar condições mais favoráveis à criação e implementação de novos 

projetos empresariais e ao fomento do empreendedorismo. 

 

Assim, considerando que nos termos da alínea ff) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal: 

“Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal”. 

e da alínea k) do nº 1, artigo 33º, do mesmo diploma legal, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Odivelas, delibere e aprove o “Regulamento da Incubadora de Empresas de Odivelas”, 

devendo ser objeto de apreciação pública nos termos do disposto no artigo 118º do Código de 

Procedimento Administrativo, e aprovado pela  Assembleia Municipal de Odivelas, nos termos 

da  alínea g) do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 
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Capítulo I 

Disposições gerais 

Seção I 

Do objeto 

 

Artigo 1.º  

(Objeto) 

O presente regulamento, inserido no “Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, define a 

localização e o funcionamento da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas, doravante 

designada por Incubadora, bem como, o processo de candidatura e critérios de seleção das 

ideias de negócio inovadoras, com potencial de crescimento e de incubação. 

 

Artigo 2.º  

(Finalidade) 

1. A Incubadora tem por finalidade apoiar empreendedores no processo de desenvolvimento 

sustentado de ideias de negócio e empresas e contribuir para o desenvolvimento e 

rejuvenescimento do tecido empresarial do Município de Odivelas, através do apoio à 

instalação de novas empresas, dando-lhes condições técnicas e físicas, bem como, o acesso 

privilegiado a um conjunto de entidades parceiras, proporcionando desta forma, às entidades 

incubadas, a inserção num contexto empresarial.  

 

2. Constitui, de igual modo, finalidade da Incubadora a promoção da interação, entre o meio 

empresarial e as instituições de ensino e de investigação e de desenvolvimento, com vista a 

usufruir de vantagens, sinergias e complementaridade. 

 

Artigo 3.º  

(Âmbito) 

1. A Incubadora abrange empresas de serviços ou indústrias que se apresentem com ideias de 

negócio inovadoras e acrescentem valor ao tecido empresarial local, com potencial regional, 

detentoras de fatores de inovação, que preferencialmente apresentem projetos de design, 

tecnologia e comunicação, informação e eletrónica, tecnologias de construção e indústrias 

culturais e criativas.  

 

2. A Incubadora virtual abrange todas as pessoas singulares ou coletivas que, tendo domicílio 

fiscal na área do Município de Odivelas, o requeiram, de forma a usufruírem dos serviços da 

incubadora, com exceção da atribuição de gabinete individual. 
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Artigo 4.º  

(Definições) 

a) Entidade gestora : O projeto Incubadora é gerido pela Câmara Municipal de Odivelas 

através da unidade orgânica responsável pela sua implementação; 

b) Incubadora de empresas (Incubadora): Projeto do Município de Odivelas que visa fomentar 

a criação ou o desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas, apoiando-as nas 

primeiras etapas da sua existência, desde que passem a ter domicílio fiscal na área geográfica 

do Município de Odivelas; 

c) Incubação virtual : Modalidade aplicável a todas as pessoas singulares ou coletivas que, 

tendo ou não, domicílio fiscal na área do Município de Odivelas pretendam usufruir dos 

serviços disponibilizados, com exceção do uso e fruição dos gabinetes individuais, à 

semelhança das empresas com incubação física; 

d) Empreendedorismo : Iniciativa que visa criar empresas ou produtos novos, acrescentando 

valor, identificando oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos;  

e) Empreendedorismo jovem : iniciativas, que abrangendo a definição anterior, são 

apresentadas por pessoas com idades compreendidas entre os 16 e 35 anos de idade;  

f) Empreendedor : Pessoa que beneficiando de oportunidades para criar mudanças, colocam 

os seus talentos pessoais e intelectuais para levar a cabo o ato de empreender, mobilizando 

recursos externos, valorizando a interdisciplinaridade do conhecimento e da experiência, para 

alcançar seus objetivos; 

g) Ideias de negócio inovadoras : Traduz-se em gerar algo novo para o mercado ou 

significativamente melhorado ao nível do produto, do processo organizacional ou do marketing 

num serviço ou empresa; 

h) Start-ups: São empresas jovens e inovadoras em qualquer área ou ramo de atividade, que 

procuram desenvolver um modelo de negócio escalável e repetível; 

i) Modelo de negócio : É a forma como a empresa gera valor para os clientes; 

j) Escritorios virtuais : Consiste num serviço destinado a empresas, profissionais e 

empreendedores que inclui o atendimento telefônico, transferência de chamadas e um 

endereço físico e fiscal. O serviço pode ser complementado com a disponibilidade de salas de 

reuniões ou auditórios; 

k) Desenvolvimento sustentado : Assenta essencialmente no equilíbrio entre o crescimento 

económico, equidade social e a proteção do ambiente. 

 

Artigo 5.º  

(Destinatários) 

1. A Incubadora tem como destinatários pessoas singulares ou coletivas com perfil de 

empreendedor empenhados em encontrar as infraestruturas necessárias para criar e gerir as 

suas start-ups. 
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2. A Incubadora poderá contemplar gabinetes individuais destinados a projetos resultantes de 

programas municipais cuja finalidade seja o empreendedorismo feminino, jovem, pessoas com 

deficiência, ou que tenham como alvo o setor social ou outras iniciativas de relevo para o 

município. 

 

3. Para efeitos do Capitulo IV, a Incubadora poderá ter como destinatários pessoas singulares 

ou coletivas constituídas há menos de três anos e que não possuam instalações próprias para 

sua representação e pretendam desenvolver ou expandir, de um modo inovador, a sua área de 

atividade no Concelho de Odivelas. 

 

4. Podem usufruir dos serviços prestados pela Incubadora Virtual qualquer pessoa singular ou 

coletiva.  

 

Artigo 6.º 

(Prazo de permanência) 

O prazo de permanência máxima das entidades incubadas é de 3 anos. 

 

Seção II 

Das instalações 

 

Artigo 7.º  

(Localização) 

A Incubadora situa-se na Rua Comandante Sacadura Cabral (Escadinhas Vasco Santana), lote 

31 e 32, subcave, letra “E” e “B”, localidade Terra da Mina, na União das Freguesias de 

Ramada e Caneças  

 

Artigo 8.º  

(Horário de funcionamento) 

1. Os serviços a que se refere o artigo 12.º do presente regulamento são prestados pela 

entidade gestora de segunda a sexta-feira das 9:00 h as 12:30 h e das 14:00 h as 17:30 h. 

 

2. Compete a cada incubado informar a entidade gestora o horário de funcionamento da sua 

atividade. 

3. É disponibilizado uma cópia das chaves de acesso as instalações da Incubadora a cada um 

dos incubados com gabinete individual, o qual só poderá fazer uma duplicação da mesma, 
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ficando obrigado a informar a entidade gestora do(s) nome (s) dos colaboradore(s) possuidores 

do duplicado da mesma e garantindo que o mesmo não seja objeto de duplicação.  

4. O acesso às instalações da Incubadora fora do horário definido no número 1 do presente 

artigo, deve ser feito no restrito respeito das normas de segurança e mediante uma correta 

utilização do sistemas de controlo de acesso e sistema de alarme, nomeadamente, não 

disponibilizar o código de acesso a terceiros. 

Artigo 9.º  

(Caraterização dos espaços) 

1. A Incubadora dispõe dos seguintes espaços:  

         a) Gabinetes Individuais, em número de catorze espaços, com áreas diferentes; 

         b) Área de receção;  

         c) Uma sala de reuniões;  

         d) Uma sala de formação;  

         e) Copa;  

         f) Áreas de convívio. 

2. Os espaços elencados nas alíneas b) a f) do número anterior constituem espaços de uso e 

fruição comuns. 

3. Todas as salas estão dotadas de instalação elétrica. 

 

Artigo 10.º  

(Uso e fruição do espaço) 

1. Os gabinetes Individuais destinam-se exclusivamente à instalação dos empreendedores 

para a realização e execução do seu objeto social ou atividade.  

 

2. O direito decorrente do uso e fruição dos espaços e serviços prestados pela Incubadora, 

resultante do processo de seleção de candidatura, nos termos do Capitulo IV, só pode ser 

objeto de transmissão por negócio jurídico, mediante prévio parecer favorável da entidade 

gestora a qual verifica, no prazo de dez dias, a contar do pedido do parecer, se o adquirente 

detém a idoneidade e reúne os requisitos a que ficou sujeito o incubado. 

 

3. A gestão dos gabinetes Individuais é da inteira responsabilidade dos respetivos 

empreendedores, bem como, a sua manutenção e bom estado de utilização.  

 

4. A empresa instalada na Incubadora é responsável pela aquisição dos equipamentos, 

materiais e matérias-primas necessárias à execução da sua atividade.  
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5. É expressamente proibida a realização de quaisquer benfeitorias ou alteração nas 

instalações, nomeadamente, a realização de pinturas ou colocação de elementos fixos sem 

autorização expressa da entidade gestora. 

Artigo 11.º  

(Atividades) 

Não serão permitidas a realização, dentro das instalações da Incubadora de atividades de 

restauração e bebidas ou quaisquer outras que impliquem o manuseamento de produtos 

considerados perigosos ou nocivos para a saúde.  

 

Capítulo II 

Serviços prestados pela entidade gestora 

Seção I 

Serviços disponibilizados 

 

Artigo 12.º  

(Serviços) 

1. A Incubadora disponibiliza os seguintes serviços: 

a) Gerais: que proporciona o uso e fruição das salas de reuniões, caixa de correio, 

limpeza do espaço comum e segurança;  

b) Administrativos: que compreende a receção no horário normal de funcionamento, na 

receção e encaminhamento de chamadas telefónicas, recolha e distribuição do correio. 

c) Institucional: proporciona o acesso e promoção privilegiada junto de entidades 

parceiras. 

 

2. É também disponibilizado o serviço Escritórios Virtuais nos termos definidos na alínea j) do 

artigo 4, aos incubados integrados na incubadora virtual  

 

3. A entidade gestora pode ceder a terceiros a utilização das salas de reuniões e de formação, 

com previa marcação, no horário previsto no número 1 do artigo 8.º do presente regulamento, 

mediante o pagamento dos valores definidos no “Regulamento de taxas e outras receitas 

municipais e seu regulamento de liquidação e cobrança”  
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Artigo 13.º  

(Condições de utilização das instalações da Incubadora) 

 

1. O uso e fruição dos serviços prestados pela Incubadora dependem de prévia celebração de 

“Contrato de prestação de serviços com cedência de uso de espaço parcial” a ocorrer após o 

processo de candidatura definido no Capitulo IV do presente regulamento (Anexo I). 

2. O uso e fruição dos espaços constantes na alínea c) e d) do número 1 do artigo 9.º está 

sujeito à gestão e a prévia marcação pela entidade gestora. 

 

3. Os empreendedores estão impossibilitados de efetuar qualquer obra nos espaços definidos 

no número 1 do artigo 9.º sem prévia autorização da entidade gestora. 

 

Seção II 

Do Contrato de prestação de serviços com cedência d e uso de espaço parcial  

 

Artigo 14.º  

(Contrato de prestação de serviços com cedência de uso de espaço parcial) 

 

1. Nos termos do número 1 do artigo 13.º do presente regulamento é celebrado um contrato de 

prestação de serviços com cedência de uso de espaço parcial entre a Câmara Municipal de 

Odivelas e os empreendedores dos projetos selecionados, que possibilita o uso e fruição das 

instalações da Incubadora, bem como, o acesso aos serviços prestados pela entidade gestora, 

nos termos das condições estabelecidas.  

 

2. Do contrato a que se refere o número anterior, para além dos elementos essências, devem 

constar:  

a) O preço devido pela celebração do contrato de prestação de serviços com cedência 

de uso de espaço parcial e outros custos a suportar pela empresa;  

b) O prazo de incubação;  

c) As penalizações em caso de incumprimentos;  

d) A remissão expressa para o cumprimento das disposições do presente regulamento. 

 

3. Os incubados deve efetuar o pagamento de dois meses de caução a serem pagos no 

momento da celebração do contrato. 
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Artigo 15.º  

(Contrapartidas resultantes da celebração do contra to de prestação de serviços com 

cedência de uso de espaço parcial) 

 

1. As condições e contrapartidas resultantes do contrato de prestação de serviços com 

cedência de uso de espaço parcial celebrado nos termos do artigo anterior são as definidas na 

minuta anexa ao presente regulamento e dele fazem parte integrante.  

 

2. O preço devido pela cedência de uso dos gabinetes Individuais inclui o uso dos espaços 

comuns, as salas de reunião, o benefício dos serviços gerais, administrativos e serviços 

institucionais, nos termos previstos no número 1 do artigo 12.º do presente regulamento. 

 

Capítulo III 

Direitos e deveres das partes 

Seção I 

Da entidade gestora 

 

Artigo 16.º  

(Deveres da entidade gestora) 

A entidade gestora compromete-se a dar integral cumprimento às obrigações e deveres 

resultantes da celebração do contrato de prestação de serviços com cedência de uso de 

espaço parcial, bem como, a disponibilização dos serviços a prestar nos termos do artigo 12.º 

do presente regulamento. 

 

Artigo 17.º  

(Dever de promoção) 

A entidade gestora compromete-se a promover e divulgar pelos meios adequados, o projeto 

Incubadora, junto da população da área do Município de Odivelas e do setor empresarial local 

e nacional. 

 

Artigo 18.º  

(Isenção de responsabilidade) 

A entidade gestora não é responsável, em qualquer circunstância pelo incumprimento das 

obrigações fiscais, laborais, segurança social, comerciais e financeiras, que constituam 

encargo das empresas incubadas perante o Estado, entidades públicas, fornecedores, 

colaboradores ou quaisquer terceiros. 
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Artigo 19.º  

(Direitos de autor) 

A entidade gestora compromete-se a não copiar ou reproduzir total ou parcialmente as peças 

dos projetos candidatados. 

 

Artigo 20.º  

(Acordo de confidencialidade) 

A entidade gestora compromete-se a conservar e a não utilizar as informações que lhe são 

fornecidas pelos empreendedores, no âmbito dos projetos a desenvolver na Incubadora, com 

outros fins que não sejam a prossecução dos objetivos do projeto. 

 

Seção II 

Dos empreendedores 

 

Artigo 21.º  

(Benefícios dos empreendedores) 

 

1. Os negócios e empresas selecionados no âmbito do processo previsto no Capitulo IV do 

presente regulamento, gozam de isenção de derrama, nos termos do “Regulamento das 

condições de reconhecimento da Isenção de Derrama” vigente no Município de Odivelas. 

 

2. As empresas incubadas terão um período de carência de 6 meses, no pagamento preço 

devido pela cedência de uso dos gabinetes Individuais, e uma redução de 50% até perfazer um 

ano de contrato.  

 

3. As empresas incubadas podem usufruir dos serviços prestados pela entidade gestora 

resultantes da celebração do contrato de prestação de serviços com cedência de uso de 

espaço parcial, bem como, dos serviços a prestar nos termos do artigo 12.º do presente 

regulamento. 

 

4. As pessoas singulares ou coletivas integradas no âmbito da Incubadora Virtual só poderão 

aproveitar do benefício previsto no número 1 do presente artigo, apenas, se tiverem o seu 

domicílio fiscal no Município de Odivelas. 
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Artigo 22.º  

(Obrigações gerais dos empreendedores) 

 

1. Os empreendedores estão obrigados ao cumprimento de todas as disposições neste 

Regulamento, bem como das obrigações resultantes de contrato celebrado com a Câmara 

Municipal de Odivelas. 

 

2. Os empreendedores comprometem-se ao pagamento integral e atempado dos valores 

devidos pelos serviços referidos no número 3 do artigo anterior.  

 

3. Os empreendedores deverão contratar um seguro de responsabilidade civil para a cobertura 

de eventuais danos provocados aos seus colaboradores ou a terceiros, decorrentes do 

exercício da sua atividade ou provocados pelos equipamentos instalados. 

 

4. Os empreendedores disponibilizam-se em participar ativamente nos eventos organizados 

pela Incubadora designadamente, em ações junto de investidores e outras entidades e em 

ações de divulgação da própria Incubadora.  

 

5. Os empreendedores obrigam-se a diligenciar os melhores esforços para o desenvolvimento 

do projeto candidatado.  

6. É da responsabilidade do empreendedor a realização de um seguro relativo ao espaço 

individual, o qual deve manter valido pelo período em que estiver incubado. 

7. O empreendedor compromete-se a fornecer informações para a divulgação e promoção da 

sua atividade e a participar ativamente nas ações de divulgação e promoção organizadas pela 

Incubadora.  

 

8. O empreendedor deve manter boas relações de convivência cívica, manter a disciplina dos 

seus colaboradores e dos seus clientes, bem como, dar uso normal e adequados às 

instalações comuns, não impedindo de qualquer forma a sua utilização.  

 

Artigo 23.º  

(Obrigações dos empreendedores para com as instalaç ões) 

1. O empreendedor deve: 

a) Manter uso normal e adequado dos espaços para os fins destinados a sua atividade 

e das instalações comuns; 
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b) Garantir que os colaboradores e clientes não exerçam outras atividades que não as 

previstas no contrato de prestação de serviços com cedência de uso de espaço parcial 

celebrado com o Município de Odivelas;  

c) Respeitar as normas de higiene e segurança, relevantes para as atividades 

desenvolvidas nas instalações cedidas; 

d) Dar um uso eficiente ao consumo energético, água e dos meios de comunicação 

colocados a disposição pela entidade gestora. 

 

2. É proibido fumar nas instalações da Incubadora.  

 

3. Os empreendedores que utilizam a zona partilhada são responsáveis por manter limpa e 

arrumada a área utilizada. 

 

Capítulo III 

Cessação contratual 

 

Artigo 24.º  

(Resolução contratual) 

 

1. A relação contratual dos incubados com o Município de Odivelas cessa automaticamente, 

quando: 

             a) Termina do prazo estabelecido no artigo 6.º do presente regulamento; 

             c) Houver desvio do objetivo do projeto candidatado; 

             c) Se verificar insolvência da empresa; 

             d) Por iniciativa do empreendedor ou do(s) sucessor(es); 

e) Nos termos do número 2 do artigo 10.º a entidade gestora tenha emitido parecer 

negativo à transmissão, por negócio jurídico, do projeto incubado.   

 f) Se verifique a recusa sistemática do empreendedor em participar ativamente nos 

eventos organizados pela Incubadora e demonstre pouco interesse no 

desenvolvimento do seu projeto; 

g) Incorra na situação prevista no número do 2 do artigo 25.º do presente regulamento.  

 

2. Na situação prevista na alínea d) do número anterior, o empreendedor deve expor os 

motivos da resolução contratual, com aviso prévio de 30 dias, reservando-se a entidade 

gestora a decisão de aplicar a sanção prevista no número seguinte, caso entenda serem fúteis 

as razões invocadas. 
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3. O empreendedor, que tenha incorrido numa das situações previstas alíneas c), d) e f), deve, 

a título sancionatório, restituir o montante correspondente ao período de carência, bem como, o 

montante da isenção de 50% que obteve nos termos do número 2 do artigo 21.º do presente 

regulamento. 

 

Artigo 25.º  

(Situações de incumprimento) 

1. Os empreendedores entram em incumprimento quando se verifique: 

a) Infração a qualquer cláusula contida no contrato de prestação de serviços com 

cedência de uso de espaço parcial que implique o uso indevido de bens e serviços da 

incubadora;  

b) O não pagamento nos termos do número 3 do artigo 21.º e número 2 do artigo 22.º, 

ambos do presente regulamento. 

 

2. O empreendedor que se encontre em situação de incumprimento, deve restabelecer e 

regularizar a situação, no prazo máximo de 15 dias, a contar da notificação da situação de 

incumprimento sob pena de resolução do contrato.  

 

Artigo 26.º  

(Suspensão temporária) 

1. A suspensão temporária da atividade nunca poderá ser por um período superior de 60 dias e 

deverá ser comunicado a entidade gestora, com uma antecedência mínima de 15 dias, 

indicando os fundamentos e a duração prevista da interrupção.  

 

2. A suspensão temporária da atividade não isenta do pagamento dos valores devidos 

resultantes da celebração do contrato.  

 

Capítulo IV 

Processo de candidatura 

 

Artigo 27.º 

(Documentação) 

1. Os projetos candidatos devem estar acompanhados dos seguintes documentos: 

            a) Formulário de candidatura (Anexo II); 

            b) Curriculum vitae do(s) promotor(es) 

            c) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, ou título de residência; 

d) Fotocópia do cartão de identificação fiscal caso não seja detentor de cartão de 

cidadão; 
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d) Certidões comprovativas da situação tributária regularizada perante a Segurança 

Social e as Finanças. 

 

2. Tratando-se de empresas formalmente constituídas, deverão ser entregues, igualmente, 

cópias da declaração de início da atividade, da certidão de registo comercial e das certidões 

comprovativas da situação tributária regularizada perante a Segurança Social e as Finanças.  

 

3. Declaração devidamente assinada, em como tem conhecimento e aceitam os termos do 

regulamento “Incubadora de Empresas do Município de Odivelas”, bem como, ser da total 

responsabilidade do(s) candidatos(as) o projeto apresentado, devendo responsabilizarem-se 

por qualquer reclamação de propriedade intelectual ou afim., bem como, por qualquer sanção 

legal resultante da prática de plágio. 

 

Artigo 28.º 

(Atribuição dos gabinetes individuais) 

1. A atribuição de gabinetes individuais obedece aos critérios e ao processo de seleção das 

candidaturas apresentadas nos termos do presente Capítulo. 

 

2. A cada projeto selecionado não pode ser cedido mais do que um gabinete individual. 

 

3. Para efeitos do previsto no número 2 do artigo 5.º do presente regulamento, e desde que os 

projetos apresentados se enquadrem no espírito do presente regulamento, poderão ser 

cedidos gabinetes individuais na Incubadora desde que previamente deliberado e aprovado 

pela Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 29.º 

(Prazo de Candidatura) 

1. A apresentação de candidaturas deve ter início 10 dias após a entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

2. O prazo para a apresentação de candidaturas tem a duração de 60 dias a contar da data 

prevista no número anterior. 

 

3. A abertura do procedimento será divulgado por edital, no sítio da Câmara Municipal de 

Odivelas e pelos meios de comunicação e divulgação considerados adequados para a 

promoção do projeto Incubadora. 
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4. Sempre que se verifiquem algumas das situações previstas no Capítulo III do presente 

regulamento, e ocorra a desocupação de algum gabinete individual, a Câmara Municipal de 

Odivelas dará início a novo processo de candidatura nos termos do presente capítulo. 

 

5. Os projetos anteriormente candidatados, que não tenham sido selecionados, farão parte de 

uma “Bolsa de Projetos” que concorreram em igualdade com os novos projetos apresentados 

no âmbito do número anterior.  

 

Artigo 30.º 

(Critérios de avaliação) 

Os projetos objeto de candidatura serão avaliados segundo os seguintes critérios:  

         a) Grau de inovação ou diferenciação do produto / serviço;   

         b) A exequibilidade financeira do projeto proposto;  

        c) O perfil e a capacidade técnica do(s) empreendedor(es);  

        d) Candidatura a apoios e iniciativas de empreendedorismo;  

        e) Potencial de internacionalização. 

 

Artigo 31.º 

(Processo de candidatura) 

1. O processo de candidatura tem início com o preenchimento do formulário de candidatura 

(Anexo II), disponibilizado no sítio da Câmara Municipal de Odivelas, o qual deverá ser 

remetido por correio eletrónico juntamente com os demais documentos solicitados.  

 

2. O formulário só será considerado válido após envio ao promotor do projeto de um e-mail 

com a confirmação da receção do mesmo.  

 

3. A equipa de gestão da Incubadora agendará uma reunião presencial com o empreendedor 

com o objetivo de este apresentar o seu projeto candidatado, e definir quais o tipo de apoio e 

serviços necessários a prestar pela incubadora.  

 

Artigo 32.º 

(Comissão de avaliação) 

1. As candidaturas apresentadas serão avaliadas por uma “Comissão de avaliação”, composta 

por cinco elementos a serem designados pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, no edital de 

abertura de procedimento de candidatura. 
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2. Compete à “Comissão de avaliação”, apresentar um relatório final, no prazo de 20 dias, 

contendo uma breve caraterização de todos os projetos apresentados e os motivos de seleção 

ou de exclusão em conformidade com os critérios de seleção, bem como, propor os projetos 

selecionados. 

 

Artigo 33.º  

(Processo de decisão)  

1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, ou a quem este tenha delegado, homologar a 

proposta de decisão, de acordo com o “Relatório de avaliação” elaborado pela “Comissão de 

avaliação”.  

 

2. Após homologação, a mesma será comunicada, no prazo máximo de cinco dias, por correio 

eletrónico ao/s candidato/s.  

 

3. Sempre que a decisão seja favorável, a comunicação deverá ser acompanhada de uma 

minuta do contrato a celebrar. 

 

Artigo 34.º  

(Equipa de gestão) 

A gestão da Incubadora, bem como, o seu acompanhamento e monitorização, é efetuada pela 

unidade orgânica responsável pela sua implementação. 

 

Capítulo V 

Disposições finais 

 

Artigo 35.º  

(Cooperação com outras entidades) 

 

A entidade gestora deve promover a interação com o meio empresarial e as instituições de 

ensino, de investigação e desenvolvimento, com vista a usufruir de vantagens, sinergias e de 

complementaridade que dai decorram, bem como, a entidades promotoras do 

empreendedorismo, de modo a garantir o acesso privilegiado a parcerias, nacionais e 

internacionais, proporcionando desta forma, aos serviços e empresas incubadas, a sua 

implantação num contexto empresarial. 
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Artigo 36.º  

(Fiscalização) 

A fiscalização do cumprimento das disposições do presente regulamento competem à entidade 

gestora e os incubados deverão facultar aos funcionários da Câmara Municipal de Odivelas, no 

exercício das suas funções de fiscalização, o acesso aos gabinetes individuais. 

 

Artigo 37.º  

(Contagem dos prazos) 

Os prazos estabelecidos no presente regulamento contam-se de acordo com as regras 

previstas no artigo 72.º do Código de Procedimento Administrativo 

 

Artigo 38.º  

(Casos omissos)  

Os casos omissos no presente regulamento e as situações geradoras de dúvidas serão 

resolvidos por despacho do (a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 39.º  

(Entrada em vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia útil imediatamente a seguir ao da sua publicação 

no Boletim Municipal. 
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ANEXO I 
(Contrato de cedência de uso de espaço 

parcial 

e 

Contrato de adesão ao escritório virtual da 

Start In Odivelas - Incubadora de Empresas) 
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Contrato de cedência de uso de espaço parcial  

Entre: 

O Município de Odivelas , pessoa coletiva nº 504293125, com sede nos Paços do Concelho, 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, representada pela 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 

doravante designado apenas por Primeiro Outorgante e; 

______________, com o nº fiscal _______________, cartão do cidadão nº ______________, 

morador na rua _____________________, designado como Segundo Outorgante; 

No âmbito “Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, e do projeto da Start In Odivelas - 

Incubadora de Empresas, os outorgantes acordam entre si os termos do presente contrato, que 

se rege pelas seguintes cláusulas: 

Considerando que: 

O Primeiro Outorgante, entidade gestora da Incubadora sita na Rua Comandante Sacadura 

Cabral (Escadinhas Vasco Santana), lote 31 e 32, subcave, letra “E” e “B”, localidade Terra da 

Mina, na União das Freguesias de Ramada e Caneças, Concelho de Odivelas, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo n.º 2062 e descrita na Conservatória do Registo Predial de 

Odivelas, sob a ficha 637, com o alvará de utilização n.º 383, emitido pela Câmara Municipal de 

Loures, em 11 de agosto de 1995, e com a certificação energética e de ar interior, CER n.º 

0000018718833, emitida em 11 de setembro de 2009, pretende; 

 

Promover e apoiar o desenvolvimento de novas entidades empresariais, que permitam a 

criação de emprego e qualificação dos recursos humanos, em particular os locais, pelo que; 

Cláusula 1ª 

O primeiro Outorgante dispobiliza, no ambito da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas 

um serviço destinado a empresas, profissionais e empreendedores que inclui a cedência de 

uso de um gabinete individual, atendimento telefônico, transferência de chamadas, mediante o 

pagamento do preço definido na cláusula 4 

 

Cláusula 2ª 

O Contrato ora celebrado, destina-se a acordar com o Segundo Outorgante na utilização 

exclusiva da sala n.º ____, do edifício já identificado. 
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Cláusula 3ª 

O Segundo Outorgante declara ter conhecimento e aceitar os termos do Regulamento da Start 

In Odivelas - Incubadora de Empresas, bem como, as normas que regem o presente contrato. 

Cláusula 4ª 

1. O preço mensal a liquidar pelo Segundo Outorgante, pela utilização exclusiva da sala 

identificada na cláusula 2ª é de 7,50 € por metro quadrado e inclui os serviços descritos no 

número 1 do artigo 12.º do Regulamento da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas. 

2. Ao valor referido no número anterior acresce o valor do consumo com a eletricidade. 

3. Excetua-se do número 1 da cláusula 6ª, o valor referido no número anterior. 

 
Cláusula 5ª 

1. O preço referido na cláusula anterior deve ser liquidado até ao dia oito de cada mês, 

pelos meios legais admissíveis. 

2. O valor do preço devido terá a atualização definida no “Regulamento de taxas e outras 

receitas municipais e seu regulamento de liquidação e cobrança”  

Cláusula 6ª 

1. A empresa incubada goza de um período de carência de 6 meses, no pagamento do preço 

devido pela cedência de uso de um gabinete individual, e uma redução de 50% até perfazer 

um ano de contrato. 

 

2. Como garantia do cumprimento das obrigação contratuais e regulamentares, no ato de 

celebração do presente contrato, o Segundo Outorgante presta uma caução de valor 

correspondente ao preço de dois meses de cedência de uso de um gabinete individual na 

Start In Odivelas - Incubadora de Empresas. 

Cláusula 7ª 

O presente Contrato terá a duração de três anos e inicia-se na data da sua assinatura. 

Cláusula 8ª 

1. Findo, por qualquer motivo, o presente contrato, o Segundo Outorgante obriga-se à 

restituição do gabinete individual devoluto de bens próprios e em bom estado de conservação e 

limpeza. 
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2. O Segundo Outorgante poderá levantar as benfeitorias que tenham sido devidamente 

autorizadas pela Primeira Outorgante, desde que isso não provoque a deterioração do gabinete 

individual, não tendo direito a haver o seu valor no caso contrário. 

Cláusula 9ª 

Independentemente do prazo de vigência do contrato, o Segundo Outorgante pode rescindir o 

presente contrato, a qualquer momento, obrigando-se a uma comunicação escrita com 

sessenta dias de antecedência, e fica sujeito às cominações previstas nos números 2 e 3 do 

artigo 24.º do regulamento da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas. 

Cláusula 10ª 

A denúncia do contrato pelo Primeiro Outorgante, não confere ao Segundo Outorgante o direito 

a qualquer indeminização ainda que tenha realizado benfeitorias, as quais reverterão para o 

Primeiro Outorgante. 

Cláusula 11ª 

O Segundo Outorgante obriga-se a respeitar o uso da sala acima identificada, de acordo com a 

proposta de candidatura por si apresentada, não permitindo uso diverso. 

Cláusula 12ª 

O desrespeito pelo previsto na cláusula anterior constitui o Primeiro Outorgante no direito de 

rescindir, de imediato, com justa causa o presente contrato. 

Na boa fé e vontade esclarecida das partes, vão ambos os Outorgantes assinar o presente 

contrato. 

Odivelas, _______________ de 2014 

 

O Primeiro Outorgante, 

_________________________________________ 

O Segundo Outorgante, 

_________________________________________ 
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Contrato de adesão ao escritório virtual da Start I n Odivelas - 

Incubadora de Empresas 
 

Entre: 

O Município de Odivelas , pessoa coletiva nº 504293125, com sede nos Paços do Concelho, 

Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, representada pela 

Senhora Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador, 

doravante designado apenas por Primeiro Outorgante e; 

________________, com o nº fiscal ____________, cartão do cidadão nº ___________, 

morador na rua _________________, designado como Segundo Outorgante; 

No âmbito “Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, e do projeto da Start In Odivelas - 

Incubadora de Empresas, os outorgantes acordam entre si os termos do presente contrato, que 

se rege pelas seguintes cláusulas: 

Considerando que: 

O Primeiro Outorgante, entidade gestora da Incubadora sita na Rua Comandante Sacadura 

Cabral (Escadinhas Vasco Santana), lote 31 e 32, subcave, letra “E” e “B”, localidade Terra da 

Mina, na União das Freguesias de Ramada e Caneças, Concelho de Odivelas, inscrita na 

matriz predial urbana sob o artigo n.º 2062 e descrita na Conservatória do Registo Predial de 

Odivelas, sob a ficha 637, com o alvará de utilização n.º 383, emitido pela Câmara Municipal de 

Loures, em 11 de agosto de 1995, e com a certificação energética e de ar interior, CER n.º 

0000018718833, emitida em 11 de setembro de 2009, pretende; 

 

Promover e apoiar o desenvolvimento de novas entidades empresariais, que permitam a 

criação de emprego e qualificação dos recursos humanos, em particular os locais, pelo que; 

Cláusula 1ª 

1. O primeiro Outorgante dispobiliza, no ambito da incubadora vitual um serviço destinado a 

empresas, profissionais e empreendedores que inclui atendimento telefônico, transferência de 

chamadas e um endereço físico e fiscal, mediante o pagamento do preço definido no número 1 

e 2 da cláusula 3. 

 

2. O primeiro Outorgante dispobiliza, ainda no ambito da incubadora vitual salas de reuniões e 

de formação, mediante o pagamento do preço definido no número 3 da cláusula 3. 
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Cláusula 2ª 

Pelo presente contrato, o Segundo Outorgante adere aos serviços de escritório virtual da Start 

In Odivelas - Incubadora de Empresas, mediante o pagamento dos preços definidos na 

cláusula 3ª. 

Cláusula 3ª 

1. O acesso aos serviços prestados no âmbito da incubadora virtual, tem um preço de adesão 

de 20 €, a ser pago no ato de celebração do presente contrato e pelos meios legalmente 

admissíveis. 

2. É devido pelo Segundo Outorgante, pelos serviços prestados no âmbito da incubadora 

virtual, nos termos do número 2 do artigo 12.º do regulamento da Start In Odivelas - Incubadora 

de Empresas, o valor de 45 €, trimestralmente. 

3. O Segundo Outorgante pode fazer uso de salas para reunião ou formação, com prévia 

marcação e mediante o pagamento dos seguintes preços: 

a) Sala de Reuniões:  

a.1 6,00 € por hora, nas cinco primeiras horas, 

a.2 30,00 €, mais de cinco horas  

b) Sala de Formação:  

b.1 10,00 € por hora, nas quatro primeiras horas,  

b.2 40,00 € mais de quatro horas  

 
4. A marcação das salas prevista no número anterior fica sujeito ao horário previsto no número 

1 do artigo 8.º do regulamento da Start In Odivelas - Incubadora de Empresas. 

5. Os valores devidos pela celebração do presente contrato têm a atualização anual definida no 

“Regulamento de taxas e outras receitas municipais e seu regulamento de liquidação e 

cobrança”  

Cláusula 4ª 

O Segundo Outorgante obriga-se a uma correta utilização das salas cedidas, não fazendo 

delas, outro uso que não o da sua finalidade. 
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Cláusula 5ª 

Os Segundos Outorgantes ficam sujeitos, com as devidas adaptações e em tudo em que não 

lhes sejam incompatíveis, às normas previstas no regulamento da Start In Odivelas - 

Incubadora de Empresas   

 

Cláusula 6ª 

O Segundo Outorgante pode rescindir o presente contrato, em qualquer momento, obrigando-

se a uma comunicação escrita com quinze dias de antecedência. 

Cláusula 7ª 

A denúncia do contrato pelo Primeiro Outorgante, não confere ao Segundo Outorgante o direito 

a qualquer indeminização. 

 

Na boa fé e vontade esclarecida das partes, vão ambos os Outorgantes assinar o presente 

contrato. 

 

Odivelas, ____________________ de 2014 

 

O Primeiro Outorgante, 

_________________________________________ 

 

O Segundo Outorgante, 

_________________________________________ 
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ANEXO II 
(Formulário de candidatura) 
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Proposta de ficha de candidatura 

0. Nome do Projeto 

____________________________________________________________________________ 

0.1.Candidatura a 

Espaço individual  

Incubadora virtual 

 

1. Perfil do empreendedor 

1.1 Nome 

____________________________________________________________________________ 

1.2 Data de nascimento  1.3 Bilhete de Identidade  1.4 NIF 

_______________   _______________  _______________ 

1.5 Morada  

__________________________________________________________________ 

1.6 Código postal 

_________________________ 

1.7 Localidade 

__________________________ 

1.8 Email 

________________________________________ 

1.9 Contato telefónico 

__________________________________ 

1.10 Habilitações literárias  

__________________________________ 

2.Caraterização do serviço/produto 

2.1.Tem empresa constituída 

Sim                                                                                Não  (responda ao ponto 2.2)  
    

Data de constituição                Data do início de atividade 

Morada de sede 

_______________________________________________________________________ 
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NIF Empresa________________  Atividade_______________________ 

CAE _______________________ 

2.2.Novo negócio  

2.2.1 Como surgiu a sua ideia de negócio? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2.2.2. Qual é a necessidade que o seu projeto de investimento vem resolver? 

 

2.2.3 Caraterize o seu produto/serviço 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2.2.4 Caracterize o mercado/público-alvo da sua organização e o seu público-alvo 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2.2.5 Que outras organizações apresentam produtos/serviços concorrentes? E 
substitutos?__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ 
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2.2.6 Considera o seu projeto inovador? De que forma? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2.2.7 Considera que o projeto pode ser internacionalizado? De que forma? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2.2.8 Quanto tempo necessita para colocar/implementar o seu produto/serviço no mercado? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
 
2.2.9 Indique 5 objetivos que deseja cumprir nos próximos 3 anos. 
 
1.______________________________________________________ 
2.______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 
5. ______________________________________________________ 

 

3. Perspetivas de crescimento 

Descreva qual a sua perspetiva de crescimento ao longo de 3 ano 

• 3.1 Quota de mercado 

% de quota de mercado  
1º Ano  2º Ano  3º Ano  Total 

    

 

• 3.2 Recursos humanos 

Nº de Postos de trabalho por categoria  1º Ano  2º Ano  3º Ano  Total 

Gerentes     

Administrativos     

Comerciais     

Técnicos     

Outros     
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4. Sustentabilidade do projeto 

4.1.Plano de Investimentos    

                                                                                           (Unid: Euros) 

Investimento 2014 

1. Propriedades de Investimento       

a) Terrenos e recursos naturais       
b) Edifícios e Outras construções       
c) Outros       

2. Ativos Fixos Tangíveis       
a) Adaptação das instalações  
b) Material transporte  
c) Equipamento Básico  
d) Equipamento informático  
h) Equipamento Administrativo  
i) Mobiliário  
i) Outros  

3. Ativos Intangíveis  

a) Formação  
b) Projetos de desenvolvimento  
c) Software  
d) Propriedade Industrial  
e) Outros  

4. Diversos  
5. Fundo de Maneio  

TOTAL  
 

4.2.Financiamento do projeto 

 Capitais 
próprios 

Emprest.Banc.  Empréstimo 
sócios 

Incentivos  Outros  

1º Ano       
2º Ano       
3º Ano       
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4.3 VENDAS DE BENS OU SERVIÇOS DO PROJETO 

(Unid: Euros) 

 

 

4.4 CONSUMO DE MERCADORIAS, MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSI D. PROJETO 

(Unid: Euros) 

 

 

Designação Custo unit. 
201__ 201__ 201__ 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

       

      

      

      

      

      

      

      

     

TOTAL                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Designação 
Preço unit. 

201_ 201_ 201_ 

Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor 

        

TOTAL        
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4.5 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

(Unid: Euros) 

Descrição 201__ 201__ 201__ 

1. Subcontratos11    

2. Rendas    

3. Combustível    

4. Água     

5. Eletricidade    

6. Economato    

7. Material escritório    

8. Comunicações    

9. Seguros    

10. Gestão de resíduos    

11. Deslocações    

12. Publicidade     

13. Outros Fornecimentos Serviços Externos    

TOTAL    

 

4.6 GASTOS COM PESSOAL 

(Unid: Euros) 

Funções Nº Trab. Salário Mensal Encargos 
Sociais 

Administração/Adminstrativa    

Emp. limpeza    

Limpeza    

Produção    

Manutenção    

Outros    

TOTAL    
 

5. Motivação 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                           
1
 - Serviços de contabilidade; Consultoria; Jurídico. 
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6. Anexos 

1. Fotocópia do cartão de identificação fiscal do promotor e da empresa (se constituída); 

2. Cópia (s) do (s) Bilhete (s) de Identidade (s) dos promotores do projeto de investimento; 

3. Curriculum vitae promotor(es); 

4. Fotocópia da declaração de início de atividade (se constituída a empresa); 

5. Certidões comprovativas da situação tributária regularizada perante a Segurança Social e 
as Finanças do(s) promotor(es) e da empresa se constituída. 

 
 

Notas explicativas 
 
Considera-se o preenchimento da ficha de formulário um procedimento obrigatório segundo o 

Regulamento da Start in Odivelas. Por forma a clarificar os conteúdos de cada campo da ficha 

de candidatura, iremos em seguida, descrever algumas notas para melhor ir ao encontro dos 

objetivos pretendidos com a mesma. 

 

0. Nome do projeto 

Denominação do projeto que o promotor pretende criar de forma a ser criado uma identidade 

do projeto a apresentar em concurso. 

 

0.1 Candidatura a 

Pretende-se que seja assinalado com uma cruz a opção que pretende candidatar segundo 

artigo 4.º - Definições, do Regulamento  

 

1. Perfil do empreendedor 

Pretende-se com preenchimento com as perguntas 1.1 a 1.10 a informação dos seus dados 

pessoais comprovando com cópias dos mesmos, o comprovativo de morada pode ser 

qualquer documento que comprove a sua morada de residência. 

 

2. Caraterização do serviço/produto 

Em seguida apresenta-se um conjunto de perguntas que se pretende em conhecer o projeto a 

ser candidatado para ser instalado na Start in Odivelas. 
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Pretende-se nesta fase de preenchimento da ficha de candidatura que o promotor seja objetivo 

e claro nas ideias a propor para ser incubadas. 

 

2.1  Tem empresa constituída  

Pretende-se que escreva os dados existentes e que anexe documentos comprovativos. 

 

2.2 Novo projeto 

Responder às próximas perguntas caso se verifique um novo projeto. 

 

2.2.1. Como surgiu a ideia 

Diga-nos como surgiu a ideia deste projeto a apresentar, de forma a objetiva e clara, no 

máximo de 250 carateres. 

 

2.2.2. Qual a necessidade que o seu projeto de inve stimento vem satisfazer? 

Os projetos implementados no Mercado, tem como objetivo satisfazer uma necessidade 

sentida por um terminado grupo de pessoas, assim pretendemos ter conhecimento qual a 

necessidade que o seu projeto vem colmatar na sequencia da ideia que teve inicialmente. 

 

2.2.3. Caraterize o seu produto/serviço 

Pretende-se que descreva o seu produto/serviço no máximo de 250 carateres. 

 

2.2.4. Caraterize o mercado/público-alvo da sua org anização  

O objetivo desta pergunta será identificar o mercado onde se vai implementar o novo projeto, 

breve descrição do mercado, quanto, como esta organizado, quanto à liderança etc. e 

pretende-se ter conhecimento do público-alvo para o qual o serviço ou produto será dirigido. 

 

2.2.5. Que outras organizações apresentam produtos/ serviços concorrentes? E 

Substitutos? 

Descreva quais os produtos/serviços que possam ser concorrentes ou substitutos ao seu novo 

projeto e que mais valia irá trazer o seu projeto. 

 

2.2.6. Considera o seu projeto inovador? De que for ma? 

Sendo um dos critérios principais da aprovação da candidatura diga nos de forma objetiva 

como irá diferenciar o seu produto/serviço no mercado a ser implementado. 
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2.2.7. Considera o seu projeto pode ser internacion alizado? De que forma? 

A internacionalização será uma aposta a ter em qualquer novo projeto, de forma atingir novos 

mercados, caso pretenda atingir esses mercados, diga-nos quais os mercados atingir e como 

será realizada a distribuição, bem como a divulgação. 

 

2.2.8. Quanto tempo necessita para implementar o se u produto/serviço no mercado? 

O tempo necessário a que um produto/serviço seja implementado, terá que ter em conta alguns 

processos criados, como por exemplo a forma de comunicar o novo projeto (canais, meios 

etc.), quais os canais de distribuição, fontes de financiamento a ser necessárias. 

Só depois destes processos criados e bem definidos e calendarizados é que o projeto poderá 

ser implementado. 

 

2.2.9. Indique 5 objetivos que deseja cumprir nos p róximos 3 anos? 

Os objetivos terão que ser mensuráveis por forma a serem avaliados no final do período. Não 

podem ser subjetivos. 

 

3. Perspetivas de crescimento 

Queremos com este grupo que nos diga ao implementar o seu projeto como é que pretende 

entrar no mercado, que politica a seguir ao longo dos 3 anos. 

 

3.1.Quota de mercado 

Calcula-se da seguinte forma: 

Vendas previstas/volume de negócio do mercado *100 

 

3.2. Recursos humanos 

Pretende-se que nos diga quantos Recursos humanos a iniciar o projeto e qual a prespetiva de 

criação de emprego de acordo com os dados na pergunta anterior. 

 

4. Sustentabilidade do projeto 

Pretende-se com este bloco de perguntas ter conhecimento sobre a viabilidade económica e 

financeira do projeto. 

 

4.1. Plano de investimento 

De forma a implementar o seu projeto diga-nos que valores necessitam de investir para 

operacionalizar o seu produto/serviço. 
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4.2. Financiamento do projeto 

Tendo em conta todas a formas de financiamento como é que vão ser distribuídas as mesmas 

no ano de implementação 

 

4.3. Vendas de bens ou serviços do projeto 

Previsão da faturação anual em relação ás vendas / prestação de serviços globais. 

 

4.4. Consumo de mercadorias, matérias-primas e subs idiárias do projeto 

Custo com a aquisição das mercadorias e matérias-primas  

 

4.5.Fornecimento e serviços externos 

Custos mensais inerentes à atividade da empresa 

 

4.6. Gastos com o pessoal 

Custos com os recursos humanos 
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REGULAMENTO 

 “IDEIAS NO FEMININO” 

 

O presente Regulamento carece de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e posterior deliberação 

por parte da Assembleia Municipal de Odivelas 
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REGULAMENTO 

 

 “Ideias no feminino” 

 

Preâmbulo 

 

O concurso “Ideias no feminino” , é uma iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas inserido 

no “Projeto Empreender no Feminino” do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo” que tem 

em vista fomentar na população feminina iniciativas empreendedoras.  

As mulheres constituem, em média, 30% dos/as empreendedores/as na União Europeia, mas, 

por vezes, encontram maiores dificuldades do que os homens em iniciar os seus projetos de 

negócios, segundo dados retirados da “Rede europeia de empreendedorismo feminino”. 

O concurso “Ideias no feminino” , tem pois, como objetivo potenciar a criatividade e inovação 

no tecido empresarial local através do estímulo ao empreendedorismo qualificado promovido 

por mulheres, estimular a inovação empresarial e incentivar e fomentar o crescimento do 

número de mulheres que gerem o seu próprio negócio. 

Os seus principais objetivos consistem em combater o desemprego e as situações de carência 

económica, estimular a criatividade, fixar capital humano e desenvolver ideias que dinamizem a 

atividade económica local.  

 

Este concurso, visa desde logo, apoiar a criação e desenvolvimento de negócios por mulheres 

com dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, em risco ou situação de exclusão, com 

competências de base e um desejo genuíno de empreender para alterar a sua condição 

profissional e social. 

 

Estes fatores aliados à atual conjuntura económica levam a que se devam incentivar atitudes 

profissionais alternativas e criativas para fazer face aos obstáculos que vão surgindo, numa 

visão mais alargada, que promova o desenvolvimento local. 

Dar relevo a ações locais neste âmbito, é uma aposta no próprio desenvolvimento local e um 

fator para o crescimento e sustentabilidade da economia local. 

Assim, nos termos da alínea ff) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à Câmara Municipal: 

“Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal”. 
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e da alínea k) do nº 1, artigo 33º, do mesmo diploma legal, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Odivelas, delibere e aprove o concurso “Ideias no feminino” , inserido no “Projeto 

Empreender no Feminino” do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, devendo ser objeto 

de apreciação pública nos termos do disposto no artigo 118º do Código de Procedimento 

Administrativo, e aprovado pela  Assembleia Municipal de Odivelas, nos termos da  alínea g) 

do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º  

(Objeto) 

O presente regulamento estabelece as normas pelas quais se rege o concurso “Ideias no 

feminino” , promovido anualmente pelo Município de Odivelas. 

 

Artigo 2.º  

(Finalidade) 

O concurso “Ideias no feminino” , tem como intuito valorizar e apoiar a criatividade e inovação 

do empreendedorismo promovido pela população feminina, e fomentar o crescimento do 

número de mulheres que gerem o seu próprio negócio, atenuando, deste modo o fosso 

existente entre géneros. 

Artigo 3.º  

(Destinatários) 

1. O concurso “Ideias no feminino” , tem como destinatários a população do sexo feminino, 

maiores de idade, residentes no Concelho de Odivelas. 

 

 2. Podem igualmente participar a população do sexo feminino, maiores de idade, não 

residentes no Concelho de Odivelas e cujos projetos venham a ser implementados na área 

geográfica do Município de Odivelas. 

 

Artigo 4.º 

(Prémios) 

1. Serão premiadas as três melhores ideias escolhidas segundo os critérios definidos no artigo 

11.º do presente regulamento. 

2. Os prémios a atribuir serão em espécie, de valor pecuniário até: 

a) 250,00 € - Primeiro prémio;  
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b) 150,00 € - Segundo prémio; 

c) 100,00 € -Terceiro prémio. 

3. Poderão, igualmente ser atribuídas menções honrosas, caso a comissão de avaliação assim 

o entenda. 

4. O projeto de ideia classificado em primeiro lugar pode, nos termos do número 2 do artigo 5.º 

do regulamento Start In Odivelas - Incubadora de Empresas ser premiado com um gabinete 

individual, desde que, mediante entrevista, se conclua ser de todo o interesse a sua inclusão 

naquele projeto e demonstre um elevado grau de responsabilidade, organização e dinamismo.  

5. A Câmara Municipal de Odivelas pode ceder outros gabinetes individuais, sitos em outras 

instalações, que não na Start In Odivelas - Incubadora de Empresas, desde que reunidos os 

pressupostos previsto no número anterior e sempre que não exista espaços aí disponíveis, 

considerando-se estes outros espaços, uma extensão da Incubadora. 

6. A mulher empreendedora que venha a ser contemplada no projeto Incubadora de Empresas 

- Start In Odivelas, será acompanhada pela equipa prevista no artigo 14.º do presente 

regulamento.  

 

ARTIGO 5º 

(Direitos de autor e propriedade intelectual) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a não copiar ou reproduzir total ou 

parcialmente as peças dos projetos candidatados. 

 

2. É garantido aos projetos apresentados o direito de propriedade intelectual, pelas suas 

proponentes. 

 

Artigo 6.º  

(Confidencialidade) 

A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a conservar e a não utilizar as informações 

que lhe são fornecidas no âmbito do concurso “Ideias no feminino” , para outros fins que não 

sejam a prossecução dos objetivos deste regulamento. 
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Capítulo II 

Processo de candidatura 

Seção I 

Da apresentação de candidaturas 

 

Artigo 7.º 

(Formalização da candidatura) 

1. Para participar no concurso “Ideias no feminino” , devem as candidatas preencher o 

Formulário de Candidatura (Anexo I), disponível para download no sítio da Câmara Municipal 

de Odivelas e entregar a demais documentação solicitada. 

2. Todas as candidaturas podem ser remetidas via e-mail para o endereço 

atividadeseconomicas@cm-odivelas.pt ou presencialmente na Loja do Cidadão de Odivelas. 

 

3. As candidaturas deverão ser entregues, dentro do prazo estipulado, sob pena de não serem 

admitidas a concurso. 

 

Artigo 8.º 

(Documentos para candidatura) 

1. Os projetos candidatos devem ser obrigatoriamente acompanhados dos seguintes 

documentos e elementos: 

            a) Formulário de candidatura; 

            b) Curriculum vitae do(s) promotor(es); 

            c) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, ou título de residência; 

d) Fotocópia do cartão de identificação fiscal caso não seja detentor de cartão de 

cidadão; 

e) Certidões comprovativas da situação tributária regularizada perante a Segurança 

Social e as Finanças. 

 

2. Declaração devidamente assinada, pela candidata onde afirma que tem conhecimento e 

aceita os termos do regulamento do concurso “Ideias no feminino” . 

 

Artigo 9.º 

(Abertura de procedimento) 

1. A abertura do procedimento e os prazos de apresentação de candidatura serão divulgados 

por edital, no sítio da Câmara Municipal de Odivelas e pelos meios de comunicação e 

divulgação considerados adequados para a promoção do concurso “Ideias no feminino” . 
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2. A apresentação de candidaturas deve respeitar a data afixada no edital previsto no número 

anterior. 

Seção II 
Da seleção dos projetos 

 
Artigo 10.º 

(Comissão de avaliação) 

1. As candidaturas apresentadas serão avaliadas por uma “Comissão de avaliação”, composta 

por três elementos a serem designados pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, no edital de 

abertura de procedimento. 

 

2. Compete à “Comissão de avaliação”, apresentar um relatório final, no prazo de 40 dias, a 

contar do fim do prazo de apresentação das candidaturas, contendo uma breve caraterização 

de todos os projetos de ideias apresentados e os motivos de seleção ou de exclusão em 

conformidade com os critérios de seleção, elencados no artigo seguinte, bem como, propor os 

projetos selecionados. 

 

Artigo 11.º 

(Critérios de seleção) 

1. A “Comissão de avaliação” analisa e classifica os projetos de acordo com os seguintes 
critérios: 

Critério Ponderação 

Exequibilidade do projeto. 35%  

Perfil e capacidade da candidata para a execução da ideia 35%  

Inovação do projeto. 20% 

Número de postos de trabalho criados. 10%  

 

2. Para efeitos do número anterior, entende-se por: 

a) Exequibilidade do projeto:  
a.1 Grau de autonomia financeira face a fontes de financiamento junto de 
terceiros –   30% 
a.2 Relevância do projeto na comunidade, na forma como a ideia se adequa ao 
mercado - 30% 
a.3 Clareza na definição do produto/serviço – 20% 
a.4 Clareza na definição do público-alvo –20% 

b) Perfil e capacidade da candidata para a execução da ideia 

b.1 Apoiado ou estar associado a uma entidade de empreendedorismo 

feminino, de promoção de igualdade de género ou de apoio a vítimas de 

violência domestica - 40% 
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b.2 Clareza na exposição, nomeadamente no desenvolvimento da ideia – 20% 

b.3 Grau de motivação para o projeto – 20% 

b.4 Experiência e competências na área de atividade a desenvolver – 10% 

b.5 Habilitações Literárias – 10% 

c) Inovação do projeto: 

c.1 Grau de diferenciação do produto/serviço face à concorrência – 50% 
c.2 Vantagens da ideia face à concorrência- 50% 

3. Em caso de empate prevalece o projeto que tiver maior classificação no critério de 
ponderação “Exequibilidade do projeto”. 

 

4. Caso se mantenha a situação de empate serão utilizados como critério as maiores 

classificações obtidas nas ponderações constantes no número 1 do presente artigo, pela 

ordem nele estabelecida. 

 

Artigo 12.º  

(Processo de decisão)  

1. Compete ao (a) Presidente da Câmara Municipal, ou a quem este(a) tenha delegado, 

homologar a proposta de decisão, de acordo com o “Relatório de avaliação” elaborado pela 

“Comissão de avaliação”.  

 

2. Após homologação, a decisão será comunicada, aos candidatos em evento criado para o 

efeito.  

 

Artigo 13.º  

(Divulgação dos vencedores) 

A divulgação dos resultados do concurso “Ideias no feminino”  é feita no sítio da Câmara 

Municipal de Odivelas.   

 

Artigo 14.º  

(Equipa de acompanhamento) 

A gestão, acompanhamento e monitorização do concurso “Ideias no feminino” , é efetuada 

pela unidade orgânica responsável pela sua implementação e a sua composição é designada 

pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, por despacho. 
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Capítulo III 

Disposições finais 

 

Artigo 15.º  

(Cooperação com outras entidades) 

 

A equipa de acompanhamento deve promover a interação com entidade de empreendedorismo 

feminino, de promoção de igualdade de género ou de apoio a vítimas de violência doméstica, 

bem como, garantir o acesso privilegiado a parcerias, nacionais e internacionais, 

proporcionando desta forma a sua implantação num contexto empresarial. 

 

Artigo 16.º  

(Contagem dos prazos) 

Os prazos estabelecidos no presente regulamento contam-se de acordo com as regras 

previstas no artigo 72.º do Código de Procedimento Administrativo 

 

Artigo 17.º  

(Casos omissos)  

Os casos omissos no presente regulamento e as situações geradoras de dúvidas serão 

resolvidos por despacho do (a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 18.º  

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil imediatamente a seguir ao da sua 

publicação no Boletim Municipal. 
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ANEXO I 
(Ficha de candidatura) 
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Formulário de Candidatura 

Concurso Ideias no Feminino 

 

 

Nome: ______________________________________________________________________ 

Endereço: 
____________________________________________________________________________ 

Código postal: ______ - ______ Localidade: ________________________________________ 

Telefone: _____________ Fax: _______________ E-mail: _________________________ 

Habilitações Literárias:  

____________________________________________________________________________ 

Motivação na apresentação desta candidatura (Máximo de 30 palavras, aproximadamente 3 linhas)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Número de dependentes a cargo da candidata e respetivo grau de parenteso:  

Número de 
dependentes Grau de Parentesco 

    

    

    

    

    
 

Quais as fontes de rendimento do agregado familiar 

(A preencher pelos serviços) 

Nº. Candidatura __________________ 

Data de Entrada _____/_____/______ 

1. Identificação da candidata 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Nome do Projeto: _____________________________________________________________ 

 

Como surgiu a ideia? (Máximo de 30 palavras, aproximadamente 3 linhas)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Descreva a ideia (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Considera a sua ideia inovadora? De que forma? (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Qual a melhor localização para o desenvolvimento da sua ideia? (Máximo de 30 palavras, 

aproximadamente 3 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Qual a relevância do projeto para a comunidade local (Máximo de 30 palavras, aproximadamente 3 

linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Caraterização da Ideia 
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Para o desenvolvimento da sua ideia conta com a colaboração de alguma associação / 
entidade de empreendedorismo feminino, de promoção de igualdade de género ou de apoio á 
vítima de violência doméstica? 

Sim   Não 

a) No caso de ter respondido afirmativamente, identifique a Associação e qual é o grau de 
apoio da associação ao presente projeto (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Caraterize o produto/serviço (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Descreva o seu público-alvo (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Existe empresas que produzem / prestam produtos/serviços idênticos ao seu e por isso são 
suas concorrentes?  

Sim   Não 

 
 

3. Mercado 
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a) No caso de ter respondido afirmativamente, identifique quais são as suas empresas 
concorrentes (Máximo de 30 palavras, aproximadamente 3 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Em que é que o seu produto/serviço difere dos concorrentes? (Máximo de 30 palavras, 

aproximadamente 3 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Número de postos de trabalho que irá criar (incluir a candidata): 

Número Postos de 
Trabalho 201_ 201_ 201_ 

Total de 
Postos de 
Trabalho 

Valor da 
remuneração mensal 

por empregado 
Gerente           
Administrativos           
Comerciais           
Técnicos           
________________           
________________           
 

Qual o valor total do investimento a realizar: ___________________________________euros. 

Descreva o que tem de adquirir para dar início da sua atividade e qual o montante respetivo - 
computadores, mesas, cadeiras, software, etc (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Descreva as suas fontes de financiamento e montantes necessários para dar início à sua 
atividade (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

4. Breve caraterização do projeto  
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Qual a sua estimativa mensal relativamente ao rendimento líquido da atividade = proveitos – 
custos (Máximo de 50 palavras, aproximadamente 5 linhas) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

    Cópia do B.I. ou C.C. do requerente; 

    Curriculum Vitae do candidato; 

     Certidões comprovativas da situação tributária regularizada perante a Segurança Social e as Finanças 

     Outro. Qual? ____________________________________________________________ 

 

      Declaro como tenho conhecimento e aceito os termos do regulamento do concurso “Ideias 

no feminino” , bem como, ser da minha total responsabilidade do(s) candidatos(as) a 

originalidade do conceito de negócio, e assumo todas e quaisquer responsabilidades por 

qualquer reclamação de propriedade intelectual ou conexa, bem como, por qualquer sanção 

legal resultante da prática de plágio  

 

Odivelas, _______________________ 

A responsável pela candidatura 

 

_______________________ 

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

 

5. Documentos 
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a) O presente formulário pode ser fotocopiado para preenchimento; 

b) Os campos devem ser preenchidos com letra arial 10; 

c) Todos os campos são de preenchimento obrigatório; 

d) Os documentos listados são de junção obrigatória; 

e) Os presentes dados irão ser objeto de tratamento informático, tendo o candidato direito 

de informação nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, que aprova a Lei da 

Proteção de Dados Pessoais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Notas Explicativas 
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O cálculo para a aferição dos resultados tem por base a seguinte fórmula: 

 
IF= (IF1*0.35) + (IF2*0.35)+(IF3*0.2)+(IF4*0.1) 

        4 

IF1= Exequibilidade do projeto 

IF2 =Perfil da candidata e capacidade de execução da ideia 

IF3=Inovação do projeto 

IF4= Número de postos de trabalho 

 

IF1 - Exequibilidade do projeto (35%):  

 

IF1 = (0.3*a) + (0.3*b) + (0.2*c) + (0.2*d) 

   4 

a) Grau de autonomia financeira face a fontes de financiamento junto de 
terceiros – 30% 

b) Relevância do projeto na comunidade, na forma como a ideia se adequa ao 
mercado - 30% 

c) Clareza na definição do produto/serviço – 20% 
d) Clareza na definição do público-alvo –20% 

Para quantificar esta variável dever-se-á proceder à análise qualitativa da informação constante 
no formulário de candidatura, aplicando-se a seguinte grelha: 

0 1 2 3 4 5 

Não responde    Muito pouco         Pouco      Suficiente           Muito          Bastante 

 

IF2 = Perfil da candidata e capacidade de execução da ideia (35%) 

IF2 = (0.4*a) + (0.2*b) + (0.2*c) + (0.1*d) +(0.1*e) 

   5 

Modelo de Classificação das Candidaturas 
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a) Apoiado ou estar associado a uma entidade de empreendedorismo 

feminino, de promoção de igualdade de género ou de apoio a vítimas de 

violência domestica - 40% 

b) Clareza na exposição, nomeadamente no desenvolvimento da ideia - 20% 
c) Grau de motivação para o projeto – 20% 
d) Experiência e competências na área de atividade a desenvolver – 10% 
e) Habilitações Literárias – 10% 

Para quantificar esta variável dever-se-á proceder à análise qualitativa da informação constante 
no formulário de candidatura, aplicando-se a seguinte grelha: 

0 1 2 3 4 5 

Não responde    Muito pouco         Pouco      Suficiente           Muito          Bastante 

 

IF3=Inovação do projeto (20%) 

IF3 = (0.5*a) + (0.5*b) 

    2 

a) Grau de diferenciação da ideia face à concorrência – 50% 
b) Vantagens da ideia face à concorrência- 50% 

Para quantificar esta variável dever-se-á proceder à análise qualitativa da informação constante 
no formulário de candidatura, aplicando-se a seguinte grelha: 

0 1 2 3 4 5 

Não responde    Muito pouco         Pouco      Suficiente           Muito          Bastante 

 

IF4= Número de postos de trabalho (10%) 

IF4 = a 

a) Previsão do número de postos de trabalho criados no início da atividade 

Para a quantificação o número de postos de trabalho dever-se-á aplicar a seguinte grelha: 

1 2 3 4 5 

0-1 PT        2 PT            3 PT       4 PT     >5 PT 

PT= Posto de Trabalho  
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REGULAMENTO 

CONCURSO “JOVENS COM IDEIAS” 

 
O presente Regulamento carece de apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e posterior deliberação 

por parte da Assembleia Municipal de Odivelas 
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REGULAMENTO 

Concurso “Jovens com Ideias” 

 

Preâmbulo 

 

O concurso “Jovens com Ideias” , é uma iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas inserido 

no “Projeto Jovens com Ideias” do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo” é uma iniciativa 

da Câmara Municipal de Odivelas que tem em vista fomentar nos jovens a capacidade de 

reflexão, o espírito crítico, a capacidade de argumentação, a imaginação e a criatividade num 

contexto de deteção de oportunidades de ideias inovadoras e empreendedoras, desenvolver a 

economia local de uma forma sustentável 

 

Visa igualmente incentivar uma atitude empreendedora nos jovens; dando a possibilidade de 

serem inseridos num ambiente propício à inovação e criatividade. 

 

Em Portugal, a prática deste conceito, apesar de já bastante desenvolvido e existir uma vasta 

gama de programas fomentadores do empreendedorismo, seja através de cursos ou de 

concurso, continua haver, ainda, algumas lacunas ao nível da educação para o 

empreendedorismo nas escolas, junto dos jovens, uma vez que não existe no programa 

curricular do ensino público em Portugal o leccionamento desta matéria junto dos jovens. 

Para isso, é importante criar oportunidades aos jovens para poderem demonstrar e por em 

prática a sua atitude empreendedora, cativando-os para o efeito. 

Trabalhar e apostar no empreendedorismo não é apenas criar empresas ou postos de trabalho 

mais criativos, mas é também, ajuda a desenvolver o indivíduo ao nível das competências 

pessoais e sociais. 

Estes fatores aliados à atual conjuntura económica levam a que se devam incentivar atitudes 

profissionais alternativas e criativas para fazer face aos obstáculos que vão surgindo, numa 

visão mais alargada, que promova o desenvolvimento local. 

A Câmara Municipal de Odivelas aposta em atividades e projetos ligados ao 

empreendedorismo, tendente à promoção e dinamização empresarial e ao apoio à fixação de 

micro empresas e criação de emprego no Concelho de Odivelas. 

O empreendedorismo, pelas suas próprias características, contribui para a diversificação do 

tecido empresarial do concelho, podendo, mesmo as empresas de pequena dimensão, 

afirmarem-se localmente pelos seus serviços e pela sua atitude dinâmica e criativa. 

Dar relevo a ações locais neste âmbito, é uma aposta no próprio desenvolvimento local e um 

fator para o crescimento e sustentabilidade da economia. Torna-se, pois, necessário que a 
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comunidade local desenvolva ações e projetos que motivem e estimule os seus cidadãos, 

sobretudo as camadas mais jovens, mais dinâmicos e empreendedores para que dediquem as 

suas competências ao serviço da comunidade em geral.  

Encontra-se em desenvolvimento o Projeto - Incubadora “Start In” - Incubadora de Empresas 

de Odivelas, um espaço privilegiado, onde serão acolhidas novas ideias e empresas, capazes 

de gerar novos postos de trabalho e mais investimento que irão contribuir para a revitalização 

económica e social do concelho.  

Assim, considerando que nos termos da alínea ff) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 

de setembro, compete à Câmara Municipal: 

“Promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos 

relacionados com a atividade económica de interesse municipal”. 

e da alínea k) do nº 1, artigo 33º, do mesmo diploma legal, propõe-se que a Câmara Municipal 

de Odivelas, delibere e aprove o concurso “Jovens com Ideias” , inserido no “Projeto Jovens 

com Ideias” do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, devendo ser objeto de apreciação 

pública nos termos do disposto no artigo 118.º do Código de Procedimento Administrativo, e 

aprovado pela  Assembleia Municipal de Odivelas, nos termos da  alínea g) do n.º 1, do artigo 

25.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 
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Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º  

(Objeto) 

O presente regulamento estabelece as normas pelas quais se rege o concurso de ideias de 

empreendedorismo jovem designado por “Jovens com Ideias” , promovido anualmente pelo 

Município de Odivelas. 

 

Artigo 2.º  

(Finalidade) 

1. O concurso “Jovens com Ideias” , é uma iniciativa da Câmara Municipal de Odivelas, 

inserido no “Projeto Jovens com Ideias” do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo”, com o 

intuito de valorizar e premiar jovens com espírito empreendedor do Concelho de Odivelas, em 

especial, de jovens com habilitações ao nível do ensino secundário e superior. 

 

2. Seleccionar conceitos de negócio e as equipas promotoras, com elevado potencial para a 

criação de empresas com perspetivas de crescimento sustentado. 

 

3. Tem ainda por finalidade, conceder o acesso privilegiado a um conjunto de entidades 

parceiras, proporcionando ao(s) jovem(s), a inserção num contexto empresarial e a promoção 

da interação, entre o meio empresarial e as instituições de ensino e de investigação e de 

desenvolvimento, com vista a divulgação de novos projetos. 

 

Artigo 3.º  

(Âmbito) 

1. O concurso “Jovens com Ideias”  destina-se a jovens residentes no Município de Odivelas 

com idades compreendidas entre os 16 e 35 anos, que apresentem projetos com ideias 

criativas e inovadoras, com potencial de implantação e acrescentem valor aos setores 

económicos, sociais e ambientais. 

 

2. É dada total liberdade ao tipo de ideia de inovação a apresentar. 

 

Artigo 4.º 

(Destinatários) 

1. Podem participar jovens a título individual ou equipas de jovens, a frequentar o ensino 

secundário, escolas profissionais ou ensino superior, público ou privado, do Concelho de 

Odivelas. 
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2. Os participantes podem inscrever-se a título individual ou em grupos, com o máximo de três 

pessoas, todas elas devendo respeitar o limite de idades referido no número 1 do artigo 3.º do 

presente regulamento. 

 

Artigo 5.º 

(Prémios) 

1. Serão premiadas as três melhores ideias escolhidas segundo os critérios definidos no artigo 

14.º do presente regulamento. 

2. Os prémios a atribuir serão em espécie, de valor pecuniário até: 

a) 250,00 € - Primeiro prémio;  

b) 150,00 € - Segundo prémio; 

c) 100,00 € -Terceiro prémio. 

3. Poderão, igualmente ser atribuídas menções honrosas, caso a comissão de avaliação assim 

o entenda. 

4. O projeto de ideia classificado em primeiro lugar pode, nos termos do número 2 do artigo 5.º 

do regulamento Start In Odivelas - Incubadora de Empresas ser premiado com um gabinete 

individual, desde que, mediante entrevista, se conclua ser de todo o interesse a sua inclusão 

naquele projeto e demonstre um elevado grau de responsabilidade, organização e dinamismo.  

5. A Câmara Municipal de Odivelas pode ceder outros gabinetes individuais, sitos em outras 

instalações, que não na Start In Odivelas - Incubadora de Empresas, desde que reunidos os 

pressupostos previsto no número anterior e sempre que não existam espaços ai disponíveis, 

considerando-se estes outros espaços, uma extensão da Incubadora. 

6. O jovem vencedor que venha a ser contemplado no projeto Incubadora de Empresas - Start 

In Odivelas, será assistido pela equipa de acompanhamento do concurso “Jovens com Ideias”, 

nomeados por despacho do(a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas.  

 

Artigo 6.º 

(Cedência do projeto de ideia) 

Na situação em que o jovem premiado não tiver interesse ou condições económico-financeiras 

para, por si, desenvolver o seu projeto, pode, nos termos da lei civil, ceder a terceiros, a 

qualquer título, o seu projeto de ideias, desde que o mesmo seja concretizado na área 

geográfica do Município de Odivelas. 
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Artigo 7.º 

(Exclusão) 

1. Encontram-se excluídos os projetos de ideias anteriormente premiados no âmbito de outros 

concursos de cariz análogo a nível nacional ou internacional. 

2. São igualmente excluídos os projetos de ideias que de forma evidente ou comprovada 

indiciem haver plágio. 

 

ARTIGO 8º 

(Direitos de autor e propriedade intelectual) 

1. A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a não copiar ou reproduzir total ou 

parcialmente as peças dos projetos candidatados. 

 

2. É garantido aos projetos apresentados o direito de propriedade intelectual, pelos seus 

proponentes. 

 

Artigo 9.º  

(Confidencialidade) 

A Câmara Municipal de Odivelas compromete-se a conservar e a não utilizar as informações 

que lhe são fornecidas pelos jovens, no âmbito do concurso “Jovens com Ideias”, com outros 

fins que não sejam a prossecução dos objetivos deste regulamento. 

 

Capítulo II 

Processo de candidatura 

 

Seção I 

Da apresentação de candidaturas 

 

Artigo 10.º 

(Formalização da candidatura) 

1. A participação no concurso “Jovens com Ideias”  é feita através do preenchimento do 

Formulário de Candidatura (Anexo I), disponível para download no sítio da Câmara Municipal 

de Odivelas e ser entregue a demais documentação solicitada. 

2. Todas as candidaturas podem ser remetidas via e-mail para o endereço 

atividadeseconomicas@cm-odivelas.pt ou presencialmente na Casa da Juventude e na Loja do 

Cidadão de Odivelas. 
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3. As candidaturas deverão ser entregues, dentro do prazo estipulado, sob pena de não serem 

admitidas a concurso. 

 

Artigo 11.º 

(Documentos para candidatura) 

1. Os projetos de ideias candidatos devem ser obrigatoriamente acompanhados dos seguintes 

documentos e elementos: 

            a) Formulário de candidatura; 

            b) Curriculum vitae do(s) promotor(es) 

            c) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão, ou título de residência; 

d) Fotocópia do cartão de identificação fiscal caso não seja detentor de cartão de 

cidadão; 

d) Fotocópia de cartão de aluno; 

e) Apresentação da ideia em formato PowerPoint ou vídeo. 
 

2. No caso de candidaturas conjuntas, deve a equipa designar um representante da equipa que 

será o interlocutor perante a entidade organizadora do concurso. 

 

3. Caso os projetos de ideias sejam apresentados por menor de idade, nos termos da lei civil, 

deve ser junta à candidatura, uma declaração, devidamente assinada, por quem detenha a 

tutela do menor, dando o consentimento à participação deste no concurso e onde declare 

também ter conhecimento das normas do presente regulamento, devidamente acompanhada 

de fotocópia de documento de identificação (Anexo II). 

 

Artigo 12.º 

(Prazo de Candidatura) 

1. O processo de candidatura desenvolver-se-á em duas fases: 

a) Primeira fase: Divulgação do concurso “Jovem com Ideias” junto a todas as instituições 

de ensino do Concelho de Odivelas, a ter início no mês de setembro de cada ano; 

b) Segunda fase: Apresentação de candidaturas a decorrer de 01 a 15 de novembro de 

cada ano. 

 

2. A abertura do procedimento concursal será divulgado por edital, no sítio da Câmara 

Municipal de Odivelas e pelos meios de comunicação e divulgação considerados adequados. 
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Seção II 

Da seleção dos projetos de ideias 

 

Artigo 13.º 

(Comissão de avaliação) 

1. As candidaturas apresentadas serão avaliadas por uma “Comissão de avaliação”, composta 

por três elementos a serem designados pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, no edital de 

abertura de procedimento. 

 

2. Compete à “Comissão de avaliação”, apresentar um relatório final, no prazo de 40 dias, a 

contar do fim do prazo de apresentação das candidaturas, contendo uma breve caraterização 

de todos os projetos de ideias apresentados e os motivos de seleção ou de exclusão em 

conformidade com os critérios de seleção, bem como, propor os projetos selecionados. 

 

Artigo 14.º 

(Critérios de seleção) 

1. A “Comissão de avaliação” analisa os projetos de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Ponderação 

Grau de inovação e criatividade da ideia 45%  

Exequibilidade / viabilidade da ideia 25%  

Impacto nos setores de atividade, social e ambiental  20%  

Estruturação e apresentação da ideia  10%  

 

2. Para efeitos do número anterior, entende-se por: 

a) Inovação e criatividade: Novas metodologias, processos, procedimentos, produtos e 

demais elementos diferenciadores face ao mercado, a originalidade das ideias e a 

capacidade imaginativa;  

b) Exequibilidade / viabilidade da ideia: Potencial de execução e concretização da ideia; 

c) Impacto nos setores de atividade, social e ambiental: Grau de relevância na 

construção e desenvolvimento de soluções inovadoras para as necessidades 

reconhecidas; identificação das consequências decorrentes da potencial 

implementação da ideia, efeitos esperados face ao público-alvo e resultado potencial 

da implementação do negócio em termos de valor local (escola, rua, bairro, cidade, 

região); 

d) Estruturação e apresentação da ideia: Originalidade na apresentação (PowerPoint, 

vídeo), capacidade de síntese, expressão e argumentação. 
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3. Em caso de empate prevalece o projeto de ideia que tiver maior pontuação no critério de 
ponderação “Grau de inovação da ideia”. 

 

4. Caso se mantenha a situação de empate serão utilizados como critério as maiores 

pontuações obtidas nas ponderações constantes no número 1 do presente artigo, pela ordem 

nele estabelecida. 

 

Artigo 15.º  

(Processo de decisão)  

1. Compete ao Presidente da Câmara Municipal, ou a quem este tenha delegado, homologar a 

proposta de decisão, de acordo com o “Relatório de avaliação” elaborado pela “Comissão de 

avaliação”.  

 

2. Após homologação, a decisão será comunicada, aos candidatos em evento criado para o 

efeito.  

 

Artigo 16.º 

(Divulgação dos vencedores) 

A divulgação dos resultados do concurso “Jovens com Ideias” é feita no sítio da Câmara 

Municipal de Odivelas.   

  

Artigo 17.º  

(Equipa de acompanhamento) 

A gestão, acompanhamento e monitorização do concurso “Jovens com Ideias” é efetuada pela 

da unidade orgânica responsável pela sua implementação e a sua composição é designada 

pelo(a) Presidente da Câmara Municipal, por despacho. 

 

Capítulo III 

Disposições finais 

 

Artigo 18.º  

(Cooperação com outras entidades) 

 

A equipa de acompanhamento deve promover a interação com as instituições de ensino do 

concelho, bem como, com entidades promotoras do empreendedorismo, de modo a garantir o 

acesso privilegiado a parcerias, nacionais e internacionais, proporcionando desta forma, a sua 

implantação num contexto empresarial. 
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Artigo 19.º  

(Contagem dos prazos) 

Os prazos estabelecidos no presente regulamento contam-se de acordo com as regras 

previstas no artigo 72.º do Código de Procedimento Administrativo 

 

Artigo 20.º  

(Casos omissos)  

Os casos omissos no presente regulamento e as situações geradoras de dúvidas serão 

resolvidos por despacho do (a) Presidente da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

Artigo 21.º  

(Entrada em vigor) 

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil imediatamente a seguir ao da sua 

publicação no Boletim Municipal. 
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ANEXO I 
(Ficha de candidatura) 
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Ficha de Candidatura 

Concurso de Ideias “Jovens com Ideias” 

 

 

1. Nome do Projeto/ Ideia ____________________________________________ 

 

2. Perfil do Jovem Empreendedor 

 

Nome (s): _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(caso, se trate de um grupo, os dados seguintes dev erão ser preenchidos pelo responsável do grupo) 

 

Data de nascimento ___/___/_____ 

Morada ________________________________________________________ 

Código postal ______ - ____    Localidade __________________________ 

Email ________________________________________ 

Contato (s) ____________________________________ 

Estabelecimento de Ensino _______________________________________ 

Ano de Escolaridade  _________ 

 

3. Caraterização da ideia 

 

3.1. Setor de Atividade 

 

Comércio/ Serviços  

Tecnologias Informação/ Comunicação 

Turismo 

Artes/ Cultura 

Ambiente 

Saúde 

Outras áreas 
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3.2. Como surgiu a ideia? 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. Descrição da ideia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Objetivo da ideia. Como imagina a sua implemen tação? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 7 – 8 de abril de 2014 - Anexo 

13 
 

 

3.5. Considera a sua ideia inovadora? De que forma?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Sustentabilidade e Impacto da ideia no concelh o de Odivelas: 

(a nível económico, social e ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Caracterize o público-alvo da ideia: 
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3.8. Tem conhecimento se já existe alguma ideia sem elhante à sua 

implantada no concelho de Odivelas? Se sim, identif ique o nome da(s) 

empresa(s). E de que forma é a sua ideia inovadora em relação à que 

já existe no mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Gostava de ser o próprio a desenvolver a ideia ? Ou preferia ver a ideia 

desenvolvida por outros? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Acha que a sua ideia vai ter sucesso económic o? De que forma e 

porquê? 
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      Declaro como tenho conhecimento e aceito os termos do regulamento do concurso 

“Jovens com Ideias” , bem como, ser da minha total responsabilidade do(s) candidatos(as) a 

originalidade do conceito de negócio, e assumo todas e quaisquer responsabilidades por 

qualquer reclamação de propriedade intelectual ou conexa, bem como, por qualquer sanção 

legal resultante da prática de plágio. 

 

Odivelas, _______________________ 

 

O responsável pela candidatura 

 

_______________________ 

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

 
Documentos anexos 

Curriculum Vitae 
Fotocópia de documento de identificação (B.I., Cartão do Cidadão ou Título de Residência) 
Fotocópia do Número de Contribuinte 
Fotocópia do Cartão de Aluno 
Apresentação da ideia em formato PowerPoint ou vídeo 
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ANEXO II 
(Declaração de consentimento) 
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___________________, residente em ___________________, portador do C.C. / B.I. n.º 

___________________, emitido em ___________________, pelo Arquivo de Identificação de 

___________________,válido até ___________________, (pai, mãe, tutor), titular do poder 

paternal, declaro que autorizo (nome do menor) ___________________, portador do C.C. / B.I. 

n.º ___________________, emitido em ___________________, pelo Arquivo de Identificação 

de ___________________, válido até ___________________, a participar no concurso 

“Jovens com Ideias” , bem como, assumo as responsabilidades dai decorrentes nos termos 

da lei civil. 

. 

________________________________________ 

data 

(Assinatura) 

 

 


