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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

13.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 02 de julho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

JOAQUIM CÂNDIDO LEITE MOREIRA 
 

“Tomámos conhecimento do desaparecimento de um 
homem bom, generoso e um cidadão exemplar. O Dr. 
Cândido Moreira foi um nobre autarca de referência e 
cidadão de conduta cívica exemplar. Era um democrata 
convicto que defendia apaixonadamente os princípios e os 
valores de Abril. 
 
Exercia condignamente as funções de Presidente da 
Associação Nacional de Freguesias e simultaneamente 
conduzia com elevação os destinos da freguesia de 
Padronelo, em Amarante. Foi vítima de uma doença 
maligna que lhe ceifou a vida cedo de mais. Exemplo pela 
sua simplicidade e autenticidade, revelou ser um homem 
de causas e convicções que dignificou a classe política, 
quer pela palavra, quer pela postura, extravasando 
completamente o partido onde militava. 
 
O Dr. Cândido Moreira será sempre recordado pela sua 
integridade, pelos valores humanistas, pelos princípios 
democratas que proclamava e exercia de forma impar e 
permanente. 
 
Perante a sua partida, o Executivo Municipal de Odivelas 
presta sentida homenagem à memória do autarca Cândido 
Moreira, manifesta profundo pesar pelo seu falecimento, e 
endereça os mais sentidos votos de condolência à sua 
família e amigos.” 
 
Odivelas, 02 de julho de 2014 

 
A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
(Aprovado, por unanimidade) 

 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

RETIRADA DE PONTOS DA ORDEM DO DIA 
DA PRESENTE REUNIÃO 

 
O senhor presidente em exercício colocou para 
deliberação a retirada da Ordem do Dia dos seguintes 
pontos: 
 
1.1 - Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, realizada a 15 de março de 
2011. 
 
4.1 – Propostas de: 
 
- Continuidade do Programa do Urbano ao Rural – Ano 
Letivo 2014/2015; 
 
- Atribuição de Subsídio à Escola Profissional Agrícola D. 
Dinis – Paiã; 
 
4.3 – Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 11 
de Odivelas – Proposta de Cedência de Transporte 
Municipal – Dia 21 de julho de 2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 
 

 
 

10.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 
11ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL 2014 

 
10.ª Alteração Orçamental 2014, 11.ª Modificação 
Orçamental 2014, de acordo com o proposto na 
informação dos serviços com o n.º Interno 2014/5979, de 
2014-06-26, nos termos dos mapas anexos à informação 
referida. 

 
 

“10.ª Alteração Orçamental 
 

A 10.ª Alteração Orçamental de 2014 encontra-se 
devidamente calendarizada e reproduz a necessidade de 
ajustamentos (reforços e anulações) de algumas rubricas 
dos serviços municipais, imprescindíveis ao seu normal 
funcionamento. 
 
De entre os vários movimentos de reforço, destaque para 
 
- No Departamento Jurídico e de Gestão Financeira e 
Patrimonial): 
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• O valor de 190.000,00 € (cento e noventa mil euros), 
para o projeto “Encargos Diversos de Estrutura - Água”, 
derivado ao acréscimo de encargos com equipamentos 
municipais; 
 
• 133.000,00 € (cento e trinta e três mil euros) para o 
projeto “Encargos Diversos de Estrutura - Eletricidade”, 
derivado ao acréscimo de encargos com equipamentos 
municipais; 
 
• 204.000,00 € (duzentos e quatro mil euros) para o 
projeto “Encargos Diversos de Estrutura - Gás”, derivado 
ao acréscimo de encargos com equipamentos municipais. 
 
- No Departamento de Obras Municipais, Habitação e 
Transportes: 
 
• No projeto referente a “Reabilitação e Conservação de 
Fogos na Área do Município - Habitações Municipais”, a 
inscrição de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil 
euros), para obras nos fogos municipais; 
 
• Uma verba de 40.000,00 € (quarenta mil euros), relativo 
ao projeto “Parques Infantis do Concelho” para 
recuperações e remodelações. 
 
• 11.000,00 € (onze mil euros) para o projeto “O 
Participativo 2013: Criação de Parque de Recreio e Lazer 
no Bº da Milharada (1.ª Fase), na Pontinha”. 
 
- No Departamento de Gestão Educativa, Juventude, 
Cultura e Ambiente: 
 
• O valor de 85.685,11 € (oitenta e cinco mil seiscentos e 
oitenta e cinco euros e onze cêntimos), relativo ao projeto 
“Manuais Escolares”, no sentido de lançar o 
procedimento de aquisição dos mesmos; 
 
• No projeto “Criação e Preservação de Espaços Urbanos 
- Limpeza Urbana”, o valor de 12.500,00 € (doze mil e 
quinhentos euros), para aquisição de serviço de 
contentores. 
 
Deste modo, a Alteração Orçamental do lado da Despesa 
totaliza 1.042.342,56 € (um milhão e quarenta e dois mil 
trezentos e quarenta e dois euros e cinquenta e seis 
cêntimos), verificando-se um aumento das despesas 
correntes no valor de 639.685,78 € (seiscentos e trinta e 
nove mil seiscentos e oitenta e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos), por contrapartida de um decréscimo de igual 
montante ao nível das despesas de capital, conforme 
quadro seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 

Modificação Despesa 
Quadro Síntese 

 

 
Inscrições / 

Reforços 
Diminuições / 

Anulações 

Total de Despesas 
Correntes 

710.133,23 70.447,45 

Total de Despesas 
Capital 332.209,33 971.895,11 

Total Geral 1.042.342,56 1.042.342,56 

(un: euros)” 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO EXISTENTE COM A RODOVIÁRIA DE 
LISBOA PARA A CARREIRA "LINHA AZUL" 

DENOMINADA "VOLTAS" 
 

Aprovar que o tarifário da carreira “Voltas”, praticado 
atualmente no valor de €0.60 (sessenta cêntimos) passe a 
ser de €0,65, (sessenta e cinco cêntimos), ou seja, cada 
utente que pretende usufruir deste tipo de serviço passa a 
pagar este valor, de acordo com o proposto na 
informação do serviço com o n.º Interno 2014/5832, de 
2014-06-23. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
DE COOPERAÇÃO 

 

 
 

A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
AMOVALFLOR - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

DO VALE DO FORNO 
 

Acordo de Colaboração e Cooperação (minuta) a celebrar 
entre o Município de Odivelas e a Associação de 
Moradores do Vale do Forno, “AMOVALFLOR”, que 
estabelece as bases de colaboração recíproca entre as 
Partes, por forma a permitir o funcionamento do Pólo 
Cívico e Comunitário do Vale do Forno, para a 
prossecução de interesses e fins públicos, onde serão 
desenvolvidas as seguintes valências: Jardim de Infância, 
Centro de Dia, Banco Alimentar, Refeitório Social, 
Lavandaria Comunitária e apoio domiciliário. De acordo 
com o proposto na informação do serviço com o n.º 
interno/2014/5897, de 2014-06-25, e nos termos da 
minuta anexa à informação. 
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“PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E 
COOPERAÇÃO (Minuta) 

 
Considerando que: 
 
• o Município de Odivelas tem um papel interveniente no 
apoio às instituições sociais do Concelho; 
 
• a AMOVALFLOR é uma IPSS que pretende intervir na 
comunidade onde está inserida mediante a prestação de 
serviços à população nas valências de Jardim de Infância, 
Centro de Dia, Banco Alimentar e Refeitório Social; 
 
• estão inscritas, e em lista de espera, 46 crianças para 
frequentar o Jardim de Infância no ano letivo 2014/2015; 
 
• a AMOVALFLOR presta apoio a 77 famílias da freguesia 
de Odivelas no âmbito do Banco Alimentar e o Fundo 
Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC); 
 
• a comunidade do Vale do Forno apresenta um nível 
socioeconómico muito baixo e com indícios de carência 
alimentar e de exclusão social 
 
é, celebrado, de livre vontade e boa-fé, o presente Acordo 
de Colaboração e Cooperação, 
 
entre: 
 
O MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes — Quinta da Memória, 
675-372, Odivelas, pessoa coletiva número 504 293 125, 
neste ato representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal, Susana de Fátima Carvalho Amador 
 
e, 
 
A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VALE DO 
FORNO, abreviadamente designada por AMOVAL.FLOR, 
com sede na Rua da Escola, Lote 308, Bairro do Vale do 
Forno, 2675-251 Odivelas, pessoa coletiva número 504 
015 907, neste ato representada pelo Presidente do 
Conselho Executivo, Francisco Ribeiro Neto Madeira, 
 
o qual se rege pelo disposto nas cláusulas seguintes, que as 
Partes aceitam e, reciprocamente, se obrigam a cumprir e 
a fazer cumprir.  

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. O presente Acordo estabelece as bases de colaboração 
recíproca entre as Partes, por forma a permitir o 
funcionamento do Pólo Cívico e Comunitário do Vale do 
Forno (Pólo Cívico), para a prossecução de interesses e 
fins públicos. 
 
2. Para efeitos do disposto no número anterior serão 
desenvolvidas a seguintes valências: 
 

a) Jardim de Infância; 
b) Centro de Dia; 
c) Banco Alimentar; 
d) Refeitório Social; 
e) Lavandaria Comunitária; 
f) Apoio domiciliário. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações das Partes) 
 

1. O Município de Odivelas, compromete-se a: 
 
a) Ceder a gestão do equipamento que constitui o Pólo 
Cívico, à AMOVALFLOR; 
 
b) Assegurar o pagamento dos valores mensais relativos 
aos consumos de Água e de Luz nas instalações do Pólo 
Cívico, durante o primeiro ano de vigência do presente 
Acordo; 
 
c) Disponibilizar um Técnico Superior de Serviço Social, 
durante o primeiro ano de vigência do presente Acordo, 
para apoio na implementação das respostas sociais 
previstas no Pólo Cívico. 
 
2. A AMOVALFLOR, compromete-se a: 
 
a) Assumir a gestão do Pólo Cívico, nos termos do 
presente Acordo; 
 
b) Manter e a conservar o equipamento que constitui o 
Pólo Cívico; 
 
c) Suportar os encargos que resultem das despesas 
correntes de funcionamento, exceto os previstos nas 
alíneas b) e c) da Cláusula anterior e outras despesas 
conexas decorrentes da utilização do Pólo Cívico; 
 
d) Assegurar e desenvolver respostas sociais para a 
população, nos termos do previsto no número dois, da 
Cláusula Primeira; 
 
e) Reservar uma quota mínima de 10% sobre a totalidade 
dos utentes do Jardim de Infância e Centro de Dia, 
destinada a pessoas carenciadas. 

 
Cláusula Terceira 

(Valências) 
 

A AMOVALFLOR não poderá desenvolver quaisquer 
outras valências para além das previstas no número dois 
da Cláusula Primeira, sem o prévio acordo do Município 
de Odivelas. 

 
Cláusula Quarta 

(Vigência) 
 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
outorgantes, o presente Acordo de Cooperação tem a 
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duração de 1 (um) ano, iniciando-se a sua vigência na data 
da sua assinatura e após publicação no Boletim Municipal, 
sendo renovado sucessiva e automaticamente por iguais 
períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes, 
com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias, através 
de carta registada. 
 
O presente Acordo de Cooperação foi feito em dois 
exemplares, que vão ser assinados pelos representantes 
das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de ___________ de ________ 

 
PELO MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

_______________________________ 
(Susana de Fátima Carvalho Amador) 

 
PELA AMOVALFLOR 

_______________________________ 
(Francisco Ribeiro Neto Madeira)” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

 
 

DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL 
NO CONSELHO GERAL DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE 

MAIOR DIMENSÃO DO CONCELHO DE ODIVELAS 
MANDATO DE 2014/2018 

 
Designação dos representantes da Câmara Municipal de 
Odivelas para o Conselho Geral dos Agrupamentos de 
Escolas de Maior Dimensão do Concelho de Odivelas, 
para o mandato 2014/2018, de acordo com o proposto na 
informação do serviço com o n.º Interno/2014/5907, de 
2014-06-25, respetivamente: 
 
Lista dos representantes da Câmara Municipal: 
 
- Vereadora Maria Fernanda Franchi; 
- Chefe da Divisão de Educação, Dr. Gabriel Caetano; 
- Técnica Superior, Dra. Célia Croca; 
- Técnica Superior, Dra. Isabel Dias; 
- Técnica Superior, Dra. Lurdes Ferreira; 
- Técnica Superior, Dra. Natércia Almada; 
- Técnica Superior, Dra. Patrícia Folgado; 
- Técnica Superior, Dra. Paula Reis; 
- Técnica Superior, Dra. Rosa Silva; 
- Técnica Superior, Dra. Sílvia Silva. 
 
(Aprovado poe maioria) 

 
 
 
 
 

 

REFEIÇÕES ESCOLARES 
 

 
 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MOINHOS DA ARROJA 

ALTERAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

A Transferência de verbas para o Agrupamento de 
Escolas Moinhos da Arroja, relativo à comparticipação 
das refeições dos alunos e despesas de funcionamento da 
Escola Básica Porto Pinheiro, para o ano letivo 
2014/2015, de acordo com o proposto na informação do 
serviço com o n.º Interno/2014/5836, de 2014-06-23: 
 
“(…) Não obstante, foi necessário efetuar uma alteração 
ao referido acordo por questões de agilização do 
procedimento, alteração que foi consensualizada com a 
Direção do Agrupamento de Escolas, (…) e 
posteriormente consubstanciada na aprovação da 
proposta de aquisição de pequenos-almoços e lanches 
para os alunos do 1.º CEB e JI da Escola Básica de Porto 
Pinheiro à empresa adjudicatária do serviço de refeições 
da CMO (UNISELF, LDA), pelo executivo municipal, na 12ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 
datada de 18 de junho de 2014 (…). 
 
Os pequenos-almoços e lanches são confecionados na 
unidade de confeção mais próxima e com a maior 
capacidade para o efeito (Escola Básica Manuel Coco) e 
transportados, segundo as normas de higiene e segurança 
da legislação em vigor, para a Escola Básica de Porto 
Pinheiro. 
 
Assim, a verba prevista para a prestação do serviço de 
refeições escolares objeto deste Acordo de Colaboração e 
Cooperação para o ano letivo 2014/2015 totaliza um 
montante global de € 60.179,80 (sessenta mil cento e 
setenta e nove euros e oitenta cêntimos), repartidos da 
seguinte forma: 
 

Dias letivos EB1 JI 

Ano letivo 2014/2015 180 230 

1.º período 71 86 
 

Comparticipação CMO 

Escalão A 1,89 € 

Escalão B 1,16 € 

Escalão C 0,43 € 
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JI Ano letivo 1.º período EB1 Ano letivo 1.º 

período 
Total Ano 

letivo Total 1.º p 

Escalão A 12 5.216,40 € 1.950,48 € 80 27.216,00 € 10.735,20 € 32.432,40 € 12.685,68 € 

Escalão B 13 3.468,40 € 1.296,88 € 65 13.572,00 € 5.353,40 € 17.040,40 € 6.650,28 € 

Escalão C 30 2.967,00 € 1.109,40 € 100 7.740,00 € 3.053,00 € 10.707,00 € 4.162,40 € 

Total 55 11.651,80 € 4.356,76 € 245 48.528,00 € 19.141,60 € 60.179,80 € 23.498,36 € 

 
Para o 1.º período letivo do ano de 2014/2015, 
correspondente ao ano civil de 2014, a verba prevista é de 
€ 23.498,36 (vinte e três mil quatrocentos e noventa a oito 
euros e trinta a seis cêntimos) (…): 
 
Quanto ao valor remanescente, correspondente a 
€36.681,44 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e um 
euros e quarenta e nove cêntimos), destinados a 
comparticipar as refeições do 2.º e 3.º período do ano 
letivo 2013/2014, propõe-se a sua inscrição no plano e 
orçamento de 2014. (…)” (Informação n.º Interno/2014/5836, de 
2014-06-23) 
 
 
Alteração do Acordo de Colaboração e Cooperação 
celebrado entre a Câmara Municipal de Odivelas e o 
Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja no âmbito 
da Comparticipação das Refeições Escolares do JI e 1º 
CEB da Escola Básica de Porto Pinheiro, de acordo com 
o proposto na informação do serviço com o n.º 
Interno/2014/5836, de 2014-06-23. 

 
 

“ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 
 

Considerando que: 
 
1. De acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é 
competência das autarquias locais, em matéria de 
Educação (rede pública) “deliberar no domínio da ação 
social escolar, designadamente no que respeita a 
alimentação, alojamento e atribuição de auxílios 
económicos a estudantes” (alínea hh), do ponto 1 do 
artigo 33.º da sub-secção I, secção III; 
 
2. Ao abrigo do Contrato de Execução nº 366/2009 de 27 
de outubro assinado entre a Câmara Municipal de 
Odivelas e o Ministério da Educação e Ciência a Escola 
Básica de Moinhos da Arroja não integrou o processo de 
transferência de competências no domínio da gestão do 
parque escolar do 2º e 3º CEB, pelo que a sua gestão é da 
competência da Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares – Direção de Serviços da Região de Lisboa e 
Vale do Tejo (DGEstE-DSRLVT); 
 
3. O refeitório escolar do Complexo Escolar Isabel de 
Portugal é único e serve os alunos que frequentam os 
diferentes níveis de educação e ensino (pré-escolar, 1.º , 
2.º e 3.º ciclos); 
 

4. O fornecimento do serviço de refeições é da 
competência da DGEstE-DSRLVT no que se refere ao 2º 
e 3º ciclos, o Caderno de Encargos prevê apenas o 
fornecimento do serviço de almoço e está concessionado 
a uma empresa de restauração coletiva; 
 
5. A Câmara Municipal de Odivelas, por deliberação do 
Executivo Municipal, na sua 6ª Reunião Ordinária de 29 
de Março de 2011, fornece três refeições diárias a todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo da rede pública, desde 
setembro de 2011;  
 
6. O processo de organização e monitorização do 
fornecimento do serviço de refeições municipal (pequeno 
almoço, almoço e lanche) é da responsabilidade da 
Câmara Municipal de Odivelas em articulação com os 
Coordenadores dos estabelecimentos de ensino EB1/JI e 
que a prestação do serviço na Escola Básica de Porto 
Pinheiro constitui uma situação atípica, na medida que o 
processo de fornecimento de refeições está à 
responsabilidade da empresa que fornece as refeições na 
Escola Básica de Moinhos da Arroja, propõe-se atribuir a 
responsabilidade pela gestão e monitorização do serviço 
de refeições à Direção do Agrupamento de Escolas de 
Moinhos da Arroja, mediante a celebração do presente 
acordo de colaboração e cooperação. 
Entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em Odivelas, 
pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato 
representado pela Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
e 
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOINHOS DA 
ARROJA com sede na escola EB2,3 Moinhos da Arroja, 
RUA Fernando Lopes Graça, 2675-549 Odivelas, Pessoa 
Coletiva n.º 600079473, neste ato representado pela 
Senhora Diretora do Agrupamento, Fernanda Mendes 
Barreiro, adiante designado por SEGUNDO 
OUTORGANTE;  
 
É de livre vontade e de boa fé celebrado o presente 
Acordo de Colaboração e Cooperação, que se rege pelas 
cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, 
reciprocamente se obrigam a cumprir e a fazer cumprir. 
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Cláusula Primeira 
(Do Objeto) 

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

 
Cláusula Segunda 

(Âmbito de Aplicação) 
 

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

 
Cláusula Terceira 

(Das Condições de Acesso e do Pagamento do Preço das 
Refeições) 

 
1. Por Despacho do Ministério da Educação, é 
anualmente fixado o preço da refeição a pagar pelos 
alunos que frequentam os estabelecimentos de educação e 
ensino da rede pública (Anexo I); 
 
2. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade 
responsável pela gestão dos refeitórios dos 
estabelecimentos de educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo 
do Ensino Básico no Município de Odivelas, fixa 
anualmente o preço das refeições a pagar pelos alunos, 
tendo por base os valores estabelecidos pelo Ministério da 
Educação para o serviço de almoço. Quanto aos serviços 
de pequeno-almoço e lanche, os valores fixados são da 
responsabilidade da Câmara Municipal de Odivelas. 
 
3. Para efeitos de fornecimento do serviço de refeições 
são considerados os seguintes escalões: 
 
a) Escalão A – Aluno carenciado – Alunos cujo agregado 
familiar se encontra incluído no 1.º escalão para efeitos de 
atribuição do abono de família. Neste escalão, a Câmara 
Municipal de Odivelas suporta integralmente o custo da 
refeição;  
 
b) Escalão B – Alunos Carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 2.º escalão para 
efeitos de atribuição do abono de família. Neste escalão, a 
Câmara Municipal de Odivelas suporta a diferença entre o 
custo da refeição e 50% do valor a pagar pelo aluno; 
 
c) Escalão C – Alunos não carenciados – Alunos cujo 
agregado familiar se encontra incluído no 3.º escalão e 
seguintes para efeitos de atribuição do abono de família. 
Neste escalão, a Câmara Municipal de Odivelas suporta a 
diferença de preço entre o custo da refeição e o valor a 
pagar pelo aluno.  
 
4. Para efeitos do serviço de almoço, a Câmara Municipal 
de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor real da 

refeição praticado pela DGEstE-DSRLVT e o valor da 
comparticipação das famílias, conforme despacho do 
Ministério da Educação e Ciência a publicar anualmente. 
 
5. Para efeitos do serviço de pequeno-almoço e lanche a 
Câmara Municipal de Odivelas efetua o pagamento 
integral da refeição diretamente à empresa adjudicatária do 
serviço, nos termos do procedimento de ajuste direto em 
curso para o presente ano letivo. 

 
Cláusula Quarta 

(Das Responsabilidades do Primeiro Outorgante) 
 

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

 
Cláusula Quinta 

(Das Responsabilidades do Segundo Outorgante) 
 

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

 
Cláusula Sexta 

(Das Comparticipações Financeiras) 
 

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

 
Cláusula Sétima 
(Da Vigência) 

 
1. Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos 
Outorgantes, o presente acordo entra em vigor na data da 
sua assinatura, vigorando por ano letivo, incluindo o 
período das interrupções letivas do pré-escolar; 
 
2. O presente acordo considera-se automaticamente 
renovado, desde que: 
 
- O atual modelo de gestão e respetiva competência ao 
nível do refeitório se mantenha na esfera da DGEstE-
DSRLVT; 
 
- Nenhum dos Outorgantes, mediante carta registada, 
manifestar, ao outro, o desejo de dele se desvincular, no 
prazo de 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao 
seu termo inicial ou a qualquer das suas posteriores 
renovações.  

Cláusula Nona 
(Disposições Finais) 

 
1. No demais, este acordo será regido pela legislação 
aplicável em vigor, devendo ambas as partes respeitar a 
regulamentação específica aplicável, emitida pelo 
Ministério da Educação e Ciência.  
 
2. Qualquer adequação ou tolerância relativa ao estipulado 
no presente acordo será resolvida por acordo entre as 
Partes, não implicando uma alteração ao clausulado do 
mesmo, a menos que as Partes por acordo assim o 
entendam.  
 
O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi 
feito em dois exemplares, que vão ser assinados pelos 
representantes das Partes, destinando-se um exemplar a 
cada uma delas. 
 
Odivelas, ____ de _________ de 2014 
 
Pelo Primeiro Outorgante, 
_______________________ 
(Susana de Carvalho Amador) 
 
Pelo Segundo Outorgante, 
_______________________ 
(Fernanda Mendes Barreiro)” 
 
(Aprovado por unanimidade 

 
 
 
 

“AUXÍLIOS ECONÓMICOS” 
 

 
 

ATRIBUIÇÃO DO SUBSÍDIO DE “AUXÍLIOS ECONÓMICOS” 
DESTINADO AOS ALUNOS CARENCIADOS 

ANO LETIVO 2014/2015 
 

Atribuição do subsídio de “Auxílios Económicos” 
destinado aos alunos carenciados do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (1.º CEB) do Concelho de Odivelas para aquisição 
de material escolar e de atribuição do subsídio de 
“Tecnologias de Apoio” destinado aos alunos carenciados 
com necessidades educativas especiais para o ano letivo 
2014/2015, nos termos e de acordo com o proposto na 
informação do serviço com o nº interno/2014/5820, de 
2014-06-23. 
 
 
“(…) 
a) Subsídio de “Auxílios Económicos” 
 
O apoio em auxílios económicos traduz-se na atribuição 
de um subsídio pecuniário destinado a comparticipar 
anualmente a aquisição de material escolar para os alunos 
carenciados (1.º e 2.º escalão do abono de família), 
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nomeadamente cadernos, réguas, lápis, canetas, borrachas, 
entre outros. 
 
Este subsídio destina-se igualmente aos alunos 
carenciados do 1.º CEB do Concelho de Odivelas com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE) e com 
Programa Educativo Individual (PEI), cuja necessidade 
educativa especial permita a utilização da generalidade dos 
materiais considerados para efeitos da comparticipação na 
aquisição de material escolar. 
 
Os escalões de apoio são definidos de acordo com o 
posicionamento do agregado familiar para efeitos de 
abono de família: 
 
• Escalão A – alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 1.º escalão para efeitos de abono de família 
e alunos com Necessidades Educativas Especiais com 
Programa Educativo Individual, nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do ponto IV do Anexo I Plano de Ação Social e 
Transportes (cujos agregados familiares se encontrem 
incluídos no 1º ou 2.º escalão de atribuição de abono de 
família) e não necessitem de materiais específicos de 
aprendizagem; 
 
• Escalão B – alunos cujos agregados familiares se 
encontrem no 2.º escalão para efeitos de abono de família. 
 
O valor do subsídio de Auxílios Económicos destinado à 
aquisição de material escolar, a atribuir aos alunos é 
definido anualmente em Despacho do Ministério da 
Educação (…), de acordo com o escalão de apoio 
considerado da seguinte forma: 
 
• Escalão A – comparticipação de 100% sobre o valor 
fixado anualmente; 
 
• Escalão B – comparticipação de 50% do valor fixado 
anualmente para o escalão A. 
 
Tendo em conta que ainda não foi publicado o Despacho 
Normativo relativo a Ação Social Escolar, para o próximo 
ano letivo, adotam-se como referência os valores fixados 
pelo Despacho em vigor para o Ano Letivo 2013/2014: 
 
Escalão A – € 13,00 (treze euros) 
 
Escalão B – € 6,50 (seis euros e cinquenta cêntimos) 
 
 N.º Estimado de Alunos Montante a atribuir 

1.º Escalão 1.600 20.800,00 € 

2.º Escalão 950 6.175,00 € 

Total 2.550 26.975,00 € 

 
O valor global estimado para a atribuição do subsídio de 
“Auxílios Económicos” aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico para o ano letivo de 2014/2015 é de € 26.975,00 
(vinte e seis mil novecentos e setenta e cinco euros) e tem 

por base o número estimado de alunos carenciados 
(2.550), conforme quadro anterior. 
 
b) Subsídio em “Tecnologias de Apoio” 
 
O subsídio em tecnologias de apoio traduz-se na 
atribuição de um subsídio destinado a comparticipar 
anualmente a aquisição de dispositivos facilitadores da 
funcionalidade e redutores da incapacidade dos alunos 
carenciados com NEE, com Programa Educativo 
Individual (PEI), sendo considerados os recursos 
pedagógicos de apoio complementar, devidamente 
identificados e justificados no PEI do aluno, definido pela 
Equipa/Núcleo de Educação Especial. 
 
Este subsídio destina-se aos alunos carenciados do 1.º 
CEB da Rede Pública do Concelho de Odivelas com 
NEE e PEI que frequentem modalidades específicas de 
educação e cuja necessidade educativa especial implique a 
utilização de materiais/dispositivos facilitadores de 
aprendizagens positivas, desde que integrados no 1.º ou 
2.º escalão para efeitos de atribuição de abono de família. 
 
O valor individual do subsídio em “Tecnologias de 
Apoio” que se propõe atribuir, no ano letivo de 
2014/2015 é de € 49,66 (quarenta e nove euros e sessenta 
e seis cêntimos), montante resultante do custo médio 
despendido com a aquisição de manuais escolares e outros 
recursos pedagógicos, bem como com material escolar, 
por aluno/ano. 
 
O valor global estimado para a atribuição do subsídio em 
“Tecnologias de Apoio” aos alunos com NEE para o ano 
letivo de 2014/2015 é de € 4.469,40 (quatro mil 
quatrocentos e sessenta e nove euros e quarenta cêntimos) 
e tem por base o número estimado de 90 alunos com 
NEE e Plano Individual de Apoio. 
 
Refira-se ainda, que o número de alunos estimado tem por 
base a previsão de matrículas para o próximo ano letivo, 
cujo período oficial termina a 15 de junho de 2014, 
podendo ocorrer alterações ao longo do ano letivo. 
 
A verba para atribuição deste subsídio (Auxílios 
Económicos e Tecnologias de Apoio) está prevista no 
Plano e Orçamento de 2014 no montante global de € 
31.444,40 (trinta e um mil quatrocentos e quarenta e 
quatro euros e quarenta cêntimos). (…)” (Informação n.º 

Interno/2014/5820, de 2014-06-23) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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MANUAIS ESCOLARES E OUTROS 
RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 

 
 

ATRIBUIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES E 
OUTROS RECURSOS PEDAGÓGICOS 

 
Atribuição de Manuais Escolares e outros recursos 
pedagógicos aos alunos que frequentam as Escolas do 1º 
Ciclo do Ensino Básico da rede pública do Concelho de 
Odivelas, para o ano letivo 2014/2015, nos termos e de 
acordo com o proposto na informação do serviço com o 
n.º Interno/2014/5816, de 2014-06-23. 
 
 
“(…) 
Aquisição de Manuais Escolares e Outros Recursos 
Pedagógicos - Ano Letivo 2014/2015 
 
Tendo por base o exposto anteriormente propõe-se que, 
para o próximo ano letivo de 2014/2015, a Câmara 
Municipal de Odivelas proceda à aquisição de todos 
Manuais Escolares e Outros Recursos Pedagógicos para a 
totalidade dos alunos a frequentar o 1.º CEB da rede 
pública do Concelho, estimados em 5.300.  
 
À semelhança dos anos anteriores propõe-se que seja 
desencadeado um procedimento de aquisição e 
fornecimento dos manuais escolares e outros recursos 
pedagógicos a um fornecedor, que possua capacidade de 
distribuição dos mesmos em cada escola do 1º ciclo e/ou 
nas escolas sede de Agrupamento. Mais se propõe que o 
processo de aquisição, caso se justifique, seja faseado, em 
função quer do número de alunos previsto para frequência 
no início do ano letivo 2014/2015, quer de eventuais 
entradas tardias e mobilidades de alunos havidas no 
sistema educativo durante o 1º período letivo. 
 
Assim, estima-se que a verba para aquisição de Manuais 
Escolares (ME) e Outros Recursos Pedagógicos (ORP) 
para o ano letivo 2014/2015 seja de € 286.200,00 
(duzentos e oitenta e seis mil e duzentos euros) com IVA 
incluído à taxa legal em vigor (6%), conforme quadro 
explicativo abaixo. 
 

N.º 
alunos 

Média 
custo 

unitário 
manual 
escolar 
(ME) 

Custo Final * 

Média custo 
Unitário Outros 

Recursos 
Pedagógicos 

(ORP) 

Custo Final 
** 

Custo Global 

5300 9,25 € 147.075,00€ 8,75 € 139.125,00 € 286.200,00 € 

 
* 3 manuais escolares (Português, Matemática e Estudo do 
Meio) por aluno; 
** 3 cadernos/livros de fichas (ORP) por aluno (…)” 
(Informação n.º Interno/2014/5816, de 2014-06-23) 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 

 

DENÚNCIA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

 
 

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A 
ENSAIO NUMÉRICO, LDA. – ACADEMIA SAÚDE 

ORAL – PROJETO GERAÇÃO SORRISO 
 

Denúncia do Protocolo de Colaboração celebrado entre o 
Município de Odivelas e a Ensaio Numérico, Lda., 
Academia Saúde Oral, aprovado na 6.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Odivelas, realizada em 27 de 
março de 2013, (Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
n.º 6 de 2013, página 10 a 12), celebrado no dia 22 de abril 
de 2013. Protocolo que tinha por objetivo geral, 
estabelecer um quadro de colaboração entre as partes, 
com vista a permitir o desenvolvimento do “Projeto 
Geração Sorriso”, nos termos e de acordo com o 
proposto na informação do serviço com o n.º 
Interno/2014/5935, de 2014-06-25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

GRUPO DE JOVENS DA PARÓQUIA DE ODIVELAS 
“DIA DESPORTIVO 2014” CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 

DESPORTIVO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DA RAMADA 
 

Cedência do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da 
Ramada com isenção do pagamento de taxas, num valor 
total de €280,00 (duzentos e oitenta euros), ao Grupo de 
Jovens da Paróquia de Odivelas, no âmbito do evento 
“Dia Desportivo 2014” iniciativa que tem como objetivo 
promover a prática desportiva entre a juventude, bem 
como o convívio entre os vários Grupos Paroquiais, para 
o dia 6 de julho de 2014, de acordo com o proposto na 
informação Interno/2014/5894, de 2014-06-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
IGREJA BATISTA DA RAMADA 

 
 

Atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal à Igreja Batista da Ramada, para os dias 04 e 09 
de agosto de 2014, para deslocação à Ericeira. Deslocação 
com um custo total estimado de €115,72 (cento e quinze 
euros e setenta e dois cêntimos), de acordo com o 
proposto na informação n.º Interno 2014/5817 de 2014-
06-23. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
RANCHO DE FOLCLORE ETNOGRÁFICO 

“OS MOLEIROS DO POMARINHO”  
 

Ratificação do despacho da Senhora Presidente exarado 
na informação n.º Interno 2014/5848 de 2014-06-25, para 
a atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal ao Rancho de Folclore Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, para o dia 28 de junho de 2014, 
para deslocação a Sesimbra. Deslocação com um custo 
total estimado de €130,40 (cento e trinta euros e quarenta 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno 2014/5848 de 2014-06-25. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL À JUNTA DE FREGUESIA 
DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA PONTINHA E FAMÕES 

 
Ratificação do despacho da Senhora Presidente exarado 
na informação n.º Interno 2014/13427 de 2014-06-24, 
para a atribuição de um apoio sob a forma de transporte 
municipal à União das Freguesias da Pontinha e Famões, 
para o dia 23 e 28 de junho de 2014, para deslocação a 
Aveiro. Deslocação com um custo total estimado de 
€496,55 (quatrocentos e noventa e seis euros e cinquenta e 
cinco cêntimos), de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno 2014/13427 de 2014-06-24. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO CASAL DO 
RATO, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

PROCESSO N.º 31158/OM 
 

Aplicação de condições especiais para o pagamento das 
taxas devidas pela emissão do aditamento ao alvará de 
loteamento n.º 14/89, do Bairro Casal do Rato, para os 
Lotes 18, 19, 27, 43, 72, 119, 127, 286, 289 e 301, em 
nome de APMCR – Associação de Proprietários e 
Moradores do Casal do Rato. 
 
De acordo com a informação N.º 31158/OM, de 2014-
06-19, constante a folhas 5281 do processo, é proposto 
que as taxas Municipais de urbanização (TMU) e a 
compensação pela área de cedência para equipamento de 
utilização coletiva em falta, imputáveis a cada lote, possam 
ser pagas individualmente pelos respetivos proprietários, 
no ato de emissão da admissão da comunicação prévia de 
construção ou legalização, num período de um ano a 
contar da data da emissão do aditamento, sem prejuízo da 
sua exigência, a qualquer momento, pela Câmara 

Municipal de Odivelas, nos casos em que aquela não tenha 
sido emitida por inércia na apresentação dos projetos ou 
elementos necessários à sua comunicação prévia. 
 
Carece de deliberação por parte da Assembleia Municipal 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 3/2002 DO 
BAIRRO CASTELO POENTE PARA OS LOTES 56, 60, 61, 64 E 90. 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
PROCESSO N.º 238/RC 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2002, inserido no 
Bairro Castelo Poente, União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, designadamente aos parâmetros definidos para 
os lotes 56, 60, 61, 64 e 90. Em nome de António Manuel 
Rocha dos Santos e outros. De acordo com o proposto na 
informação N.º238/RC, constante de folhas 1421 a 1420 
do processo, datada de 23 de junho de 2014, e nas 
condições constantes na informação técnica n.º 
92/CR/DRRU/ DGOU/14, de 6 de junho de 2014, que 
consta de folhas 1419 a 1412 do processo. 
 
“(…) 
As correções introduzidas consistem: 
 
Lote 56 - aumento da área de implantação de 19,2 m2 e 
38,4 m2 de área de construção. É proposto ainda o 
acréscimo de 1 fogo. O técnico refere não estar garantido 
o estacionamento no interior do lote, justificando de 
acordo com as condições topográficas e geológicas do 
terreno, sem que para o efeito tenham sido apresentados 
quaisquer elementos que permitam avaliar esta situação. 
Independentemente do disposto, esta verificação é 
acautelada no decurso do processo de legalização da 
edificação nos termos do disposto no art. 101° do RMEU; 
 
Lote 60 - aumento da área de implantação e área de 
construção de 105 m2 e respetivamente 210 m2, com o 
acréscimo de 1 fogo. O polígono de implantação proposto 
apesar de refletir o existente, não contempla a legalização 
de todo o edificado, estando prevista a demolição de um 
anexo de 2 pisos implantado entre o lote em análise e o 
lote n.º 72. É proposto ainda a demolição de um 2° anexo; 
 
Lote 61 - aumento da área de implantação e área de 
construção de 83 m2 e respetivamente 41 m2, com o 
acréscimo de 1 fogo. É proposto neste lote a manutenção 
de todo o edificado existente, garantido o afastamento 
lateral de cerca 2m ao lote confinante (62), com o mínimo 
de 1,50m, de acordo com o art. 46° da Lei 91/95 de 2/9, 
na sua atual redação. A empena lateral esquerda mantem-
se implantada à extrema do lote, confinante com o lote 60. 
Esta situação é viável na condição de não existirem vãos 
de iluminação/ventilação; 
 
Lote 64 - aumento da área de implantação e área de 
construção de 58 m2 e respetivamente 88 m2, com o 
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acréscimo de 1 fogo, no sentido de viabilizar a construção 
existente. O polígono de implantação proposto encosta à 
extrema direita do lote, confinante com o lote 65, não 
garantido o afastamento mínimo de 1,50m. O afastamento 
mínimo de 1,50m é aplicável quando existam vãos de 
iluminação/ventilação entre edificações, para garantir 
condições mínimas de habitabilidade. Não existindo vãos 
de iluminação/ventilação entre as duas edificações, o que 
é o caso, não se verifica haver prejuízo do ponto de vista 
das condições de habitabilidade e urbanístico; 
 
Lote 90 - aumento de área de implantação e área de 
construção de 9,2 m2 e respetivo acréscimo de 1 fogo. 
 
No total as alterações propostas traduzem-se no 
acréscimo de 5 fogos, 5 lugares de estacionamento, 
aumento de 274,4 m2 de área de implantação e de 378,8 
m2 de área de construção. (…)” (Informação n.º 

92/CR/DRRU/DGOU/2014 de 6 junho de 2014, página 4) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO E 
REDUÇÃO DE CAUÇÃO, BAIRRO CASAL DAS COMENDADEIRAS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
PROCESSO N.º 42607/OM - ALVARÁ Nº 10/2003/DRLA 

 
De acordo com o proposto na informação do serviço 
constante a folhas 1252 do Processo com o n.º 
42607/OM, de 2013-06-16, e nos termos da informação 
n.º 60/SM/DRRU/DGOU/14, de 2014-06-11, propõe-
se: 
 
- A homologação dos autos de vistoria constantes a folhas 
1100 a 1110 e folhas 1173 a 1189 do processo; 
 
- A receção provisória das obras de urbanização do Bairro 
Casal das Comendadeiras, tituladas pelo alvará de 
loteamento n.º 10/2003/DRLA emitido em 10/09/2003, 
ao abrigo do art.º 50º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a 
redução dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 de 28 de 
dezembro, nas condições expressas na presente 
informação técnica; 
 
- A redução de caução prevista do art.º 24º do Dec. Lei n.º 
448/91, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 
de 28 de dezembro, nos termos do proposto na 
informação técnica n.º 60/SM/DRRU/DGOU/14, 
“(…)a redução da caução inicialmente prestada por 
hipoteca legal sobre todos os lotes no valor de 38.055,60€ 
para o valor de 9.394,82,(…)”, mas na condição da mesma 
não ser concedida aos lotes que se encontrem em mora 
com as comparticipações devidas à CAC do Bº Casal das 
Comendadeiras, de acordo com o estipulado no n.º 6 do 
art.º 27º da já referida Lei 91/95, nos termos da 
informação técnica n.º 60/SM/DRRU/DGOU/14. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL RELATIVO AO AUMENTO 
DO NÚMERO DE COMPARTES, BAIRRO SERRA DA LUZ 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Emissão de parecer favorável ao aumento do número de 
compartes em nome de José Martins Clemente e mulher, 
Margarida da Soledade Moura Martins, Bairro Serra da 
Luz, União de Freguesias de Pontinha e Famões, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
4/DGOU/DRRU/ SRUAC/14, de 23-06-2014, nas 
condições da informação referida: “(…) emissão de 
parecer favorável ao pedido de aumento de número de 
compartes, na condição de que o mesmo não venha a 
conferir qualquer direito relativo à eventual possibilidade 
de futuro licenciamento/legalização da edificação ali 
existente, mas tão só a titularidade da propriedade que em 
seu nome venha a ser registada em ato competente.(…)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL RELATIVO AO AUMENTO 
DO NÚMERO DE COMPARTES, BAIRRO SERRA DA LUZ 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Emissão de parecer favorável ao aumento do número de 
compartes em nome de Francisco Martins Clemente e 
Costa e mulher, Maria Isabel Carneiro de Almeida e 
Costa, Bairro da Serra da Luz, União de Freguesias de 
Pontinha e Famões, de acordo com o proposto na 
informação n.º 6/DGOU/DRRU/SRUAC/14, de 23-06-
2014, e nas condições da informação referida: 
“(…)emissão de parecer favorável ao pedido de aumento 
de número de compartes, na condição de que o mesmo 
não venha a conferir qualquer direito relativo à eventual 
possibilidade de futuro licenciamento/legalização da 
edificação ali existente, mas tão só a titularidade da 
propriedade que em seu nome venha a ser registada em 
ato competente.(…)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL RELATIVO AO AUMENTO 
DO NÚMERO DE COMPARTES, BAIRRO SERRA DA LUZ 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 
 

Emissão de parecer favorável ao aumento do número de 
compartes em nome de Manuel de Jesus Bento, Bairro 
Serra da Luz, União de Freguesias de Pontinha e Famões, 
de acordo com o proposto na informação n.º 
5/DGOU/DRRU/SRUAC/14, de 23-06-2014, e nas 
condições da informação referida: “(…)emissão de 
parecer favorável ao pedido de aumento de número de 
compartes, na condição de que o mesmo não venha a 
conferir qualquer direito relativo à eventual possibilidade 
de futuro licenciamento/legalização da edificação ali 
existente, mas tão só a titularidade da propriedade que em 
seu nome venha a ser registada em ato competente.(…)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL RELATIVO AO AUMENTO 
DO NÚMERO DE COMPARTES, BAIRRO DOS PEDROGÃOS 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DA RAMADA E CANEÇAS 
 

Emissão de parecer favorável ao aumento do número de 
compartes em nome de Fernando José Félix de Paiva e 
outros, Bairro dos Pedrogãos, União de Freguesias de 
Ramada e Caneças, de acordo com o proposto na 
informação n.º Edoc/2014/27265, de 25-06-2014, e nas 
condições da informação referida: “(…)emissão de 
parecer favorável ao pedido de aumento de número de 
compartes, na condição de que o mesmo não venha a 
conferir qualquer direito relativo à eventual possibilidade 
de futuro licenciamento/legalização da edificação ali 
existente, mas tão só a titularidade da propriedade que em 
seu nome venha a ser registada em ato competente.(…)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

 
 

DESPACHO N.º 45/PRES/2014 
 

Assunto: Delegação de competências no Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, durante o período de férias 
 
Susana de Fátima Carvalho Amador, Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto no 
artigo 57.º n.º 3 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de Janeiro, e nos termos do artigo 41.° do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 442/91, de 15 de Novembro, com a redação dada pelo 
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro, encontrando-me 
ausente por motivo de licença de férias, durante o período 
de 7 a 18 de julho de 2014, pelo presente despacho 
DESIGNO para me substituir durante o referido 
período, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, Sr. 
Vereador Hugo Manuel dos Santos Martins, o qual 
exercerá as minhas competências próprias e as que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal. 
 
Odivelas, 3 de julho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
 
 
 

VEREAÇÃO 
 

 
 

DESPACHO N.º 3/GVMFF/2014 
 

Assunto: Acordo de Colaboração e Cooperação entre o 
Município de Odivelas e a AMOVALFLOR – 
Disponibilização de Técnico Superior em Serviço Social 
para apoio na implementação de respostas sociais 
previstas no Pólo Cívico e Comunitário do Vale do 
Forno. 
 
No passado dia 4 de julho foi assinado o “Acordo de 
Colaboração e Cooperação entre o Município de Odivelas 
e a AMOVALFLOR” — nos termos do deliberado pelo 
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Executivo Municipal —, no qual estão previstas um 
conjunto de obrigações a cumprir pelas partes, com o 
objetivo de permitir o funcionamento do Pólo Cívico e 
Comunitário do Vale do Forno, para que seja possível dar 
resposta a situações de carência e de exclusão, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento sustentado 
da comunidade onde está inserido. 
 
Neste âmbito, e visando a prossecução de interesses e fins 
públicos, cumpre ao Município de Odivelas, nos termos 
da alínea c), do número 1, da Cláusula Segunda 
(Obrigações das Partes), «Disponibilizar um Técnico 
Superior de Serviço Social, durante o primeiro ano de 
vigência do […] Acordo, para apoio na implementação 
das respostas sociais previstas no Pólo Cívico»: Jardim de 
Infância; Centro de Dia; Banco Alimentar; Refeitório 
Social; Lavandaria Comunitária; e Apoio Domiciliário. 
 
Dada a natureza das funções a desempenhar e seu alcance 
social, o grau de exigência na implementação das respostas 
sociais, bem como a necessária competência técnica e 
conhecimento das matérias em causa, determino que o 
Técnico Superior em Serviço Social, Dr. António 
Monteiro de Sousa, passe a desempenhar funções no Pólo 
Cívico e Comunitário do Vale do Forno (Odivelas), pelo 
período de 1 (um) ano, com efeitos a partir do próximo 
dia 10 de julho, inclusive, mantendo-se o trabalhador afeto 
ao DGEJCA/DISPE, uma vez que o trabalhador reúne os 
requisitos fundamentais e necessários para o cumprimento 
do objetivo que serviu de base à celebração do Acordo 
entre o Município de Odivelas e a AMOVALFLOR. 
 
 
Odivelas, 9 de julho de 2014. 
 

A Vereadora 
No uso da competência que me foi delegada pela Sra. Presidente da 

Câmara Municipal, Susana de Carvalho Amador, através do Despacho 
n.º 134/PRES/2013, de 23/10/2013 

Mª Fernanda Franchi 
 
 
 

 

OUTROS 
 

 
 

DESPACHO N.º 08/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito do Setor de Reconversão Urbana de 
Áreas Criticas  
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
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, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Eng.º Luís Manuel Bento, durante o período 
compreendido entre os dias 30 de junho e 14 de julho de 
2014, por ausência (férias) do respetivo Coordenador, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito do Setor de 
Reconversão Urbana de Áreas Criticas. 
 
Odivelas, 24 de junho 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 17/VPCT/2013, 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 

DESPACHO N.º 9/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes 
 
Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-
Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
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, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego no Técnico Superior, Arq.º David Alves 
Monteiro Gil, durante o período compreendido entre os 
dias 14 de julho a 1 de agosto 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 Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. 
 
Odivelas, 7 de julho 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 17/VPCT/2013, 

 
António de Sousa, Arq.º 
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DESPACHO N.º 10/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Reabilitação e Reconversão Urbana, Arq.ª 
Lizete da Conceição Brito Coelho Cunha 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 
habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de 
competências n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana, Arq.ª Lizete da Conceição Brito 
Coelho Cunha, de 18 a 25 de julho de 2014, as 
competências que me foram subdelegadas e que constam 
do supra citado despacho, que serão exercidas no âmbito 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 07 de julho 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 

 
 
 

DESPACHO N.º 11/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.º António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Licenciamento de Obras Particulares, Arq.ª 
Ana Paula Figueiredo Viegas Murgeiro 
 
Nos termos do artigo 35.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo e demais legislação 

habilitante, e ao abrigo do despacho de subdelegação de 
competências n.º 17/VPCT/2013, de 23 de outubro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Licenciamento de 
Obras Particulares, Arq.ª Ana Paula Figueiredo Viegas 
Murgeiro, de 28 de julho a 1 de agosto de 2014, as 
competências que me foram subdelegadas e que constam 
do supra citado despacho, que serão exercidas no âmbito 
do Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
durante o meu período de férias. 
 
As competências subdelegadas poderão ser revogadas a 
todo o tempo desde que as circunstâncias o justifiquem, 
bem como poderão ser revogados quaisquer actos 
praticados pelo subdelegado nos termos legalmente 
previstos. 
 
Poderá ainda o subdelegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
competência subdelegada relativa a determinado processo 
ou assunto, devendo, neste caso, o subdelegado abster-se 
da prática de quaisquer actos ou iniciativas susceptíveis de 
alterar a situação existente, enquanto o processo ou 
assunto não lhe for devolvido. 
 
Do exercício das competências subdelegadas deverá o 
subdelegado prestar ao subdelegante todas as informações 
solicitadas, independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Odivelas, 07 de julho 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 
 
 
 

DESPACHO N.º 12/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, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2006, de 7 de 
Junho, e o Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de Outubro, 
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, com a redação que lhe 
foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 4/96, de 31 de Janeiro, 
subdelego na Técnica Superior, Arq.ª Ana Teresa Chitas 
Pacheco Magalhães, durante o período compreendido 
entre os dias 04 de agosto a 22 agosto de 2014, por 
ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, a 
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assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Licenciamento de Obras Particulares. 
 
Odivelas, 7 de julho 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 17/VPCT/2013, 
 

António de Sousa, Arq.º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVISOS 
 

 
 

AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 6/2007 – B.º dos Carrascais – 
Ramada /Caneças 

 
2º 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 na 
deliberação tomada em sede da 1.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 6 de novembro de 2013 
– Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 6/2007, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 94, tendo 
merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de 
Joaquim Augusto da Cruz Amado. 
 
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 do lote: 
 

LOTE Alvará n.º 6/2007 Alteração ao Alvará n.º 6/2007 Diferença 

94 180,00 m² de área de lote 222,00 m² de área de lote + 42,00 m² 

 
1.2. Aos parâmetros urbanísticos do bairro: 
 

 Alvará n.º 6/2007 
Alteração ao Alvará 

n.º 6/2007 
Diferença 

ÁREA DE LOTES 27 483,00 m² 27 525,00 m² + 42,00 m² 

CEDÊNCIA AO DOMÍNIO 
PUBLICO 

8 250,00 m² 8 208,00 m² - 42,00 m² 

Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 

 
Paços do Concelho, 24 de Abril de 2014 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
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AVISO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 

Alvará de Loteamento n.º 6/89 – B.º Casal da Silveira – 
Pontinha /Famões 

 
10º 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 na 
deliberação tomada em sede da 2.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas de 29 de janeiro de 2014 – 
Proposta de aprovação da alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 6/89, que consiste na alteração dos 
parâmetros urbanísticos previstos para o lote 171, tendo 

merecido aprovação por unanimidade, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento identificado em epígrafe, em nome de Júlio 
Rosa Gomes. 
 
Com a presente alteração não se passará a aplicar o 
disposto na cláusula 2. do Regulamento do Bairro Casal 
da Silveira, considerando-se portanto, como áreas 
máximas as constante no presente aditamento. 
 
As alterações às especificações do mencionado alvará 
constam na planta em anexo representativa apenas das 
alterações pretendidas para o lote em questão, não 
substituindo integralmente a planta de síntese em vigor, e 
são as seguintes: 

 
1. Parâmetros urbanísticos alterados 
 
1.1. Aos parâmetros Urbanísticos do lote: 
 

Alvará 6/89 Pretensão 

Lote 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

situação pisos fogos 
Área 
Lote 

Área 
Impl. 

Área 
Cons. 

situação pisos fogos 
Área 

anexo 

171 300m2 a) a) Existente 2 1 300m2 161,90m2 323,80m2 Existente 2 3 15,75m2 

 
Os valores alterados foram representados a negrito. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 

 
Paços do Concelho, 5 de junho de 2014 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Alvará de Loteamento n.º 3/2009 – B.º Novo St.º Eloy – 

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 das seguintes reuniões: 10.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas 
datada de 22 de maio de 2013 em que foi deliberada a 
proposta de aprovação da alteração ao alvará de 
loteamento n.º 3/2009, 19.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas datada de 9 de outubro de 2013 em 
que foi deliberada a proposta de aplicação de condições 
especiais para o pagamento das taxas devidas pela emissão 
do aditamento ao alvará de loteamento e 3.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Odivelas de 19 
dezembro de 2013 a proposta de aplicação de condições 
especiais para o pagamento das taxas devidas pela emissão 
do aditamento ao alvará de loteamento, determina que se 
emita o presente aditamento ao Alvará de Licença de 
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Loteamento identificado em epígrafe, em nome de Salomé 
dos Santos Marta e Outros. 
 
As alterações consistem nas alterações dos parâmetros 
urbanísticos previstos para os lotes 1, 2, 3, 4, 6, 11, 17, 18, 
19, 20 e 50 e constam na Planta de Síntese em anexo. 
 
Foi ainda alterado o quadro de ónus que a seguir se 
transcreve: 
 
Quadro de Ónus: 
 
Lote 2 – Recuar construção para garantir passeio junto à 
Estrada Municipal Nº542 
Lote 15 – Anexo em Manutenção Temporária  
Lote 16 – Construção em manutenção temporária  
Lote 17 – Construção em manutenção temporária  
Lote 21 – Eliminar servidão de vistas do terraço do anexo  
Lote 28 – Eliminar servidão de vistas  
Lote 29 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 33 – Construção em manutenção temporária  
Lote 36 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 37 – Anexo em manutenção temporária e 
regularização dos vãos do alçado lateral esquerdo  
Lote 38 – Construção em manutenção temporária  
Lote 40 – Construção em manutenção temporária  
Lote 56 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 58 – Construção em manutenção temporária  
Lote 61 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 63 – Eliminar servidão de vistas  
Lote 64 – Servidão de passagem do coletor de esgoto  
Lote 66 – Eliminar servidão de vistas do terraço do anexo  
Lote 69 – Eliminar servidão de vistas do terraço  
Lote 72 – Construção em manutenção temporária  
Lote 77 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 78 – Anexos em manutenção temporária  
Lote 81 – Eliminar servidão de vistas do terraço  
Lote 94 – Anexos em manutenção temporária  
Lote 96 – Eliminar servidão de vistas do terraço  
Lote 97 – Eliminar servidão de vistas do terraço  
Lote 100 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 101 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 102 – Anexo em manutenção temporária  
Lote 107 – Barracas em manutenção temporária  
Lote 107-A – Barracas em manutenção temporária  
Lote 113 – Anexo em manutenção temporária  
 
De referir ainda que ficou como condição particular como 
condição particular do aditamento ao alvará de loteamento 
que a execução dos estacionamentos projetados na EM-
542, fronteiros aos lotes aditados, fique a cargo dos 
proprietários dos mesmos lotes, no âmbito dos processos 
de legalização das edificações existentes. 
 
Todas as restantes especificações constantes do aludido 
alvará de loteamento não sofreram qualquer alteração. 
 
Paços do Concelho, 24 de Abril de 2014 

 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
 
 
 

AVISO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Emissão de Alvará de Loteamento N.º 1/2014/DRRU - 

AUGI 
Bairro Quintinha da Arroja – Freguesia de Odivelas 

 
Susana de Carvalho Amador, Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, ao abrigo do disposto nos artigos 
78.º n.º 2 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 
na sua redação atual, conjugado com o disposto na Lei nº 
91/95, na sua redação atual, torna público que a Câmara 
Municipal de Odivelas, emitiu o Alvará de Loteamento n.º 
1/2014/DRRU-AUGI, conforme requerido pela 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro 
Quintinha da Arroja – Freguesia de Odivelas, que incide 
sob os prédios descritos na Conservatória do Registo 
Predial de Odivelas inseridos na área delimitada como 
AUGI. 
 
A operação de loteamento, redelimitação da AUGI, obras 
de urbanização, condições para a emissão do alvará de 
loteamento e alterações ao projeto de loteamento foram 
aprovadas por deliberações camarárias tomadas na 5.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 13/03/2013 e na 2.ª 
Reunião Ordinária realizada em 20/11/2013 da Câmara 
Municipal de Odivelas. 
 
A área de intervenção cumpre o Plano Diretor Municipal 
de Loures (PDM) publicado no Diário da República I 
Série B de 14 de Julho de 1994 com as ultimas alterações 
publicadas a 9 de Setembro de 2013. 
 
1. Parâmetros Urbanísticos -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Área de Intervenção: 16 436,00 m2 ----------------------------
------------------------------------------------------------------------
---- 
Área total ocupada pelos lotes: 11 736,45 m2 ----------------
------------------------------------------------------------------------
---- 
Área total a ceder para integrar o domínio público: 4 
699,55 m2 -----------------------------------------------------------
---------- 
Espaços verdes de utilização coletiva: 0 m2 ------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Faixa de proteção da linha de água: 511,85 m2 ---------------
------------------------------------------------------------------------
---- 
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Passeios e arruamentos: 4 187,70 m2 --------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Equipamentos de utilização coletiva: 0 m2 -------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Área verde privada ao abrigo do art.º 99.º do RMEU: 3 
427,33 m3 ----------------------------------------------------------
-------- 
Área total de implantação: 4 173,00 m2 -----------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Área total de construção: 7 956,60 m2 -------------------------
------------------------------------------------------------------------
---- 
Área de construção para habitação: 7 008,15 m2 ------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Área de construção para atividades económicas: 948,45 m2 
------------------------------------------------------------------------
---- 
Número de lotes: 30 ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Número de fogos: 48 ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Número de atividades económicas: 4 --------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Densidade habitacional: 29,20 fogos/ha ----------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Índice de ocupação: 0,25 -----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Índice de construção: 0,48 ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Índice de atividades económicas: 0,12 -------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Estacionamento privado: 70 lugares ---------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
Estacionamento público: 16 lugares ---------------------------
------------------------------------------------------------------------
----- 
 
O Alvará que se publicita contém todos os elementos 
legalmente previstos, designadamente:  
 

 Listagem da Compensação pela Área de 
Cedência para Equipamento de Utilização 
Coletiva em falta, Taxa Municipal de 
Urbanização e valor da Caução por lote; 

 Planta de localização à escala 1/12000; 
 Planta de Síntese do Loteamento à escala 1/500 

que inclui Quadro Urbanimétrico de lotes;  

  Regulamento do Plano de Loteamento; 
  Lista de Devedores entregue pela Comissão de 

Administração Conjunta do Bairro Quintinha da Arroja; 
  Memória Descritiva e Quadro de Ónus. 

 
O processo 31488/OM, assim como todo o conteúdo da 
deliberação final camarária e texto integral do alvará estão 
disponíveis para consulta dos interessados no 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico e 
da emissão do mesmo é feita publicidade nos termos e 
locais legalmente previstos.  
 
Odivelas, 23 de Junho de 2014 

 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODIVELAS, 
 

(Susana de Carvalho Amador) 
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EFICÁCIAS EXTERNAS 
 

 
 
 

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/2014/5341, de 2014.06.05, referente ao mês de maio 
de 2014: 
 
Processo n.º 12303/CP/OP/GI 
Nome: Maria José Rodrigues da Fonseca Vila Nova 
Assunto: Vistoria ao abrigo do artigo 1415º do código Civil, DL 
n.º 47 344 de 25 nov. 1966, constituição de propriedade 
Horizontal 
Local: R. das Flores, lote 26 – Quinta das Canoas - Pontinha 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o Auto de Vistoria 
 
Processo n.º 14562/D/OVP 
Nome: Condomínio do prédio Sito na Rua Timor, lote 134 
Assunto: Ocupação do Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Timor, lote 134 – UF de Póvoa de Santo Adrião e 
Olival Basto 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido  
 
Processo n.º 14364/D/OVP 
Nome: Correio & Contrim – Construções, Lda 
Assunto: Ocupação do Espaço por motivo de obras 
Local: Rua D. Filipa de Lencastre, lote 75 - Odivelas 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 14606/D/OVP 
Nome: José Valente Alves 
Assunto: Ocupação do Espaço Público por motivo de obras 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 18 - Odivelas 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 7896/OP/GI 
Nome: Maria de Lurdes Santos Almeida e outros 
Assunto: Solicitação de despacho que termine a cessação de 
utilização do imõvel 
Local: Rua Vasco Santana, Lote 934 – Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Determino a cessação de 
utilização 
 
Processo n.º 6230/OP 
Nome: Lincolar, Lda. 
Assunto: Homologação do auto de vistoria, receção definitiva 
das obras de arranjos exteriores 
Local: Rua José Gomes Monteiro - Odivelas 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo 
 

Processo n.º 10862/OP 
Nome: Centro Comunitário Paroquial da Ramada 
Assunto: Pedido de isenção do pagamento de taxas 
Local: Avenida das Acácias – Quinta do Pinheiro – Odivelas 
Data de despacho: 22.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido  
 
 

 
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/2014/5345, de 2014.06.05, referente 
ao mês de maio de 2014: 
 
Processo n.º 12782/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Libertação de Garantia Bancária 
Local: Rua das Laranjeiras – Bairro Casal da Silveira – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à libertação 
 
Processo n.º 14484/D/PUB 
Nome: Extraiconceitos Serviços Opticos, Lda. 
Assunto: Requerimento/exposição de alteração de 
Licenciamento de Publicidade 
Local: Odivelas Plaza – Rua José Gomes Monteiro, Bloco B, 
loja 12 - Odivelas 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
 
Processo n.º 12216/OP 
Nome: Rodoviária de Lisboa, S. A. 
Assunto: Vistoria Prévia para concessão de Autorização de 
posto de abastecimento de combustível 
Local: Praça Doutor Manuel Arriaga, nº 5 – Quinta Grande - 
Caneças 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Realize-se a vistoria 
 
Processo n.º 14405/D/V 
Nome: Ana Conceição Gomes Faia 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
ao abrigo do art.º 89 do DL 555/99 com a redação atual 
Local: Rua Maria Gomes da Silva Santos, nº 14 A - R/C - 
Odivelas 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o auto de vistoria 
 
Processo n.º 14523/D/V 
Nome: Câmara Municipal de Odivelas 
Assunto: Determinação de execução de obras de conservação 
ao abrigo do art.º 89º do DL 555/99 com a redação atual 
Local: Rua Correia Garção, nº 11 – Odivelas 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Homologo o Auto de vistoria e 
determino a execução de obras de conservação 
 
Processo n.º 12752/CP/OP/GI 
Nome: Carla Sofia da Silva Barbosa e Silva 
Assunto: Pedido de extensão excecional de prazo de execução 
de obra 
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Local: Rua Padre António Vieira Lt 632 – Bairro do 
Saramagal - Famões 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferido o pedido 
 
Processo n.º 10883/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Daniel Vermelhudo Vaz e Joana Filipa Simões 
Raposo Martins 
Assunto: Prorrogação da admissão de comunicação prévia para 
acabamentos 
Local: Rua Cidade de Silves, lote 297 - Bairro Casal de São 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à prorrogação 
 
Processo n.º 14560/OP 
Nome: Maria de Fátima Rodrigues Dutra 
Assunto: Licença Administrativa – n.º 2 do art.º 4 do DL n.º 
555/99 na sua nova redação 
Local: Rua Manuel Simões Castelo n.º 1 – UF Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 07.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Aprovado 
 
Processo n.º 9757/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto dos Santos Reis 
Assunto: Caducidade – art.º 71 – do DL n.º 555/99 com a 
redação atual 
Local: Rua do Pomarinho, lote 2C – Bairro do Pomarinho – 
Odivelas 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Declaro a caducidade do alvará 
 
Processo n.º 14363/D/PUB 
Nome: Key Spot Marketing, Lda./Yorn 
Assunto: Licenciamento de Ocupação Espaço Público 
Local: Escolas Secundárias em Odivelas, Ramada e Pontinha 
Data de despacho: 20.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
 
Processo n.º 13766/CP/OP/GI 
Nome: Fábio Henrique Lopes Teixeira 
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção 
Local: Rua Júlio Dinis, lote 506 - Bº dos Quatro - Trigache 
Norte - Famões 
Data de despacho: 20.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à prorrogação 
 
Processo n.º 13767/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Miguel Lopes Teixeira 
Assunto: Prorrogação da Admissão de Comunicação Prévia de 
Construção 
Local: Rua Júlio Dinis - lote 507 - Bº dos Quatro - Trigache 
Norte - Famões 
Data de despacho: 20.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Proceda-se à Prorrogação 
 
Processo n.º 14566/D/V 
Nome: Rayisa Botnik 
Assunto: Determinação de execução de obras ao abrigo do art.º 
89º do DL 555/99 com a redação atual 
Local: Rua António Feliciano Castilho, nº 17 - 3º Esq – 
Patameiras - Odivelas 
Data de despacho: 28.05.2014 

Teor do Despacho: Concordo/homologo o auto de vistoria e 
determino a execução das obras 
 
Processo n.º 10231/OP 
Nome: Ilda Maria de Brito Neves 
Assunto: Declaração de deserção de procedimento, nos termos 
do artigo 111º do CPA 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 104 - Odivelas 
Data de despacho: 28.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/declaro deserto o presente 
procedimento 
 
 
 
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/2014/5342, de 2014.06.05, referente 
ao mês de maio de 2014:  
 
Processo n.º 14126/CP/OP/GI 
Nome: António de Jesus Louro 
Assunto: Comunicação Prévia – art.º 34 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 José Augusto Gouveia, lote 95 - Bairro das Sete 
Quintas – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 4845/OCP/OC 
Nome: CFM Produtos Alimentares, S.A 
Assunto: Audiência dos Interessados – n.º 1 do artigo 109 
RJUE 
Local: Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 22A– Odivelas 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 28300/OCP/OC 
Nome: Orlando António Pomares Direitinho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Av. Ary dos Santos, lote 10 – Bairro Quinta das Pretas 
. UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 33759/ant 
Nome: Maria Alzira Abreu Cadima Alves 
Assunto: Audiência dos Interessados – n.º 1 do artigo 109 
RJUE 
Local: Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 15A e 15B – Póvoa 
de S. Adrião 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13262/OCP/OC 
Nome: Mini-Auto Simões e Martins, Lda. 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Estrada da Paiã – Quinta dos Lamas, lote 1 – 
Armazém D – UF de Pontinha e Famões  
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Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 13991/CP/OP/GI 
Nome: Maria Amélia Brites Testas 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 41 – Bairro Casal do Rato – 
UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 14076/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Guerreiro Duarte 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua do Norte, n.º 13 – B.º Casal do Rato – Pontinha 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13528/CP/OP/GI 
Nome: Maria Olinda Simões 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Alvarense, lote 131 – Bairro Casal Novo – UF de 
Caneças e Ramada 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 9220/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Antunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 1194 – Bairro Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida  
 
Processo n.º 12645/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ribeiro 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Abel Manta, lote 37 – Bairro Trigache Sul – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 14298/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Marçal 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 81 – Bairro Sete Quintas – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 12586/CP/OP/GI 
Nome: Leonilda Augusta Fernandes Pereira 
Assunto: Autorização de utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 cm a redação atual 
Local: Rua Sousa Carvalho, lote 153 – Bairro Encosta do 
Mourigo – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida  
 
 

Processo n.º 11250/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Rodrigues Santana 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 137 – B.º Sol Nascente – 
Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 8944/OP/GI 
Nome: Lino Basílio Andrade Gouveia 
Assunto: Audiência de Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Cidade de Constância, lote 1 – Bairro Casal de 
São Sebastião – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12521/CP/OP/GI 
Nome: Benvinda da Conceição Gonçalves Joaquim 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Espirito Santo, lote 19 – Bairro Casal das 
Queimadas – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
 
Processo n.º 12602/CP/OP/GI 
Nome: Rodrigo da Silva Bentes e Outra 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Mário Viegas, lote 85 – B.º Vale Pequeno – 
Pontinha 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 13641/CP/OP/GI 
Nome: Adelaide da Conceição Cotrim 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 25 de dezembro, lote B67 – Bairro dos Pedernais 
– UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 12585/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Pinto Correia 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Cerca, lote C21 – B.º Pedernais – Ramada 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
 
Processo n.º 13297/CP/OP/GI 
Nome: António José Nunes Mendes 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 141 – Bairro Casal 
Novo – Caneças 
Data de despacho: 05.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 10079/OP 
Nome: Sociedade de Construções Caracol & Filhos, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Quinta Nova – Granjas Novas – UF Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 09.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
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Processo n.º 13186/CP/OP/GI 
Nome: Filipa Alexandra Rodrigues Ferreira Barrocas 
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: Beco da Fábrica – Lote 12 – Bairro Novo das 
Fontainhas – UF Ramada e Caneças 
Data de despacho: 09.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
Processo n.º 8493/OP/GI 
Nome: Vitor Martins Simões 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Ivone Silva, lote 870 – Bairro Casal Novo – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
 
Processo n.º 12597/CP/OP/GI 
Nome: João Manuel Pereira Passão 
Assunto: Audiência dos Interessados – n.º 1 do artigo 109 
RJUE 
Local: Rua José Carlos Ary dos Santos, lote 71 – Bairro 
Nonte Verde – UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14209/CP/OP/GI 
Nome: Daniel Cardoso de Matos 
Assunto: Comunicação prévia – art.º 34º do DL n.º 555/99 de 
16 dezembro, cmo a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 
26/2010 de30 de março 
Local: Rua Maria Lamas, lote 18 – Bairro Casal do Rato – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada 
 
Processo n.º 12586/CP/OP/GI 
Nome: Augusto Balas Simões 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua do Girassol, lote 232 – Bairro do Girassol – 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14321/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Maria Lopes Pires 
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 Aquilino Ribeiro, lote 57 – B.º Sete Quintas – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 16919/U 
Nome: Alzira Maria Lopes 
Assunto: Audiência dos Interessados- art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Urbanização do Barruncho – Odivelas 
Data de despacho: 12.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14571/IP/ED 
Nome: José António Dias 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 

Local: Rua Avelino António Paiva n.º 18 – UF de Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14500/CP/OP 
Nome: Vitor Manuel Gil Faísca Ramos 
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: Impasse à Rua Fonte Castelo Vide – UF da Ramada e 
Caneças 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13654/CP/OP 
Nome: Funny Bubbles – Atividades Lúdicas, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Alameda Silva Porto – Lote AE 19 – Urbanização 
Quinta do Segulim – UF da Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13401/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Esteves Trancoso 
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 Eng.º Adelino Amaro da Costa, lote 119 – Bairro 
Casal da Silveira – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida 
 
Processo n.º 11690/OCP/OC 
Nome: António José dos Santos Vieira 
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: Praceta Sol Nascente, lote 244 – Bairro Sol Nascente – 
UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida 
 
Processo n.º 13638/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Almeida Francisco 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 
Local: Bairro da Milharada, lote 145 – Pontinha 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
 
Processo n.º 13880/CP/OP/GI 
Nome: Sandra Cristina Alves Fernandes 
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 do Abadesso, lote 739 – Bairro Casal Novo 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 8641/OCP/RC/OC 
Nome: Manuel Gomes Silva 
Assunto: Audiência dos Interessados – n.º 1 do artigo 109 
RJUE 
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Local: Rua de S. Sebastião, lote 912 – Bairro Casal da Silveira 
– UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 28897/OCP/RC/OC 
Nome: João Luís Martins Farinha 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Ovar, lote 403 – Bairro Casal de S. 
Sebastião - Famões 
Data de despacho: 14.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 14575/D 
Nome: ZON TV CABO 
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 das Orquídeas e Mestre Avís – UF da Póvoa de 
Santo Adrião e Olival de Basto 
Data de despacho: 14.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 12910/CP/OP/GI 
Nome: António Dinis de Barros 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 8 de março, lote 615 – Bairro dos Pedernais – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 14.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14000/CP/OP/GI 
Nome: António José Duarte Lourenço 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012  
Local: Bairro Sete Quintas, lote 6 – Caneças 
Data de despacho: 13.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido 
 
Processo n.º 12882/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Gonçalves Caetano 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 1º de Maio, lote 39 – Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 14.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida 
 
Processo n.º 5358/OP 
Nome: Anteprojeto – arquitetura e Construção, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Urbanização Jardim da Amoreira, lote 78 – UF de 
Ramada e Caneças 
Data de despacho: 14.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13075/CP/OP/GI 
Nome: João Carlos Lucas Sebastião 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Fernando Pessoa, lote 232 – Bairro Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 14.05.2014 

Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 13562/CP/OP/GI 
Nome: Alzira Pinheiro 
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 25 de Abril, lote 164 – Bairro Casal da Silveira – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 15.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 7391/LO/GI 
Nome: Comissão de Administração Conjunta da B.º Tomada 
do Capão 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro Tomada do Capão – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 15.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14436/CP/OP/GI 
Nome: Armando Pereira 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: Bairro Casal Novo – Lote 1029 – Caneças 
Data de despacho: 15.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada 
 
Processo n.º 14605/CP/OP 
Nome: Interfamões – Supermercados, 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: Av.ª Casal do Segulim – lote EA01 – Quinta do 
Segulim – UF Pontinha e Famões 
Data de despacho: 15.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida 
 
Processo n.º 12853/OP 
Nome: Coelho e Pereira, 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 Angola – Sr. Roubado – Olival de Basto – UF 
de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto 
Data de despacho: 15.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14533/CP/OP/GI 
Nome: Pedro Miguel Aires Henriques 
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 Hortense Luz, lote 738 – Bairro dos Quatro – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14545/CP/OP/GI 
Nome: Nuno Cláudio Mesquita Rego 
Assunto: Comunicação prévia 
Local: Rua D. António Ferreira, lote 83 – Bairro Granjas 
Novas – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 19.05.2014 
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Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14526/CP/OP/GI 
Nome: João Ferreira 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: Travessa Pêro Escobar, lote 91 – Bairro Casal do 
Bispo – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13847/CP/OP/GI 
Nome: Herdeiros de José Marques dos Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua da Boavista, lote 56 – Bairro dos Carrascais – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 14426/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Correia Gião 
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 Mouzinho de Albuquerque, lote 88 – Bairro 
Moinho do Baeta – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida e Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13244/CP/OP/GI 
Nome: Ricardo Alexandre Vitorino Coelho 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Ponte Sôr, lote 321 – Vale Grande – 
Pontinha 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13860/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Manuel Ribeiro Henriques 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Augusto Amaral, lote 86 – Bairro Sol Nascente – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13829/CP/OP/GI 
Nome: Jucelina Aurélia de Jesus Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Natália Correia, lote 213 – Bairro Milharada – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferida a autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 13777/CP/OP/GI 
Nome: Maria Helena Gomes Monteiro Lucas Novo 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 

Local: Rua das Flores, lote 67 – Bairro Quinta das Canoas – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 19.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 14319/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Pedido de Comunicação prévia 
Local: Rua Rubens A – Bairro dos Quatro – UF das 
Freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada Liminarmente 
 
Processo n.º 14284/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Pedido de Comunicação prévia 
Local: Rua Cidade de Lagos, bairro Casal de S. Sebastião – 
UF das freguesias de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 20.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Rejeitada Liminarmente 
 
Processo n.º 12202/CP/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Dias 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: Rua 25 de Abril, lote 377 – Bairro Vale Pequeno – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida 
 
Processo n.º 13227/CP/OP/GI 
Nome: Joaquim Sousa Moreira 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Rua do Norte – lote 41 – Bairro das Sete Quintas – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 8985/OP/GI 
Nome: Paulo Jorge Antunes Mendes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Cidade de Leiria, lote 476 – Vale Grande - 
Pontinha 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 1339/OP 
Nome: Bartolomeu Ferreira de Amorim 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Augusto Gil, n.º 39 – Pombais – Odivelas 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13406/CP/OP/GI 
Nome: Armando Botelho da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua de São Miguel, lote 30 – Bairro Casal do Rato – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
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Processo n.º 13328/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Figueira Caria 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62 do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua Mouzinho de Albuquerque, lote 21 – B.º Casal do 
Rato – Pontinha 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14629/D 
Nome: ZON OPTIMUS 
Assunto: Comunicação prévia – Dec-Lei n.º 555/99 de 16/12, 
com a redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 26/2010 
de30/03. 
Local: Rua Fernando Lopes Graça e Rua Ferreira de Castro – 
Bairro das Granjas Novas – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 22.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida 
 
Processo n.º 13610/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Almeida Francisco 
Assunto: Pedido de Prorrogação de prazo – Regulamento n.º 
395/2012 
Local: Bairro Milharada, lote 9 - Pontinha 
Data de despacho: 22.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferido o pedido 
 
Processo n.º 6087/OP/GI 
Nome: António Tavares Afonso e Outro 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Alves Redol, lote 64 – B.º Sete Quintas II – UF 
de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 21.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14461/IP/ED 
Nome: Knickmeier Investimentos Imobiliários, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua do Sr. Roubado - Odivelas  
Data de despacho: 22.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14551/IP/ED 
Nome: Iberalps, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Largo Vieira Caldas, n.º 2 – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13672/CP/OP/GI 
Nome: José Albino Gonçalves Vasco 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Carlos Oliveira, lote 77 – Bairro Alto de Famões 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13855/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Joel Francisco 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro Quinta da Barroca – lote 10 – Famões 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12489/CP/OP/GI 
Nome: Aurélio Fernandes Gomes 

Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Avenida Luís de Camões, lote 26ª – Bairro Quinta das 
Pretas – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14442/CP/OP/GI 
Nome: Maria de Fátima da Silva Rosa 
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 Vale de Moura, lote 23 – Bairro Arco Maria 
Teresa – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13621/CP/OP/GI 
Nome: Jorge Seixas Fontelas 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro dos Quatro, lote 493 – Famões 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 12610/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Vaz dos Santos 
Assunto: Perdido de Prorrogação prevista no n.º 8 do artigo 23º 
do RMEU 
Local: Bairro Casal de S. Sebastião – Famões 
Data de despacho: 26.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Indeferido o pedido 
 
Processo n.º 13423/CP/OP/GI 
Nome: Maria Jesus Santos – Investimentos Imobiliários, 
Unipessoal, Lda. 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100 e 101º do CPA 
Local: Bairro Castelo Poente, lote 35 – Ramada 
Data de despacho: 27.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13769/CP/OP/GI 
Nome: Lourenço de Jesus Rodrigues Sobreira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec. Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua dos Carrascais, Vivenda Sobreira, lote 32 – B.º 
dos Carrascais – Caneças 
Data de despacho: 27.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 12433/CP/OP/GI 
Nome: Guilherme Alves Cerdeira 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua D. Dinis, lote 80 – Bairro das Queimadas à 
Quinta das Dálias – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 28.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 11472/OP/GI 
Nome: Joaquim Ribeiro Nunes 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua do Pomarinho, lote 27 – Bairro do Pomarinho - 
Odivelas 
Data de despacho: 28.05.2014 
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Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 14615/CP/OP/GI 
Nome: Martinho Vieira Magalhães 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Rua Santa Catarina, lote 19 – Bairro do Girassol 
Data de despacho: 28.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13986/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Tabuada 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro Trigache Sul, lote 82 – Famões 
Data de despacho: 28.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13139/CP/OP/GI 
Nome: Ana Paula da Fonseca 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1230 – Bairro Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de despacho: 28.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13124/CP/OP/GI 
Nome: António Manuel Alves Matias 
Assunto: Autorização de Utilização – Art.º 62º Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua 8 de junho n.º12 – Bairro da Mimosa - Odivelas  
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
utilização 
 
Processo n.º 13192/CP/OP/GI 
Nome: Lídia de Jesus Santos 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Rua das flores, lote 218 – Bairro Casal da Silveira – UF 
de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida 
 
Processo n.º 14138/CP/OP/GI 
Nome: Altaf Suleman 
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 Columbano Bordalo Pinheiro, lote 174 – Bairro 
Casal dos Apréstimos – Ramada 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14315/CP/OP/GI 
Nome: Carlos Alberto Ferreira Martins 
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 da Liberdade, lote 355 – Bairro dos Quatro – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação Prévia 
 
 

Processo n.º 14102/D/V 
Nome: Comissão de Administração conjunta do bairro 
Granjas Novas 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro das Granjas Novas – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 14368/CP/OP/GI 
Nome: Maria Assunção Machado Rodrigues 
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 Columbano Bordalo Pinheiro, lote 168 – B.º 
Casal dos Apréstimos – UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13951/CP/OP/GI 
Nome: João Alves Machado 
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 António Freitas n.º 13 e 13A (lote 12) – B.º 
Quinta da Fonte – Odivelas 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 13870/CP/OP/GI 
Nome: Luís Jorge da Silva Lopes 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro Trigache Norte, lote 125 – Famões 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13913/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Esteves Gonçalves 
Assunto: Audiência dos Interessados – art.º 100º e 101º do CPA 
Local: Bairro Casal da Silveira, lote 106 – Famões 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Notifique-se 
 
Processo n.º 13990/CP/OP/GI 
Nome: Ernesto Ribeiro Tadeu 
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 Mira Sol, lote 811 – Bairro Casal Silveira – UF da 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14007/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Carvalho Henriques 
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 Ivone Silva, lote 808 – B.º Casal Novo – UF de 
Pontinha e Famões 
Data de despacho: 29.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 23611/OCP/OC 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
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Local: Praceta Sol Nascente, lote 242 – Bairro Sol Nascente – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
Processo n.º 14521/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Martins 
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 Professor Egas Moniz, lote 150 – Ba.º Casal do 
Rato – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14565/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Santos Domingos 
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 das Oliveira, lote 59 – Bairro Alto das Arroteias – 
UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 30.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 14564/CP/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Santos Domingos 
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 das Oliveiras, lote 58 – Bairro Alto das Arroteias 
– UF de Ramada e Caneças 
Data de despacho: 30.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 1425/CP/OP/GI 
Nome: Anabela de Melo Vicente dos Santos Soares 
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 Faustino Freitas, lote 28 – Bairro Casal das 
Comendadeiras – UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Admitida a Comunicação prévia 
 
Processo n.º 23611/OCP/OC 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Autorização de Utilização – art.º 62º do Dec-Lei n.º 
555/99 com a redação atual 
Local: Praceta Sol Nascente, lote 242 – Bairro Sol Nascente – 
UF de Pontinha e Famões 
Data de despacho: 30.05.2014 
Teor do Despacho: Concordo/Deferida a Autorização de 
Utilização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/2014/5343, de 2014.06.05, 
referente ao mês de maio de 2014:  
 
Processo n.º 170/2014 
Nome: Celestino Prazeres Henriques 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 4 de Outubro, lote 62 – Bairro Casal dos 
Apréstimos – UF Ramada e Caneças 
Data de emissão: 02.05.2014 
Alvará n.º 170/2014 
 
Processo n.º 13827/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Cardoso Aleixo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua António Freitas, n.º 2 – Bairro Quinta da Fonte - 
Odivelas 
Data de emissão: 05.05.2014 
Alvará n.º 171/2014 
 
Processo n.º 12945/CP/OP/GI 
Nome: António da Silva 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1223 – Bairro Casal Novo - 
Caneças 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 172/2014 
 
Processo n.º 12573/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Conceição Machado Soares 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Cidade de Évora – Bairro Casal de São Sebastião 
– Famões 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 173/2014 
 
Processo n.º 7665/D/E 
Nome: José Manuel & Nunes, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Almirante Gago Coutinho, n.º 45 – UF de Póvoa 
St.º Adrião 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 174/2014 
 
Processo n.º 12311/CP/OP/GI 
Nome: António da Silva Valentim 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Outubro, lote 235 – Bairro Vale Grande – 
UF da Pontina e 
Famões 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 175/2014 
 
Processo n.º 13037/CP/OP/GI 
Nome: Carolino dos Santos Gonçalves 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua dos Artistas, lote 17B – Bairro Casal Novo – UF 
de Caneças 
e Ramada 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 176/2014 
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Processo n.º 12976/CP/OP/GI 
Nome: Maria Guilhermina Dias Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alexandre Herculano, lote 149 – Bairro Casal 
Novo – Caneças 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 177/2014 
 
Processo n.º 13584/CP/OP/GI 
Nome: João Maria Mendes Guilherme 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Célia Martins Camelo, lote 51 – Bairro Quinta das 
Pretas – UF 
Da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 06.05.2014 
Alvará n.º 178/2014 
 
Processo n.º 13575/CP/OP/GI 
Nome: Fernando Manuel Matias dos Reis 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Miratejo, lote 614 – Bairro Casal da Silveira - 
Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Alvará n.º 179/2014 
 
Processo n.º 13711/CP/OP/GI 
Nome: José Dias Gomes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua João Barros, lote 148 – Bairro Alto de Famões - 
Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Alvará n.º 180/2014 
 
Processo n.º 13744/CP/OP/GI 
Nome: João José Rodrigues Martins 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 18 de Maio, lote49 – Bairro Sol Nascente - 
Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Alvará n.º 181/2014 
 
Processo n.º 14043/CP/OP/GI 
Nome: Maria dos Remédios Cardoso 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Chafariz, n.º 21 – Bairro Casal da Silveira – UF 
da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 12.05.2014 
Alvará n.º 182/2014 
 
Processo n.º 13626/CP/OP/GI 
Nome: Eduardo de Deus Umbelino 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Alecrim, lote 178 – Bairro Casal da Silveira – 
UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 13.05.2014 
Alvará n.º 183/2014 
 
Processo n.º 12602/CP/OP/GI 
Nome: Rodrigo da Silva Bentes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Mário Viegas, lote 85 – Bairro Vale Pequeno – 
UF da Pontinha e 
Famões 
Data de emissão: 13.05.2014 

Alvará n.º 184/2014 
 
Processo n.º 35865/OCP 
Nome: Bruno Alexandre Augusto Lopes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua da Paz, lote A 250 – Bairro dos Pedernais – 
Ramada 
Data de emissão: 13.05.2014 
Alvará n.º 185/2014 
 
Processo n.º 12690/CP/OP/GI 
Nome: António Carlos Fidalgo Menana 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua das Orquídeas, n.º 9 – Bairro Casal do Privilégio – 
UF da Póvoa de 
Santo Adrião 
Data de emissão: 14.05.2014 
Alvará n.º 186/2014 
 
Processo n.º 13528/CP/OP/GI 
Nome: Maria Olinda Simões 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Alvarense, lote 131 – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 14.05.2014 
Alvará n.º 187/2014 
 
Processo n.º 13119/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Monteiro Sampaio 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 5 de Setembro, lote 1240 – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 14.05.2014 
Alvará n.º 188/2014 
 
Processo n.º 28300/OCP/OC 
Nome: Orlando António Pomares Direitinho 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Av. Ary dos Santos, lote 10 – Bairro Quinta das Pretas 
– Famões 
Data de emissão: 15.05.2014 
Alvará n.º 189/2014 
 
Processo n.º 13991/CP/OP/GI 
Nome: Maria Amélia Brites Testas 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira Borges, lote 41 – Bairro Casal do Rato – 
Famões 
Data de emissão: 16.05.2014 
Alvará n.º 190/2014 
 
Processo n.º 12645/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Ribeiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Abel Manta, lote 37 – Bairro Trigache Sul – UF 
da Pontinha e  
Famões 
Data de emissão: 16.05.2014 
Alvará n.º 191/2014 
 
Processo n.º 9552/D/E 
Nome: Vitor Manuel Nunes Duarte 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Infante D. Henrique, piso 0 – Bairro Mário 
Madeira – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.05.2014 
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Alvará n.º 192/2014 
 
Processo n.º 14298/CP/OP/GI 
Nome: José Augusto Marçal 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Ferreira de Castro, lote 81 – Bairro Sete Quintas – 
UF da Ramada 
e Caneças 
Data de emissão: 20.05.2014 
Alvará n.º 193/2014 
 
Processo n.º 13262/OCP/OC 
Nome: Mini-Auto Simões e Martins, Lda. 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Estrada da Paiã, lote 1 – armazém D – Quinta do 
Lamas – UF Pontinha e Famões  
Data de emissão: 23.05.2014 
Alvará n.º 194/2014 
 
Processo n.º 13215/CP/OP/GI 
Nome: João Alberto Fernandes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Columbano Bordalo Pinheiro, lote 459 – Bairro 
dos Quatro – Pontinha e Famões  
Data de emissão: 27.05.2014 
Alvará n.º 195/2014 
 
Processo n.º 8383/OP/GI 
Nome: Secundino Santos Paulo 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Vasco Santana, lote 675 – Bairro Casal Novo - 
Caneças  
Data de emissão: 28.05.2014 
Alvará n.º 196/2014 
 
Processo n.º 11472/OP/GI 
Nome: Joaquim Ribeiro Nunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua do Pomarinho, lote 27 – Odivelas 
Data de emissão: 29.05.2014 
Alvará n.º 197/2014 
 
Processo n.º 9220/OP/GI 
Nome: Vitor Manuel Antunes 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 1194 – Bairro Casal Novo – 
UF de Caneças e Ramada 
Data de emissão: 29.05.2014 
Alvará n.º 198/2014 
 
Processo n.º 7054/OP/GI 
Nome: Maria Clara de Jesus Monteiro 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Dr. Teófilo Braga, lote A298 – Bairro dos 
Pedernais – UF de  
Caneças e Ramada 
Data de emissão: 30.05.2014 
Alvará n.º 199/2014 
 
Processo n.º 13438/CP/OP/GI 
Nome: Manuel dos Santos Correia 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Eng.º Duarte Pacheco, lote 591 – Bairro dos 
Quatro – UF da Pontinha e Caneças 
Data de emissão: 30.05.2014 
Alvará n.º 200/2014 

 
Processo n.º 13641/CP/OP/GI 
Nome: Adelaide da Conceição Cotrim 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 25 dezembro, lote 67B – Bairro dos Pedernais UF 
de Caneças 
e Ramada 
Data de emissão: 30.05.2014 
Alvará n.º 201/2014 
 
Processo n.º 12910/CP/OP/GI 
Nome: António Dinis Barros 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua 8 de março, lote C 15 – Bairro dos Pedernais – 
UF de Caneças e 
Ramada 
Data de emissão: 30.05.2014 
Alvará n.º 202/2014 
 
Processo n.º 1339/OP 
Nome: Bartolomeu Ferreira de Amorim 
Assunto: Emissão de Alvará de Autorização de Utilização 
Local: Rua Augusto Gil, n.º 39 – Pombais – Odivelas 
Data de emissão: 30.05.2014 
Alvará n.º 203/2014 
 
Processo n.º 9967/OP 
Nome: Pontiprédio, Construção Civil, S.A 
Assunto: Alvará de obras de Construção  
Local: Rua de Santo Eloy – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 02.05.2014 
Alvará n.º 08/2014 
 
 
Processo n.º 12208/D 
Nome: Telecomunicações e eletricidade, Lda. 
Assunto: Alvará de Autorização 
Local: Bairro das Granjas Novas de Cima, lote 5 – UF da 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 08.05.2014 
Alvará n.º 09/2014 
 
Processo n.º 11026/OP 
Nome: Anabela Nobre Fontes Magueja 
Assunto: Alvará de obras de construção 
Local: Rua Eng.º Appleton, lote 41 , UF da Ramada e 
Caneças 
Data de emissão: 23.05.2014 
Alvará n.º 10/2014 
 
Processo n.º 10862/OP 
Nome: Centro Comunitário Paroquial da Ramada 
Assunto: Alvará de obras de Construção 
Local: Av. das Acácias, parcela E (polo de Santa Teresinha – 
Quinta do Porto 
Pinheiro, Odivelas 
Data de emissão: 29.05.2014 
Alvará n.º 11/2014 
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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/2014/5347, 
de 2014.06.05, referente ao mês de maio de 2014: 
 
Processo n.º 14077/CP/OP/GI 
Nome: António Batista da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua de Santo António, lote 246B – Bairro Casal do 
Rato – UF de Pontinha e Famões 
Data de emissão: 02.05.2014 
Comprovativo n.º 144/2014 
 
Processo n.º 13131/CP/OP/GI 
Nome: José Esteves da Cruz 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Gaia, lote 1092 – Bairro Casal Novo – UF da 
Ramada e Caneças 
Data de emissão: 05.05.2014 
Comprovativo n.º 145/2014 
 
Processo n.º 13830/CP/OP/GI 
Nome: Valter Pinto Loureiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Carvalho Araújo, lote 916 – Bairro Casal Novo - 
Famões 
Data de emissão: 06.05.2014 
Comprovativo n.º 146/2014 
 
Processo n.º 13667/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Joaquim Gaspar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 244 – Bairro Casal Novo – UF 
da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 06.05.2014 
Comprovativo n.º 147/2014 
 
Processo n.º 13857/CP/OP 
Nome: Olsan – Sociedade de Imobiliária Lisbonense, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida Clementina Carneiro de Moura, lote 39/40 – 
Arroja – Odiverlas 
Data de emissão: 06.05.2014 
Comprovativo n.º 148/2014 
 
Processo n.º 14494/CP/OP/GI 
Nome: Arlindo Martins Paulo 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Olival, lote 92B – Bairro Quinta das Dálias – 
Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Comprovativo n.º 149/2014 
 
Processo n.º 13817/CP/OP/GI 
Nome: Maria António Peças da Silva Tavares 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 

Local: Praceta do Mirante, lote 120 – Bairro Casal Novo – 
Caneças 
Data de emissão: 08.05.2014 
Comprovativo n.º 150/2014 
 
Processo n.º 493/OCP/OC 
Nome: José Joaquim 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de Abril, lote 168 – Bairro Casal da Silveira – 
Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Comprovativo n.º 151/2014 
 
Processo n.º 13926/OP/OP/GI 
Nome: Maria Leonor Cardoso Lourenço Gaspar 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Portimão, lote 351 – Bairro  Casal de 
São Sebastião – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Comprovativo n.º 152/2014 
 
Processo n.º 14172/CP/OP/GI 
Nome: Maria Judite Carvalho Fernandes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Pedreira, lote 597 – Bairro Casal Novo – UF 
de Ramada e Caneças 
Data de emissão: 08.05.2014 
Comprovativo n.º 153/2014 
 
Processo n.º 35581/OCP/OC 
Nome: Manuel da Moura Monteiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sacadura Cabral, lote 88 – Bairro Novo Santo 
Eloy – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 10.05.2014 
Comprovativo n.º 154/2014 
 
Processo n.º 13820/CP/OP/GI 
Nome: Francisco José da Cruz Pacheco 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Vendas Novas, lote 339 – Bairro Vale 
Grande – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 9.05.2014 
Comprovativo n.º 155/2014 
 
Processo n.º 12793/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Almeida Gomes 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua do Mirasol, lote 814 – Bairro Casal da Silveira – 
UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 12.05.2014 
Comprovativo n.º 156/2014 
 
Processo n.º 13944/CP/OP/GI 
Nome: Adelino Ribeiro Sousa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 8 de março, lote C23 – Bairro dos Pedernais - 
Ramada 
Data de emissão: 12.05.2014 
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Comprovativo n.º 157/2014 
 
Processo n.º 14392/CP/OP 
Nome: Paulo David Vaz de Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida Luís de Camões, n.º 28 e 28ª – Quinta das 
Pretas – Famões 
Data de emissão: 13.05.2014 
Comprovativo n.º 158/2014 
 
Processo n.º 20413/Ant 
Nome: Gomes & Pereira, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida D. Dinis, n.º 52A - Odivelas  
Data de emissão: 13.05.2014 
Comprovativo n.º 159/2014 
 
Processo n.º 14107/CP/OP/GI 
Nome: Carminda Alves Maria 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Horta, lote 5 – Bairro Sol Nascente – Famões 
Data de emissão: 08.05.2014 
Comprovativo n.º 160/2014 
 
Processo n.º 14476/CP/OP/GI 
Nome: Manuel Fernando Vilela da Silva 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Boa Hora, lote 83 – Bairro dos Carrascais – 
UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 14.05.2014 
Comprovativo n.º 161/2014 
 
Processo n.º 11471/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Guerra Junqueiro – Odivelas 
Data de emissão: 15.05.2014 
Comprovativo n.º 162/2014 
 
Processo n.º 14552/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Belisário Pimenta – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.05.2014 
Comprovativo n.º 163/2014 
 
Processo n.º 14325/CP/OP 
Nome: Autozitânia – Acessórios e Sobresselentes, S.A 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua da Horta, lote AE3 – Famões 
Data de emissão: 16.05.2014 
Comprovativo n.º 164/2014 
 
Processo n.º 14563/D 
Nome: ZON TV CABO 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Belissário Pimenta – UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 16.05.2014 

Comprovativo n.º 165/2014 
 
Processo n.º 14271/CP/OP 
Nome: Jorge Manuel de Jesus Martins Simões 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Guerra Junqueiro, n.º 22 – Bairro dos Cágados – 
Odivelas 
Data de emissão: 19.05.2014 
Comprovativo n.º 166/2014 
 
Processo n.º 13835/CP/OP/GI 
Nome: Manuel de Abreu Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua José Rodrigues Miguéis, lote 78 – Bairro Tomada 
da Amoreira – Ramada 
Data de emissão: 19.05.2014 
Comprovativo n.º 167/2014 
 
Processo n.º 14220/CP/OP/GI 
Nome: Maria da Conceição Ferreira Rodrigues 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 735 – Bairro Casal 
da Silveira – Famões 
Data de emissão: 21.05.2014 
Comprovativo n.º 168/2014 
 
Processo n.º 12894/CP/OP/GI 
Nome: Francisco Joaquim 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Humberto Delgado, lote 105 – Bairro Casal da 
Silveira – UF Pontinha e Famões 
Data de emissão: 21.05.2014 
Comprovativo n.º 169/2014 
 
Processo n.º 11614/CP/OP 
Nome: El Rei D. Dinis – Atividades Hoteleiras, Lda. 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida D. Dinis, n.º 94A - Odivelas 
Data de emissão: 21.05.2014 
Comprovativo n.º 170/2014 
 
Processo n.º 14118/CP/OP/GI 
Nome: José Leandro Valério Duarte 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua 25 de dezembro, lote B73 – Bairro dos Pedernais 
– UF da Ramada e Caneças 
Data de emissão: 22.05.2014 
Comprovativo n.º 171/2014 
 
Processo n.º 13618/CP/OP/GI 
Nome: Manuel da Conceição Batista 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Luís Freitas Branco, lote 412 – Bairro dos Quatro 
UF da Pontinha e Famões 
Data de emissão: 26.05.2014 
Comprovativo n.º 172/2014 
 
Processo n.º 14070/CP/OP/GI 
Nome: Arao Lester de Estima Beny 
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Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Sol Nascente, lote 219 – bairro Sol Nascente – 
Famões 
Data de emissão: 26.05.2014 
Comprovativo n.º 173/2014 
 
Processo n.º 14105/CP/OP/GI 
Nome: Luís Tavares Esteves da Costa 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raul Proença, lote 25 – Bairro Quinta das Dálias 
– Famões 
Data de emissão: 27.05.2014 
Comprovativo n.º 174/2014 
 
Processo n.º 13557/CP/OP/GI 
Nome: Abílio Pereira da Silva Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua das Oliveiras, lote 135 – Bairro Vale Pequeno – 
Pontinha 
Data de emissão: 28.05.2014 
Comprovativo n.º 175/2014 
 
Processo n.º 13617/CP/OP/GI 
Nome: Maria Inês Martins Dias 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Avenida da Liberdade, lote 413 – Bairro dos Quatro – 
Famões 
Data de emissão: 28.05.2014 
Comprovativo n.º 176/2014 
 
Processo n.º 17074/OCP/OC 
Nome: Lusomedicamenta – Soc. Técnica Farmaceutica 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Norberto de Oliveira 1 a 5 – Odivelas 
Data de emissão: 28.05.2014 
Comprovativo n.º 177/2014 
 
Processo n.º 13821/CP/OP/GI 
Nome: José Gomes Gonçalves 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua António Freitas, lote 24 – Quinta da Fonte - 
Odivelas 
Data de emissão: 29.05.2014 
Comprovativo n.º 178/2014 
 
Processo n.º 13280/CP/OP/GI 
Nome: José Manuel Gomes Ribeiro 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Raul Proença, lote 33 – Bairro Casal das 
Queimadas à Quinta das Dálias – Famões 
Data de emissão: 30.05.2014 
Comprovativo n.º 179/2014 
 
Processo n.º 13537/CP/OP/GI 
Nome: Maria Odete Ribeiro Tadeu Oliveira 
Assunto: Emissão de Comprovativo de Admissão de 
Comunicação Prévia 
Local: Rua Cidade de Constância, lote 6 – Bairro Casal São 
Sebastião – UF Pontinha e Famões 

Data de emissão: 30.05.2014 
Comprovativo n.º 180/2014 
 
 

 

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 junho de 2014, nos termos da 
informação n.º Interno/2014/6101, de 2014.06.30: 
 
Divisão de Habitação  
 
Setor de Intervenção na Habitação Social 
 
EDOC/2014/12708 
Interno/2014/2312 de 2014/03/06 
Assunto: Joaquim Ferreira Dias, titular do arrendamento do fogo 
T3, sito na Rua José Régio, n.º 9 – 3º Esq. – Bº Gulbenkian – 
Odivelas – Atualização de agregado. 
Decisão da Sra. Vereadora: “a) Proceda-se à inclusão no 
agregado familiar de Maria Luísa Rodrigues Campos. b) 
Notifique-se nos termos propostos o arrendatário, para efeitos 
do pagamento do novo valor da renda. c) Deverá proceder-se à 
adequação de tipologia logo que possível.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/19301 
Interno/2014/3827 de 2014/04/22 
Assunto: Requerimento: Vanda Romão – Rua Dr. Elysio Moura, 
n.º 2 – 2º Frt - Arroja 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Notifique-se.” 
Data da decisão: 2014/06/25 
 
 
Setor de Gestão do Parque Habitacional 
 
EDOC/2013/58315 
Interno/2014/9823 de 2014/04/10 
Assunto: Análise à situação contratual do locado sito na Praceta 
Manuela Porto, n.º 2 – 2º Esq., em Arroja _ PROHABITA 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo à proposta de valor de 
renda. Segue Aditamento ao Contrato de Arrendamento 
assinado (4 exemplares). Deve esta situação ser mantida sob 
acompanhamento próximo por parte da Divisão de Habitação.” 
Data da decisão: 2014/06/12 
 
EDOC/2014/13225 
Interno/2014/3069 de 2014/03/27 
Assunto: Prohabita Acordo 574 – Requerimento para atualização 
de rendas – Rua Lourenço Marques, 4 – 3º Esq – Odivelas – 
Maria da Piedade Mateus Serra. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 40,80 €, condicionado 
à verificação do cumprimento do previsto na Lei nº 8/2012 de 
21/02 e no Decreto-Lei 127/2012 de 21/06. (o presente 
despacho substitui o meu despacho de 15.05.2014, sobre a 
mesma matéria, exarado na etapa 15). Ao DJGFP/DFA.” 
Data da decisão: 2014/06/12 
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EDOC/2014/17158 
Interno/2014/5296 de 2014/06/04 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Amélia Rey Colaço, 3, 
5º Frt. – Custódia Assunção Parrinha Lourenço. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo com o informado e 
proposto: a) Proceda-se à exclusão do agregado familiar de 
Letícia Alexandra Lourenço Gentil; b) Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/06/12 
 
EDOC/2014/20283 
Interno/2014/5671 de 2014/06/18 
Assunto: Prohabita Acordo 328 - Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado - Rua Casal da Serrinha (atual 
Rua Florbela Espanca) Lote HF R/C Dtº, Bairro Casal da Serra, 
Pontinha - Francisco José Estoura Rodrigues 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos o arrendatário.” 
Data da decisão: 2014/06/25 
 
EDOC/2014/20380 
Interno/2014/5272 de 2014/06/04 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Avenida 25 de Abril, 17, 10º 
B – Pontinha – Maria de Lurdes Ferreira Rodrigues. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/20383 
Interno/2014/5133 de 2014/05/30 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Casal da Fonte, lote D, 
R/C Dt., Porto da Paiã, Pontinha – Saul Marques Henriques 
(Titular). 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se o 
arrendatário nos termos propostos.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/23230 
Interno/2014/4945 de 2014/05/26 
Assunto: Condomínio do Edifício n.º 16, Rua Critovão da Gama 
– Pontinha - Pagamento de quotas 2014. 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 205,80 €, 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: 2014/06/04 
 
EDOC/2014/24685 
Interno/2014/4489 de 2014/05/14 
Assunto: Prohabita I Acordo 328 (IV Fase) Oposição à 
Renovação de Contrato de Arrendamento por parte do 
Senhorio, Ricardo Jorge de Carvalho, referente ao T1, fracção 
“A”, correspondente ao R/C Dtº do prédio sito na Quinta do 
Pinheiro, Porto da Paiã, Lote D, Freguesia da Pontinha. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Segue ofício assinado. À 
Divisão de Habitação, ao cuidado da Drª Carla Barra, para 
acompanhamento da situação, salvaguardando a necessidade de 
assegurar atempadamente alternativa habitacional ao agregado 
familiar, bem como a devolução do fogo nas condições de 
habitabilidade,  em que se encontrava à data do arrendamento.” 
Data da decisão: 2014/06/25 
 

EDOC/2014/26470 
Interno/2014/5136 de 2014/05/30 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Praceta Manuela Porto, 2, 3º 
Frt., Arroja – Luís Filipe Fernandes dos Santos Soares Tavares. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/28408 
Interno/2014/5276 de 2014/06/04 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Avenida Professor Augusto 
Abreu Lopes, 5, 3º Dtº – Odivelas – Sara Rodrigues do Carmo 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/28526 
Interno/2014/5216 de 2014/06/03 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Major Mouzinho de 
Albuquerque, 46, 2º Esq.. – Póvoa de Santo Adrião – Maria de 
Lurdes Bernardo Remédios 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/28626 
Interno/2014/5219 de 2014/06/03 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Fernão Lopes, 20, 3º 
Esq. – Póvoa de Santo Adrião – Maria de Conceição Tavares 
Gomes 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/28782 
Interno/2014/5334 de 2014/06/05 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Requerimento para 
actualização de rendas – Rua Jaime Martins Barata, 21, 5º Dtº - 
João Pedro Gorjão Clara 
Decisão da Sra. Vereadora: “Autorizo, conforme proposto, o 
cabimento, compromisso e pagamento de 38,04 €, 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: 2014/06/12 
 
 
EDOC/2014/28862 
Interno/2014/5214 de 2014/06/03 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Rua Padre António Vieira, 
31, 2º Esq. – Póvoa de Santo Adrião – Adi Gianina Lungu. 
Decisão da Sra. Vereadora: ”De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 
Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/28885 
Interno/2014/5211 de 2014/06/03 
Assunto: Prohabita Acordo 328 – Atualização da Base de dados 
do IHRU e da renda do agregado – Avenida da Liberdade, 23, 5º 
C – Ramada – Carla Sofia Fernandes 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo. Notifique-se nos termos 
propostos a arrendatária.” 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
Ano XV - N.º 14 - 15 de julho de 2014 

40 
 

Data da decisão: 2014/06/13 
 
EDOC/2014/30101 
Interno/2014/5408 de 2014/06/06 
Assunto: Despejo judicial do fogo municipal sito na Rua Elysio 
Moura, n.º 2, 3º Frente, Arroja, Odivelas. Levantamento de Bens 
depositados em Armazém Municipal. 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
proposto. Segue ofício assinado.” 
Data da decisão: 2014/06/11 
 
 
Setor de Promoção, Construção e Reabilitação de 
Habitação 
 
EDOC/2013/34973 
Interno/2013/11080 de 2013/12/16 
Processo n.º 12.03/34-2013 
Assunto: Vistoria Técnica: Pedido de obras de reparação em 
fogo municipal sito no Lote 52, 1ºB – Bairro Olival do Pancas – 
U.F. Pontinha e Famões 
Decisão da Sra. Vereadora: “De acordo, nos termos do 
informado e proposto. Prepare-se a abertura de procedimento.” 
Data da decisão: 2014/06/25 
 
EDOC/2014/6823 
Interno/2014/4983 de 2014/05/276 
Processo n.º 12.03/06-2005 
Assunto: Restituição de Caução: Empreitada de Reparação de 
Emergência no fogo municipal sito na Praceta 25 de Agosto, n.º 
05 – R/C – Bº Quinta das Pretas – U.F. Pontinha e Famões 
(AD006-05)” 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
da garantia bancária referente à empreitada de reparação de 
emergência do fogo citado.” 
Data da decisão: 2014/06/11 
 
EDOC/2014/12095 
Interno/2014/4926 de 2014/05/26 
Processo n.º 12.03/42-2002 
Assunto: Restituição de Caução: Empreitada de Reparação de 
Emergência no fogo municipal sito na Rua António Aleixo, n.º 
01 – 2º Dtº - Bairro Quinta da Quintinha - UF da Póvoa e Olival 
(AD042-02)” 
Decisão da Sra. Vereadora: “Ao DJGFP/DFA para restituição 
dos valores retidos como caução, referente à empreitada de 
reabilitação de emergência do fogo citado.” 
Data da decisão: 2014/06/11 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

33..ªª  SSEESSSSÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  
 

RReeaalliizzaaddaa  eemm  2266  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001144  
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTOS DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

“25 ANOS SOBRE A LEGALIZAÇÃO DO CASAL DA SILVEIRA” 
 

Passaram 25 anos sobre a legalização do primeiro bairro 
de génese ilegal em Portugal: o Casal da Silveira, em 
Odivelas, na Freguesia de Famões. Aconteceu a 13 de 
Maio de 1989.  
 
Então, criou-se uma bandeira com o monograma “Para 
Viver Melhor”, que o Município de Loures adoptou no 
PDM. Foi o primeiro bairro de base não licenciada a obter 
alvará de loteamento, facto que deve orgulhar-nos a todos 
os autarcas deste concelho de Odivelas. 
 
A efeméride deve reconhecer o esforço de todos aqueles 
que na altura, Comissão de Melhoramentos, Proprietários 
e o então Município de Loures, fizeram com o propósito 
de legalizar e melhorar a qualidade de vida dos moradores 
num momento em que não existia ou provinha legislação 
apropriada. 
 
Então, foram necessários emitir três alvarás, o nº 2/85, 
para receber áreas de equipamento e n º 58/89 para a 
generalidade do Bairro e o n º6/89 para uma área, cuja 
propriedade estava em avos indivisos. Trata-se de uma 
área de cerca de 50 hectares, com 15 quilómetros de ruas, 
cerca de 900 lotes. 
 
A data merece ser recordada, pois tudo o que foi feito de 
bom tem a chancela municipal, como a referência OM, 
obras municipais, deixando para as gerações vindouras o 
paradigma de sempre: É possível fazer obra desde que os 
homens queiram. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida na 
sua 03ª Sessão Ordinária, em 26 de junho de 2014, 
congratula-se com a efeméride e agradece publicamente a 
todos os intervenientes neste processo infelizmente, 
alguns dos quais já não se encontram entre nós - que 

ainda hoje procuram melhorar as condições de vida no 
bairro. E estende este reconhecimento a todos os outros 
agentes que diligenciam a legalidade urbanística dos seus 
Bairros. 
 
(Documento apresentado pela bancada do CDS/PP – 
Aprovado por Unanimidade) 

 
O Substituto Legal do Presidente da 

Assembleia Municipal 
 

O 1º Secretário da Mesa 
 

(António Fonseca) 
 

Odivelas, 30 de junho de 2014 
 
 
 

“DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE 
MEDIDAS DO OE 2014” 

 
Voto de Congratulação com o título “Declaração de 
Inconstitucionalidade de Medidas do OE 2014”, 
apresentado pela bancada do BE, documento que será 
transcrito na ata da sessão. 
 
(Rejeitado por maioria, com os votos contra das bancadas 
do PS e do PSD, com os votos a favor das bancadas do 
CDU e BE e com abstenção da bancada do CDS/PP) 

 
 
 
 

VOTO DE PROTESTO 
 

 
 

“ENCERRAMENTO DO INSTITUTO DE ODIVELAS” 
 

Voto de Protesto com o título “Encerramento do 
Instituto de Odivelas”, apresentado pela bancada do 
CDS/PP, documento que será transcrito na ata da sessão. 
 
(Rejeitado por maioria, com os votos a favor das bancadas 
do PSD, CDU e CDS/PP e com os votos contra das 
bancadas PS e BE) 

 
 
 
 

MOÇÕES 
 

 
 

“PELO REFORÇO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS DOS 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA SOCIAL EM ODIVELAS” 

 
Considerando que: 
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1. A agudização da crise económica e social nacional 
originou um aumento preocupante do número de 
munícipes em situação de pobreza ou exclusão social, 
bem patente, entre outros, nos dados referentes ao 
número de desempregados inscritos no Centro de 
Emprego, a maioria dos quais sem possibilidade de 
beneficiar do subsídio de desemprego, no decréscimo 
do poder de compra concelhio, que é o segundo mais 
baixo na Grande Lisboa, no número de famílias que 
recorrem ao Banco Alimentar ou às Cantinas Sociais 
e na pobreza infantil, cujo número de crianças 
economicamente carenciadas se situa próximo dos 
45% dos alunos dos Jardins de Infância e 1º Ciclo. 

 
2. A Constituição da República, no seu Artigo 63.º, 

estabelece o direito de todos os portugueses à 
segurança social; a responsabilidade do Estado em 
organizar, coordenar e subsidiar o Sistema Público 
com a participação das organizações representativas 
dos trabalhadores e dos demais beneficiários; a 
garantia da proteção social dos cidadãos na doença, 
na velhice, na invalidez, viuvez, e orfandade, bem 
como no desemprego e em todas as outras situações 
de falta ou diminuição de meios de subsistência, ou 
de capacidade para o trabalho. 

 
3. Os diminutos recursos humanos e materiais afetos à 

unidade de desenvolvimento social - setor de 
Loures/Odivelas, têm obstruído a prestação de uma 
intervenção célere, de um melhor acompanhamento 
técnico e/ou concessão de apoios financeiros 
pontuais, com carácter excecional e temporário, face 
ao crescente número de situações sociais de 
emergência existente no concelho de Odivelas. 

 
4. Foi aprovado, por maioria, na 10ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal de Odivelas, de 22 de maio de 
2014, e na 8ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, de 29 de maio de 2014, uma proposta de 
constituição de um Fundo de Emergência Social do 
Município de Odivelas provido de uma verba (fundo 
permanente) de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) 
para “atuação urgente e célere junto de pessoas que 
se encontram em situação económico-social de 
emergência”. 

 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
ordinária no dia 26 de junho de 2014, delibera exigir do 
Governo e do Ministério do Emprego e Solidariedade 
Social: 
 
1. Que nenhum serviço da Unidade de 

Desenvolvimento Social – Setor Loures/Odivelas 
existente no nosso Concelho seja deslocalizado para 
outro Concelho; 

 
2. Um urgente reforço dos recursos humanos e 

materiais da Unidade de Desenvolvimento Social – 
Sector de Odivelas, visando o cumprimento integral 

no concelho dos princípios da solidariedade e 
universalidade em que assenta o Sistema Público de 
Segurança Social; 

 
3. Um urgente recenseamento das situações de pobreza 

extrema existentes no concelho, nomeadamente o 
número de famílias vítimas de ações de despejo e a 
viver sem água e luz, e a intervenção com vista à sua 
superação e inclusão social, prestando uma particular 
atenção à população idosa e crianças, não esquecendo 
os munícipes em situação de sem abrigo. Um 
levantamento do número de pedidos de prestações e 
apoios sociais que, no concelho de Odivelas, foram 
indeferidos e a análise das suas razões (rendimento 
social de inserção, subsídio de desemprego, abono de 
família, ação social escolar, entre outras).  

 
(Documento apresentado pela bancada da CDU – 
Aprovado por Maioria com os votos a favor das bancadas 
do PS, CDU, BE e CDS/PP e com abstenção da bancada 
do PSD). 

 
O Substituto Legal do Presidente da 

Assembleia Municipal 
 

O 1º Secretário da Mesa 
 

(António Fonseca) 
 

Odivelas, 30 de junho de 2014 
 
 
 

“PELA DEFESA DO INSTITUTO DE ODIVELAS” 
 

O Instituto de Odivelas confunde-se com a nossa 
identidade, enquanto odivelenses, sendo o resultado de 
uma harmonia cultural e social muito viva e 
compensadora. Diariamente centenas de alunas que 
estudam no Instituto de Odivelas, bem como as suas 
famílias confluem, ao Centro Histórico de Odivelas onde 
conferem uma importante dinâmica económica a toda a 
envolvente e que têm promovido ao longo dos anos uma 
interação interessante com a comunidade onde estão 
inseridas. Esta instituição secular, é uma pedra basilar no 
espaço público e da matriz histórica da cidade de 
Odivelas.  
 
Frequentam atualmente o Instituto de Odivelas cerca de 
300 alunas distribuídas pelos 2º e 3º ciclos e Ensino 
Secundário. 
 
Para além dos planos de estudos oficiais, o Instituto 
continua a proporcionar a oferta de um currículo próprio 
com disciplinas como Drama Educativo, Higiene, 
Puericultura, Culinária, Equitação, Esgrima, Inglês ou 
Francês Prático, clubes culturais, etc., tendo sido 
introduzidas aulas facultativas de instrução militar no 
ensino secundário para permitir uma preparação para o 
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acesso aos estabelecimentos de ensino superior militares. 
Desde o ano letivo 2000-2001, passou a funcionar 
também em regime de externato, sendo que atualmente 
são cerca de 50% as alunas externas e mais de metade 
residem no concelho de Odivelas. 
 
As cerca de 300 alunas frequentam os cursos do ensino 
básico (2º e 3º ciclos) e secundário (cursos científico-
humanísticos) com as áreas disciplinares e não 
disciplinares curriculares do Ministério da Educação e as 
disciplinas curriculares e áreas de enriquecimento 
curricular. 
 
Existem propostas concretas e credíveis para garantir a 
sustentabilidade e autossuficiência financeira do IO, quer 
através da redução e consolidação da despesa, 
nomeadamente a nível de vencimentos e custos de 
funcionamento (energia, alimentação e comunicações) e, 
simultaneamente, pelo aumento da receita, 
designadamente por via do alargamento da oferta dos 
níveis de ensino (pré-escolar e 1º ciclo). 
 
Não existe qualquer apoio financeiro do Ministério da 
Educação e Ciência, tal como ocorre com os outros dois 
estabelecimentos de ensino militar e ao contrário da 
maioria das escolas privadas do nosso país. 
 
Existe um aumento, efetivo no número de alunas inscritas 
em cada ano letivo, tendo em consideração o lugar 
cimeiro que ocupa todos os anos nos rankings das 
melhores escolas do país, denotando a capacidade letiva e 
o empenho que todos os elementos que fazem parte do 
corpo docente do IO, têm dedicado à grandeza daquela 
instituição. 
 
Neste contexto, é totalmente incompreensível a decisão 
governamental de encerramento do Instituto de Odivelas. 
 
Por tais razões, a Assembleia Municipal de Odivelas 
reitera a sua frontal oposição ao encerramento do 
Instituto de Odivelas e exige do governo a revogação da 
decisão de extinção. 
 
(Documento apresentado pela bancada do PS – Aprovado 

por Maioria com os votos a favor das bancadas do PS, 
PSD, CDU e CDS/PP e com votos contra das bancadas 
do BE). 

 
O Substituto Legal do Presidente da 

Assembleia Municipal 
 

O 1º Secretário da Mesa 
 

(António Fonseca) 
 

Odivelas, 30 de junho de 2014 
 
 
 
 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

 
 

“REDE TRANSPORTES” 
 

Considerando que: 
 
1 – O Governo anunciou a intenção de privatizar ou 
concessionar as redes de transportes públicos exploradas 
pela Carris e pelo Metropolitano de Lisboa. 
 
2 – A Câmara Municipal de Lisboa entendeu propor-se a 
explorar as redes de transportes públicos da Carris e do 
Metropolitano de Lisboa, aguardando-se decisão do 
Governo sobre a proposta da Câmara Municipal de 
Lisboa. 
 
3 – A Assembleia Municipal de Lisboa já deliberou no 
sentido de apoiar a posição da Câmara Municipal de 
Lisboa, assinalando a importância estratégica de manter 
estas redes de transportes públicos em posse e gestão 
públicas. 
 
4 – Os Municípios podem e devem ter um importante 
papel na gestão dos transportes públicos. 
 
5 – Importa assegurar a titularidade e gestão pública da 
Carris e do Metropolitano de Lisboa, o que pode ser 
conseguido através da municipalização dessas redes de 
transportes públicos. 
 
6 – As redes de transportes públicos operadas pela Carris 
e pelo Metropolitano de Lisboa estendem-se para além do 
território do Município de Lisboa, abrangendo ainda parte 
do território dos Municípios de Loures, Odivelas, 
Amadora, Oeiras e Almada. 
 
7 – Pese embora a esmagadora maioria do percurso destas 
linhas de transportes públicos esteja situada no território 
do Município de Lisboa, é importante assegurar a 
coordenação com os restantes Municípios por elas 
servidos. 
 
8 – O próprio princípio da territorialidade das atribuições 
das autarquias locais aconselha a esta coordenação 
intermunicipal, para que não venha a ser afastada a 
proposta da Câmara Municipal de Lisboa referida em 2 
com o argumento de o Município de Lisboa estar a atuar 
para além do seu território e população. 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em 
plenário no dia 26 de Junho de 2014, recomenda à Câmara 
Municipal de Odivelas que: 
 
Encete contactos junto dos restantes Municípios onde 
operam as redes de transportes públicos geridas pela 
Carris e pelo Metropolitano de Lisboa, no sentido de os 
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mesmos participarem na proposta do Município de Lisboa 
para a gestão da concessão das referidas redes. 
 
(Documento apresentado pela bancada do BE – Aprovado 

por Unanimidade) 
 

O Substituto Legal do Presidente da 
Assembleia Municipal 

 
O 1º Secretário da Mesa 

 
(António Fonseca) 

 
Odivelas, 30 de junho de 2014 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Retirada da ordem de trabalhos da presente sessão, de 
modo a serem discutidos numa outra sessão em horário 
regimental, dos seguintes pontos: 
 
 
Ponto 2 – “Proposta de Relatório de Acompanhamento e 
Avaliação da Ação de Reabilitação Urbana referente ao 
Ano de 2013”; 
 
Ponto 3 – “Propostas:  
- “Programa das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar;” 
- “Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação 
Bipartido e Tripartido a implementar no ano letivo 
2014/2015”; 
 
Ponto 4 – «Proposta de "Regulamento do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa de Odivelas"». 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

11.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 30 de junho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

 
 

VOTO DE PESAR 
 

Em 27 de junho de 2014, após doença prolongada, faleceu 
Joaquim Cândido Leite Moreira, lutador exemplar ao 
longo da sua vida pessoal, nomeadamente, no exercício 
das suas funções autárquicas, quer na Freguesia de 
Padronelo, sua terra natal onde exercia o cargo de 
Presidente e na Associação Nacional de Freguesias, onde 
exercia responsabilidades há mais de vinte anos, tendo 
sido eleito, no último congresso, para Presidente do 
Conselho Diretivo. 
 
Pessoa de trato fácil e empenhada em obter consensos 
alargados com vista a alcançar vitórias no campo 
autárquico; 
 
Lutou empenhadamente contra a Reforma Administrativa 
do Estado, na defesa das suas convicções, contra a 
agregação de freguesia. 
 
A Assembleia Municipal de Odivelas, reunida em sessão 
extraordinária, em 30 de junho, decide aprovar um voto 
de pesar pelo falecimento do Dr. Cândido Moreira e 
expressar um voto de condolências ao Partido Socialista, 
do qual era militante, assim como, à junta de Freguesia de 
Padronelo, à Direção da ANAFRE e à sua família. 
 
(Documento apresentado pela bancada da CDU Aprovado 

por Unanimidade) 
 

O Substituto Legal do Presidente da 
Assembleia Municipal 

 
(António Fonseca) 
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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 do serviço com o 
nº Interno/2014/5750, de 2014-06-09, remetida pela 
Senhora Presidente da Câmara a esta Assembleia 
Municipal. 
 
Aprovado na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 26 de março de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2014, de 8 de abril, página 9), 
após ter sido dado cumprimento no disposto no artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, e não tendo 
sido rececionado qualquer sugestão ou proposta a ser 
considerada na fase de apreciação pública. 
 
(Regulamento publicado em anexo). 
 
(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 
do serviço com o n.º Interno/2014/5752, de 2014.06.09, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara a esta 
Assembleia Municipal. 
 
Aprovado na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 26 de março de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2014, de 8 de abril, página 9), 
após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, e não tendo 
sido rececionado qualquer sugestão ou proposta a ser 
considerada na fase de apreciação pública. 
 
(Regulamento publicado em anexo). 
 
(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 dos serviços com o n.º Interno/2014/5751, 
de 2014.06.09, remetida pela Senhora Presidente da 
Câmara a esta Assembleia Municipal. 
 
Aprovado na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 26 de março de 2014, (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 7/2014, de 8 de abril, página 10), 
após ter sido dado cumprimento ao disposto no artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, e não tendo 
sido rececionado qualquer sugestão ou proposta a ser 
considerada na fase de apreciação pública. 
 
(Regulamento publicado em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

Retirada da ordem de trabalhos da presente sessão, de 
modo a serem discutidos numa outra sessão, dos seguintes 
pontos: 
 
Ponto 4 – «Subscrição da “Carta da Governação a Vários 
Níveis na Europa”.» 
 
Ponto 5 – “Atividade das Comissões da Assembleia 
Municipal” 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

12.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 10 de julho de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

 
 

Os documentos aprovados durante o Período Antes da 
Ordem do Dia serão publicados no Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões seguinte. 

 
 
 
 

RETIRADA DE PONTOS 
 

 
 

PONTOS 1 e 3 
 

Retirada dos seguintes pontos da ordem de trabalhos da 
presente sessão: 

 
Ponto 1 – “Proposta de Relatório de Acompanhamento e 
Avaliação de Ação de Reabilitação Urbana referente ao 
Ano de 2013”; 
 
Ponto 3 – “Proposta de Regulamento do Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa de Odivelas”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PONTOS 5, 6 e 7 
 

Retirada da ordem de trabalhos da presente sessão, de 
modo a serem discutidos numa outra sessão em horário 
regimental, dos seguintes pontos: 
 
 
Ponto 5 – “Proc. 31158/OM - APMCR – Associação de 
Proprietários e Moradores do Casal do Rato – União das 
Freguesias de Pontinha e Famões – Proposta de aplicação 
de condições especiais para o pagamento das taxas devidas 
pela emissão do aditamento do alvará de loteamento n.º 

14/89 do Bairro Casal do Rato, para os lotes 18, 19, 27, 
43, 72, 119, 127, 286, 289 e 301. ”; 
 
Ponto 6 – “Atividade das Comissões Especializadas 
Permanentes ”; 
 
Ponto 7 – “Aprovação da Ata”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

APOIO À FAMÍLIA 
 

 
 

PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À 
FAMÍLIA (AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
Programa das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. Com este 
programa pretende-se adaptar os tempos de permanência 
das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar 
às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir 
que as mesmas usufruam de atividades com qualidade 
pedagógica e complementares das atividades educativas. 
Assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois 
do período diário de atividades educativas, e durante os 
períodos de interrupção dessas atividades. De acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2014/5452, de 
2014.06.11 
 
Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação 
Bipartido e Tripartido a implementar no ano letivo 
2014/2015, que se encontram anexas à informação 
referida, remetida pela Senhora Presidente da Câmara a 
esta Assembleia Municipal. 
 
Aprovado na 12.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 18 de junho de 2014, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 13/2014, de 1 de 
julho, página 13). 
 
(Minutas publicadas em anexo). 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 

 

SUBSCRIÇÃO DE CARTA 
 

 
 

CARTA DA GOVERNAÇÃO A VÁRIOS NÍVEIS NA EUROPA 
 

Subscrição da “Carta da Governação a Vários Níveis na 
Europa”, cujo texto “…assenta num conjunto de 
princípios que devem nortear as decisões políticas de 
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modo a serem seguidas e partilhadas “as melhores práticas 
e incentivando-se a dinamização de uma Democracia mais 
participativa em prol dos interesses dos Cidadãos.” (…)”, 
de acordo com a Proposta n.º 9/PRES/2014, de 15 de 
maio, e com a referida carta, anexa à presente Proposta, 
remetida pela Senhora Presidente da Câmara a esta 
Assembleia Municipal. 
 
Aprovado na 10.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 21 de maio de 2014, (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 11/2014, de 3 de 
junho, página 8). 
 

“Carta da Governação 
 a Vários Níveis na Europa 

 
PREÂMBULO 

 
Tendo em conta que muitas competências e 
responsabilidades são partilhadas entre vários níveis de 
governação na União Europeia, reconhecemos a 
necessidade de TRABALHAR EM PARCERIA para 
promover uma maior coesão económica, social e 
territorial na Europa. Nenhum nível pode isoladamente 
fazer face aos desafios com que nos deparamos. Podemos 
resolver, no terreno, os problemas dos cidadãos através de 
uma melhor COOPERAÇÃO e da execução de 
PROJETOS CONJUNTOS para enfrentar os desafios 
comuns que temos pela frente. 
 
Defendemos uma governação a vários níveis na Europa, 
baseada «numa ação coordenada da União, dos 
Estados-Membros e dos órgãos de poder local e 
regional, assente nos princípios da subsidiariedade, 
da proporcionalidade e da parceria, e que se 
concretiza numa cooperação funcional e 
institucionalizada, tendo em vista elaborar e executar 
as políticas da União Europeia». Neste contexto, 
respeitamos plenamente e reconhecemos a igualdade de 
legitimidade e responsabilidade de cada nível de 
governação, no âmbito das respetivas competências, bem 
como o princípio de cooperação leal. 
 
Conscientes da nossa INTERDEPENDÊNCIA e 
empenhados na procura incessante de maior 
EFICIÊNCIA, acreditamos haver grandes oportunidades 
para reforçar ainda mais uma cooperação política e 
administrativa inovadora e eficaz entre os nossos poderes 
públicos, com base nas respetivas competências e 
responsabilidades. A presente carta, elaborada pelo 
Comité das Regiões da União Europeia, tem por objetivo 
conectar as regiões e os municípios de toda a Europa 
e, simultaneamente, promover uma PARCERIA 
ENTRE VÁRIOS ATORES, envolvendo outros 
intervenientes da sociedade, como os parceiros sociais, as 
universidades, as ONG e os agrupamentos representantes 
da sociedade civil. 
 

Em conformidade com o princípio da 
SUBSIDIARIEDADE, segundo o qual as decisões 
devem ser tomadas ao nível mais eficaz e mais próximo 
do cidadão, atribuímos grande importância à procura em 
conjunto de soluções políticas que reflitam as 
necessidades dos cidadãos. 
 
Estamos convencidos de que é precisamente através do 
nosso empenho nos VALORES, PRINCÍPIOS e 
PROCESSOS fundamentais em que se baseia a 
governação a vários níveis que serão criadas novas formas 
de DIÁLOGO e de parceria entre os poderes públicos na 
União Europeia e no resto do mundo. A governação a 
vários níveis reforça a abertura, a participação, a 
COORDENAÇÃO e o EMPENHO COMUM na 
procura de soluções adequadas. Permite-nos também 
fazer da diversidade na Europa uma força motriz capaz de 
tirar partido dos ativos existentes nas nossas regiões. 
Tirando o máximo partido das soluções digitais, 
comprometemo-nos a aumentar a TRANSPARÊNCIA 
e a oferecer serviços públicos de qualidade facilmente 
acessíveis aos cidadãos que representamos. 
 
A GOVERNAÇÃO A VÁRIOS NÍVEIS ajuda-nos a 
aprender uns com os outros, a experimentar soluções 
políticas inovadoras, a PARTILHAR BOAS 
PRÁTICAS e, ainda, a promover a DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA, aproximando a União Europeia dos 
seus cidadãos.  
Entendemos que abraçar o ideal da governação a vários 
níveis contribui para aprofundar a integração da UE, 
estreitando ainda mais as ligações entre os nossos 
territórios e ultrapassando não só as barreiras 
administrativas que dificultam a regulamentação e a 
execução das políticas como também as fronteiras 
geográficas que nos separam. 
 
TÍTULO 1: PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 
Comprometemo-nos a respeitar os processos 
fundamentais em que assentam as práticas de 
governação a vários níveis na Europa, procurando: 
 
1.1 desenvolver um processo de elaboração das políticas 
TRANSPARENTE, ABERTO e INCLUSIVO; 
 
1.2 promover a PARTICIPAÇÃO e a PARCERIA 
envolvendo os intervenientes públicos e privados 
pertinentes ao longo de todo o processo de definição de 
políticas, inclusivamente através das ferramentas digitais 
adequadas, no respeito dos direitos de todos os parceiros 
institucionais; 
 
1.3 promover a EFICIÊNCIA e a COERÊNCIA DAS 
POLÍTICAS e potenciar as SINERGIAS 
ORÇAMENTAIS entre todos os níveis de governação; 
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1.4 respeitar a SUBSIDIARIEDADE e a 
PROPORCIONALIDADE no processo de elaboração 
das políticas; 
 
1.5 assegurar, ao máximo, a DEFESA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS a todos os níveis de governação. 
 
TÍTULO 2: IMPLEMENTAÇÃO E 
CONCRETIZAÇÃO 
 
Comprometemo-nos a fazer da governação a vários 
níveis uma realidade no quotidiano da elaboração e 
concretização das políticas, nomeadamente através do 
recurso a soluções inovadoras e digitais. Para o efeito, 
pretendemos: 
 
2.1 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DOS 
CIDADÃOS no ciclo político; 
 
2.2 COOPERAR estreitamente com outros poderes 
públicos, ultrapassando assim os tradicionais limites, 
procedimentos e obstáculos administrativos; 
 
2.3 PROMOVER UM ESPÍRITO EUROPEU nos 
nossos órgãos políticos e nas nossas administrações; 
 
2.4 PROMOVER O REFORÇO DAS 
CAPACIDADES INSTITUCIONAIS e da experiência 
política entre todos os níveis de governação; 
 
2.5 CRIAR REDES entre os nossos órgãos políticos e 
administrações, do nível local para o europeu e vice-versa, 
e simultaneamente intensificar a cooperação 
transnacional.” 
 
(Aprovado por maioria) 
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ANEXOS 

 
 
 
 

Regulamento da Incubadora de Empresas de Odivelas, 
no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

 
 
 

Regulamento do Concurso “Ideias no Feminino”, 
do “Programa de Apoio ao Empreendedorismo” 

 
 
 

Regulamento do Concurso “Jovens com Ideias”,  
no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo 

 
 
 

Minutas dos Acordos de Colaboração e Cooperação Bipartido e Tripartido  
ano letivo 2014/2015 

Programa das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF)  
na Educação Pré-Escolar 
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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. 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

10 
 

 

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” 

 

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” . 

 

2. A apresentação de candidaturas deve respeitar a data afixada no edital previsto no número 

anterior. 
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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% 

b.2 Clareza na exposição, nomeadamente no desenvolvimento da ideia – 20% 

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



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

11 
 

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” 

 

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. 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

5 
 

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? 
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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) 
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PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

(BIPARTIDO) 

 

ANEXO I DO ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO: 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE 

APOIO À FAMÍLIA (AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

 





Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

1 
 

 

PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

Considerando que: 

 

1. O Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 2013, do Ministério da Educação e Ciência, aplica-

se aos estabelecimentos de educação e ensino público nos quais funcione a educação pré-escolar e 

define, entre outras, as normas a observar no período de funcionamento dos respetivos 

estabelecimentos, bem como na oferta das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) . 

 

2. As AAAF se traduzem na oferta de atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento 

das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e 

durante os períodos de interrupção destas atividades, de forma a assegurar um horário adequado às 

necessidades dos alunos e das famílias.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. As AAAF são de oferta obrigatória pelos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

pública e são comparticipadas pela administração central e local e pelas famílias de acordo com as 

condições socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de promover a igualdade de 

oportunidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 

cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito 

do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. ------------------------------------- 

 

5. As autarquias desempenham um papel fundamental na promoção de respostas em matéria de 

educação pré-escolar, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO) tem vindo a dar especial atenção ao 

aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido de responder de 

forma eficaz às necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, rentabilizando sinergias e 

recursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos das escolas, tendo em 

conta as necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os municípios das respetiva área a 

sua realização de acordo com o protocolo de cooperação acima referido. -------------------------------------- 
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Entre: 

_________________________________________________________________________________ 

 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, 

em Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato representado pela Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador adiante designado por 

PRIMEIRO OUTORGANTE; 

 

e, 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS __________________________, com sede 

____________________________________, Pessoa Coletiva n.º _________________, neste ato 

representado pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do Agrupamento / Presidente da Comissão Administrativa 

Provisória, Professor(a) _________________________ adiante designado por SEGUNDO 

OUTORGANTE; 

 

É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente Acordo Bipartido de Colaboração e 

Cooperação , que se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 

obrigam a cumprir e a fazer cumprir---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------Cláusula Primeira-------------------------- ------------------------- 

--------------------------------------------------------------- (Do Objeto) -------------------------- ----------------------------- 

 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, do Ministério da Educação e 

Ciência, com o presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as Partes, cujo objetivo 

central é criar as condições necessárias à implementação e desenvolvimento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar, na(s) Escola(s) 

_______________________. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-----------------------------------------------------------Cláusula Segunda--------------------------- ------------------------ 

------------------------------------------------------------ (Do Objetivo) --------------------------- ---------------------------- 

 

1. Com as AAAF pretende-se adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos 

de educação pré-escolar às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas 

usufruam de atividades com qualidade pedagógica e complementares das atividades educativas. 
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2. Através das AAAF, pretende-se ainda assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois 

do período diário de atividades educativas, e durante os períodos de interrupção dessas atividades. 

 

---------------------------------------------------------Cláusula Terceira --------------------------- -------------------------- 

---------------------------------- (Da Implementaçã o, Organização e Funcionamento) ------------------- ------- 

 

As partes que subscrevem o presente Acordo bipartido de Colaboração e Cooperação comprometem-

se a respeitar as “Normas de Funcionamento das AAAF na Educação Pré-E scolar” , que constam 

do ANEXO III do Plano de Ação Social e Transportes Escolares da CMO, vertidas para o ANEXO I 

deste Acordo e que dele fazem parte integrante.----------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------- Cláusula Quarta --------------------------- -------------------------- 

----------------------------------------------------------- (Da Vigência) ---------------------------- ---------------------------- 

 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor 

após a data da sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia 31 de julho de 2015.---------------------- 

 

---------------------------------------------------------- Cláusula Quinta --------------------------- -------------------------- 

------------------------------------------------------- (Disposições Finais) ------------------------- ------------------------- 

 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar 

a regulamentação específica aplicável, emitida pelas Entidades Nacionais competentes em matéria 

de Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.Qualquer alteração relativa ao estipulado no presente Acordo que não verse sobre o Anexo I, será 

resolvida por acordo entre as Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a menos, que as 

Partes por acordo assim o entendam fazer. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi feito em dois exemplares, que vão ser 

assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

 

 

 

 

Odivelas, ____ de ________ de 2014 
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Pelo Primeiro Outorgante, 

___________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

 

Pelo Segundo Outorgante, 

_____________________________________________ 

(___________________________) 
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Anexo I do Acordo de Colaboração e Cooperação: 

 

 

Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio 

à Família (AAAF) na Educação Pré-escolar 

I 

(Disposição Introdutória) 

 

1. A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

 

2. As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), na vertente prolongamento de horário, 

traduzem-se na oferta de atividades de animação e acompanhamento das crianças que frequentam 

os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, antes e depois do período diário das 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades, de forma a assegurar 

um horário adequado às necessidades das famílias. 

 

3. As AAAF são comparticipadas pela administração central e local e pelas famílias de acordo com as 

condições socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de promover a igualdade de 

oportunidades. 

 

4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO), tem vindo a dar especial atenção ao 

aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido de responder de 

forma eficaz às necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, rentabilizando sinergias e 

recursos. 

 

II 

(Do Objeto) 

 

As presentes normas regulam as condições de acesso, bem como o modelo de funcionamento, das 

AAAF nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

III 

(Dos Objetivos) 

 

Com as AAAF pretende-se: 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

2 
 

1. Adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar 

às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas usufruam de atividades 

com qualidade pedagógica e complementares das atividades educativas. 

 

2. Assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois do período diário de atividades 

educativas, e durante os períodos de interrupção dessas atividades. 

 

IV 

(Dos Destinatários) 

 

São destinatários do serviço das AAAF as crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 

idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, que frequentem os estabelecimentos de 

educação pré-escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 

V 

(Da Implementação) 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como entidade promotora, nos termos estabelecidos 

no Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 
2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas. 

 

3. Para implementação das AAAF, podem constituir-se como entidades gestoras do Programa, os 

Agrupamentos de Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação e as Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

 

4. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não se assumam como entidades gestoras, 

constituem-se, obrigatoriamente, como entidade parceira das entidades gestoras por si selecionadas. 

 

5. A entidade gestora poderá prestar diretamente o serviço de AAAF ou estabelecer parcerias com 

entidades terceiras para esse fim. 

 

6. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, pela implementação e desenvolvimento 

das AAAF, tendo em conta as necessidades das crianças e das famílias, e a capacidade dos espaços 

escolares, em devida articulação com os órgãos competentes dos Agrupamentos de Escolas. 

 
7. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade promotora, comparticipa financeiramente a 

frequência das AAAF, realiza o controlo financeiro, monitorização e avaliação do Programa, em 

estreita colaboração com todos os parceiros envolvidos. 
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8. O pagamento relativo à frequência das AAAF, apenas será considerado, após assinatura pelas 

partes, do Acordo de Colaboração Bipartido (entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Agrupamento 

de Escolas) ou Tripartido (Câmara Municipal de Odivelas, Agrupamento de Escolas e Entidade 

Gestora). 

 

VI 

(Da Organização e funcionamento) 

 

1. A oferta das AAAF é de natureza obrigatória pelos estabelecimentos de educação Pré-escolar. 

 

2. As AAAF funcionam num período máximo de 11 meses por ano, entre setembro e julho. 

 

3. Sem prejuízo da normal duração das atividades educativas na educação pré-escolar, as AAAF 

desenvolvem-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a oferta de atividades ser extensível ao 

período que antecede e precede a realização das atividades educativas no jardim-de-infância. 

 

4. A oferta das AAAF poderá organizar-se durante os períodos de atividades educativas, entre as 

7h00/ 9h00 e as 15h30/ 19h30, e nas interrupções dessas atividades, entre as 7h00 e as 19h30. 

 

5. Em caso de necessidade das crianças e das famílias poderá haver adequação do horário 

estabelecido no ponto anterior. 

 

6. O horário de funcionamento das AAAF deverá ser comunicado aos encarregados de educação no 

momento da matrícula ou de renovação da matrícula, devendo ainda ser confirmado no início das 

atividades educativas. 

 

7. O refeitório escolar encontra-se em funcionamento, durante o período da oferta de AAAF, havendo, 

neste caso, lugar à comparticipação da CMO. 

 

8. A planificação das AAAF deverá ter em conta as necessidades das crianças e das famílias, o Plano 

Anual de Atividades, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, e as presentes Normas. 

 

9. As AAAF são planificadas tendo em conta os recursos físicos existentes e decorrem, 

preferencialmente, em espaços concebidos para estas atividades, sem prejuízo do recurso a outros 

espaços escolares. 

 

10. As AAAF deverão funcionar, com grupos mínimos de 15 crianças e de 25 no máximo. 
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11. A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a vigilância dos recreios, são da 

responsabilidade da entidade gestora das AAAF, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, 

quando estes não se apresentem como entidade gestora. 

 

12. A entidade gestora ficará obrigada à correta utilização dos espaços escolares onde funcionem as 

AAAF, sendo responsável por garantir as condições de higiene e manutenção dos mesmos, 

assumindo a reposição ou reparação de qualquer material ou equipamento que se danifique, sempre 

que tal ocorra no decurso das atividades. 

 

13. Compete à entidade gestora disponibilizar o material didático e de desgaste rápido necessário à 

viabilização das atividades a desenvolver no âmbito das AAAF. 

 

14. Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das atividades de animação de apoio à família, tendo em vista 

garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 

 

15. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF compreendem a 

programação das atividades, o acompanhamento das atividades através de reuniões com os 

respetivos dinamizadores, a avaliação da sua realização e as reuniões com os encarregados de 

educação. 

 

16. A monitorização e avaliação do Programa das AAAF são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Odivelas em articulação com os Agrupamentos de Escolas e as entidades gestoras. 

 

VII 

(Dos Escalões de Apoio) 

 
1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o posicionamento dos agregados familiares 

para efeitos de atribuição do abono de família: 

 

a) Escalão A – Crianças cujos agregados familiares se encontrem no 1.º escalão para efeitos de 

abono de família; 

b) Escalão B – Crianças cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para efeitos de 

abono de família; 

c) Escalão C – Crianças cujos agregados familiares se integrem nos restantes escalões para efeitos 

de atribuição de abono de família. 

 
2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio, será considerado o posicionamento do agregado 

familiar no escalão de rendimento mais favorável, atribuído nas restantes modalidades de apoio 

previstas no Plano de Ação Social e Transportes Escolares. 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

5 
 

 
3. Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos agregados familiares nos escalões de 

rendimentos, cabe ao Agrupamento de Escolas desenvolver as diligências necessárias ao 

apuramento da condição socioeconómica das famílias, bem como prevenir e corrigir situações de 

usufruto indevido. 

 
4. Os casos excecionais, e não previstos, deverão ser analisados individualmente no Agrupamento de 

Escolas, por referência ao enquadramento normativo em vigor, sujeitos a validação por parte dos 

serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 

VIII 

(Das Comparticipações Financeiras) 

 

1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo da mensalidade das AAAF na educação pré-

escolar, a todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

pública do concelho, sendo os montantes correspondentes transferidos para as entidades gestoras 

do Programa. 

 
2. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor máximo de referência 

mensal de €75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal para o custo do serviço, e o valor 

a pagar pelas crianças em função dos 3 escalões de apoio definidos em função do posicionamento 

do agregado familiar para efeitos de atribuição do abono de família. 

 
3. Comparticipação da família (por criança): 

 
a) Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo de referência; 

 

4. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas (por criança): 

 
a) Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo de referência; 

 

5. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à transferência de verbas, para as entidades gestoras, 

em três tranches, respetivamente em setembro, janeiro e abril, tendo por base, o número de crianças 

inscritas nas AAAF e o seu posicionamento nos respetivos escalões de apoio. 

 
6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo de referência mensal, a diferença será 

integralmente suportada pelas famílias. 
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7. A entidade gestora efetuará a entrega da listagem com os comprovativos dos valores da 

comparticipação aos encarregados de educação nas AAAF, até ao final dos meses de janeiro, abril e 

agosto, a fim de se proceder a eventuais acertos e transferências subsequentes. 

 
8. A entidade gestora deverá arquivar em processo próprio toda a documentação respeitante às 

AAAF, nomeadamente, comprovativos de frequência das crianças, dos escalões de apoio, dos 

pagamentos das famílias e das respetivas comparticipações. 

 
IX 

(Das Inscrições) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará os formulários de candidatura a todos os 

agrupamentos de escolas, a partir da data de início das matrículas nos estabelecimentos de 

educação e ensino. 

 

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara Municipal 

de Odivelas, em www.cm-odivelas.pt. 

 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar de forma atempada a divulgação das 

condições de inscrição aos potenciais interessados, bem como o resultado do processo de 

candidatura. 

 

4. Os encarregados de educação interessados na frequência dos seus educandos nas AAAF, 

deverão formalizar a sua inscrição através do preenchimento e entrega dos Formulários de 

Candidatura, que deverão ser solicitados nos Serviços de Ação Social Escolar (SASE), dos 

Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos de Educação e a quem compete a instrução do 

processo de candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica do agregado familiar 

das crianças, nomeadamente o posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento 

para a atribuição do abono de família. 

 

5. Os formulários de candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos da situação 

socioeconómica do agregado familiar (cópia do documento emitido pelo serviço competente da 

Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço 

processador), constituem parte integrante do processo individual do aluno, pelo que deverão ficar 

arquivados no SASE do Agrupamento de Escolas. 

 
6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os Agrupamentos de Escolas enviarão à 

Câmara Municipal de Odivelas, em suporte digital (através do e-mail: geral@cm-odivelas.pt), o 

formulário específico de apoio devidamente preenchido, durante o mês de setembro. 
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7. A inscrição das crianças nas AAAF poderá ser solicitada no decorrer de todo o ano, sendo para tal 

obrigatório, que os encarregados de educação procedam à sua inscrição de acordo com as presentes 

normas. 

 

8. Nas situações previstas no número anterior, os Agrupamentos de Escolas deverão considerar, 

para efeitos de pagamento, a partir do dia em que a criança inicia a frequência das AAAF e informar 

de imediato a Câmara Municipal de Odivelas. 

 

9. Nos casos de mudança do escalão de apoio, os Agrupamentos de Escolas deverão considerar, o 

mês da emissão do respetivo comprovativo da situação socioeconómica do agregado familiar e 

comunicar as alterações de escalão à Câmara Municipal de Odivelas. 

 

X 

(Situações Omissas) 

 

As situações omissas, não previstas nas presentes Normas, e que necessitem de ser supridas, serão 

analisadas e resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Odivelas. 
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PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

(TRIPARTIDO) 

 

 

ANEXO I DO ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO: 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE 

APOIO À FAMÍLIA (AAAF) NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
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PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO 

 

 

Considerando que: 

 

1. O Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho de 2013, do Ministério da Educação e Ciência, aplica-

se aos estabelecimentos de educação e ensino público nos quais funcione a educação pré-escolar e 

define, entre outras, as normas a observar no período de funcionamento dos respetivos 

estabelecimentos, bem como na oferta das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) . 

 

2. As AAAF se traduzem na oferta de atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento 

das crianças na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário de atividades educativas e 

durante os períodos de interrupção destas atividades, de forma a assegurar um horário adequado às 

necessidades dos alunos e das famílias.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. As AAAF são de oferta obrigatória pelos estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

pública e são comparticipadas pela administração central e local e pelas famílias de acordo com as 

condições socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de promover a igualdade de 

oportunidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. As AAAF são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de 

cooperação, de 28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, no âmbito 

do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. ------------------------------------- 

 

5. As autarquias desempenham um papel fundamental na promoção de respostas em matéria de 

educação pré-escolar, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO) tem vindo a dar especial atenção ao 

aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido de responder de 

forma eficaz às necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, rentabilizando sinergias e 

recursos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. As AAAF são planificadas pelos órgãos competentes dos agrupamentos das escolas, tendo em 

conta as necessidades dos alunos e das famílias, articulando com os municípios das respetiva área a 

sua realização de acordo com o protocolo de cooperação acima referido. -------------------------------------- 
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Entre: 

_________________________________________________________________________________ 

 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, 

em Odivelas, pessoa coletiva com o número 504 293 125, neste ato representado pela Senhora 

Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador adiante designado por 

PRIMEIRO OUTORGANTE; 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS __________________________, com sede 

____________________________________, Pessoa Coletiva n.º _________________, neste ato 

representado pelo(a) Senhor(a) Diretor(a) do Agrupamento / Presidente da Comissão Administrativa 

Provisória, Professor(a) _________________________ adiante designado por SEGUNDO 

OUTORGANTE; 

 

e, 

 

ASSOCIAÇÂO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÂO DA ES COLA 

_____________________________ / IPSS __________________, com sede 

____________________________________________, Pessoa Coletiva n.º __________________, 

neste ato representado pelo(a) Senhor(a) Presidente da Direção / Diretor(a), 

________________________, adiante designado por TERCEIRO OUTORGANTE. 

 

É de livre vontade e de boa-fé celebrado o presente Acordo Tripartido de Colaboração e 

Cooperação , que se rege pelas cláusulas seguintes, que as partes aceitam e, reciprocamente se 

obrigam a cumprir e a fazer cumprir---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----------------------------------------------------------Cláusula Primeira-------------------------- ------------------------- 

--------------------------------------------------------------- (Do Objeto) -------------------------- ----------------------------- 

 

1. Nos termos previstos pelo Despacho n.º 9265-B/2013, de 15 de julho, do Ministério da Educação e 

Ciência, com o presente Acordo visa-se estabelecer uma parceria entre as Partes, cujo objetivo 

central é criar as condições necessárias à implementação e desenvolvimento das Atividades de 

Animação e de Apoio à Família (AAAF) na educação pré-escolar, na(s) Escola(s) 

_______________________. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----------------------------------------------------------Cláusula Segunda--------------------------- ------------------------ 

------------------------------------------------------------ (Do Objetivo) --------------------------- ---------------------------- 

 

1. Com as AAAF pretende-se adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos 

de educação pré-escolar às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas 

usufruam de atividades com qualidade pedagógica e complementares das atividades educativas.  

 

2. Através das AAAF, pretende-se ainda assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois 

do período diário de atividades educativas, e durante os períodos de interrupção dessas atividades. 

 

---------------------------------------------------------Cláusula Terceira --------------------------- -------------------------- 

---------------------------------- (Da Implementaçã o, Organização e Funcionamento) ------------------- ------- 

 

As partes que subscrevem o presente Acordo Tripartido de Colaboração e Cooperação 

comprometem-se a respeitar as “Normas de Funcionamento das AAAF na Educação Pré-

Escolar” , que constam do ANEXO III do Plano de Ação Social e Transportes Escolares da CMO, 

vertidas para o ANEXO I deste Acordo e que dele fazem parte integrante. ------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------- Cláusula Quarta --------------------------- -------------------------- 

----------------------------------------------------------- (Da Vigência) ---------------------------- ---------------------------- 

 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo dos Outorgantes, o presente Acordo entra em vigor 

após a data da sua assinatura, mantendo-se em vigor até ao dia 31 de julho de 2015.---------------------- 

 

---------------------------------------------------------- Cláusula Quinta --------------------------- -------------------------- 

------------------------------------------------------- (Disposições Finais) ------------------------- ------------------------- 

 

1. No demais, este Acordo será regido pela legislação aplicável em vigor, devendo as Partes respeitar 

a regulamentação específica aplicável, emitida pelas Entidades Nacionais competentes em matéria 

de Educação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.Qualquer alteração relativa ao estipulado no presente Acordo que não verse sobre o Anexo I, será 

resolvida por acordo entre as Partes, não implicando uma alteração ao clausulado a menos, que as 

Partes por acordo assim o entendam fazer. ----------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 
 

 
Ano XV - N.º 14 – 15 de julho de 2014 - Anexo 

4 
 

 

 

O presente Acordo de Colaboração e Cooperação foi feito em três exemplares, que vão ser 

assinados pelos representantes das Partes, destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 

 

Odivelas, ____ de ________ de 2014 

 

 

Pelo Primeiro Outorgante, 

 

___________________________________ 

(Susana de Carvalho Amador) 

 

 

Pelo Segundo Outorgante, 

 

_____________________________________________ 

(___________________________) 

 

 

Pelo Terceiro Outorgante, 

 

____________________________________________ 

(____________________________) 
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Anexo I do Acordo de Colaboração e Cooperação: 

 

 

Normas de Funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio 

à Família (AAAF) na Educação Pré-escolar 

I 

(Disposição Introdutória) 

 

1. A educação pré-escolar é considerada a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. 

 

2. As Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), na vertente prolongamento de horário, 

traduzem-se na oferta de atividades de animação e acompanhamento das crianças que frequentam 

os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, antes e depois do período diário das 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades, de forma a assegurar 

um horário adequado às necessidades das famílias. 

 

3. As AAAF são comparticipadas pela administração central e local e pelas famílias de acordo com as 

condições socioeconómicas do agregado familiar, com o objetivo de promover a igualdade de 

oportunidades. 

 

4. Ao longo do tempo, a Câmara Municipal de Odivelas (CMO), tem vindo a dar especial atenção ao 

aprofundamento das parcerias com os diferentes agentes educativos, no sentido de responder de 

forma eficaz às necessidades socioeducativas das crianças e das famílias, rentabilizando sinergias e 

recursos. 

 

II 

(Do Objeto) 

 

As presentes normas regulam as condições de acesso, bem como o modelo de funcionamento, das 

AAAF nos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

 

III 

(Dos Objetivos) 

 

Com as AAAF pretende-se: 
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1. Adaptar os tempos de permanência das crianças nos estabelecimentos de educação pré-escolar 

às necessidades das famílias e, simultaneamente garantir que as mesmas usufruam de atividades 

com qualidade pedagógica e complementares das atividades educativas. 

 

2. Assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois do período diário de atividades 

educativas, e durante os períodos de interrupção dessas atividades. 

 
IV 

(Dos Destinatários) 

 
São destinatários do serviço das AAAF as crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 

idade de ingresso no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, que frequentem os estabelecimentos de 

educação pré-escolar da rede pública do Concelho de Odivelas. 

 
V 

(Da Implementação) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas constitui-se como entidade promotora, nos termos estabelecidos 

no Protocolo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

2. A planificação das AAAF é da responsabilidade dos Agrupamentos de Escolas. 

 

3. Para implementação das AAAF, podem constituir-se como entidades gestoras do Programa, os 

Agrupamentos de Escolas da rede pública do Concelho de Odivelas, as Associações de Pais e 

Encarregados de Educação e as Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

 

4. Nas situações em que os Agrupamentos de Escolas não se assumam como entidades gestoras, 

constituem-se, obrigatoriamente, como entidade parceira das entidades gestoras por si selecionadas. 

 

5. A entidade gestora poderá prestar diretamente o serviço de AAAF ou estabelecer parcerias com 

entidades terceiras para esse fim. 

 

6. As entidades gestoras responsabilizam-se, entre outros, pela implementação e desenvolvimento 

das AAAF, tendo em conta as necessidades das crianças e das famílias, e a capacidade dos espaços 

escolares, em devida articulação com os órgãos competentes dos Agrupamentos de Escolas. 

 
7. A Câmara Municipal de Odivelas, enquanto entidade promotora, comparticipa financeiramente a 

frequência das AAAF, realiza o controlo financeiro, monitorização e avaliação do Programa, em 

estreita colaboração com todos os parceiros envolvidos. 
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8. O pagamento relativo à frequência das AAAF, apenas será considerado, após assinatura pelas 

partes, do Acordo de Colaboração Bipartido (entre a Câmara Municipal de Odivelas e o Agrupamento 

de Escolas) ou Tripartido (Câmara Municipal de Odivelas, Agrupamento de Escolas e Entidade 

Gestora). 

 

VI 

(Da Organização e funcionamento) 

 

1. A oferta das AAAF é de natureza obrigatória pelos estabelecimentos de educação Pré-escolar. 

 

2. As AAAF funcionam num período máximo de 11 meses por ano, entre setembro e julho. 

 

3. Sem prejuízo da normal duração das atividades educativas na educação pré-escolar, as AAAF 

desenvolvem-se obrigatoriamente até às 17h30, podendo a oferta de atividades ser extensível ao 

período que antecede e precede a realização das atividades educativas no jardim-de-infância. 

 

4. A oferta das AAAF poderá organizar-se durante os períodos de atividades educativas, entre as 

7h00/ 9h00 e as 15h30/ 19h30, e nas interrupções dessas atividades, entre as 7h00 e as 19h30. 

 

5. Em caso de necessidade das crianças e das famílias poderá haver adequação do horário 

estabelecido no ponto anterior. 

 

6. O horário de funcionamento das AAAF deverá ser comunicado aos encarregados de educação no 

momento da matrícula ou de renovação da matrícula, devendo ainda ser confirmado no início das 

atividades educativas. 

 

7. O refeitório escolar encontra-se em funcionamento, durante o período da oferta de AAAF, havendo, 

neste caso, lugar à comparticipação da CMO. 

 

8. A planificação das AAAF deverá ter em conta as necessidades das crianças e das famílias, o Plano 

Anual de Atividades, o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas, e as presentes Normas. 

 

9. As AAAF são planificadas tendo em conta os recursos físicos existentes e decorrem, 

preferencialmente, em espaços concebidos para estas atividades, sem prejuízo do recurso a outros 

espaços escolares. 

 

10. As AAAF deverão funcionar, com grupos mínimos de 15 crianças e de 25 no máximo. 
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11. A abertura, o fecho, a limpeza das instalações e a vigilância dos recreios, são da 

responsabilidade da entidade gestora das AAAF, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, 

quando estes não se apresentem como entidade gestora. 

 
12. A entidade gestora ficará obrigada à correta utilização dos espaços escolares onde funcionem as 

AAAF, sendo responsável por garantir as condições de higiene e manutenção dos mesmos, 

assumindo a reposição ou reparação de qualquer material ou equipamento que se danifique, sempre 

que tal ocorra no decurso das atividades. 

 
13. Compete à entidade gestora disponibilizar o material didático e de desgaste rápido necessário à 

viabilização das atividades a desenvolver no âmbito das AAAF. 

 
14. Compete aos educadores titulares de grupo assegurar a supervisão pedagógica e o 

acompanhamento da execução das atividades de animação de apoio à família, tendo em vista 

garantir a qualidade das atividades desenvolvidas. 

 
15. A supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AAAF compreendem a 

programação das atividades, o acompanhamento das atividades através de reuniões com os 

respetivos dinamizadores, a avaliação da sua realização e as reuniões com os encarregados de 

educação. 

 

16. A monitorização e avaliação do Programa das AAAF são da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Odivelas em articulação com os Agrupamentos de Escolas e as entidades gestoras. 

 
VII 

(Dos Escalões de Apoio) 

 

1. Os escalões de apoio são definidos de acordo com o posicionamento dos agregados familiares 

para efeitos de atribuição do abono de família: 

 

a) Escalão A – Crianças cujos agregados familiares se encontrem no 1.º escalão para efeitos de 

abono de família; 

b) Escalão B – Crianças cujos agregados familiares se encontrem no 2.º escalão para efeitos de 

abono de família; 

c) Escalão C – Crianças cujos agregados familiares se integrem nos restantes escalões para efeitos 

de atribuição de abono de família. 

 

2. Para efeitos de atribuição do escalão de apoio, será considerado o posicionamento do agregado 

familiar no escalão de rendimento mais favorável, atribuído nas restantes modalidades de apoio 

previstas no Plano de Ação Social e Transportes Escolares. 
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3. Em caso de dúvida sobre o posicionamento dos agregados familiares nos escalões de 

rendimentos, cabe ao Agrupamento de Escolas desenvolver as diligências necessárias ao 

apuramento da condição socioeconómica das famílias, bem como prevenir e corrigir situações de 

usufruto indevido. 

 

4. Os casos excecionais, e não previstos, deverão ser analisados individualmente no Agrupamento de 

Escolas, por referência ao enquadramento normativo em vigor, sujeitos a validação por parte dos 

serviços competentes da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
VIII 

(Das Comparticipações Financeiras) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa o custo da mensalidade das AAAF na educação pré-

escolar, a todas as crianças que frequentem os estabelecimentos de educação pré-escolar da rede 

pública do concelho, sendo os montantes correspondentes transferidos para as entidades gestoras 

do Programa. 

 

2. A Câmara Municipal de Odivelas comparticipa a diferença entre o valor máximo de referência 

mensal de €75,00 por criança, estabelecido pela Câmara Municipal para o custo do serviço, e o valor 

a pagar pelas crianças em função dos 3 escalões de apoio definidos em função do posicionamento 

do agregado familiar para efeitos de atribuição do abono de família. 

 

3. Comparticipação da família (por criança): 

 
a) Escalão A – comparticipação de 0% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B – comparticipação de 35% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C – comparticipação de 75% do valor máximo de referência; 

 

4. Comparticipação da Câmara Municipal de Odivelas (por criança): 

 
a) Escalão A: comparticipação de 100% do valor máximo de referência; 

b) Escalão B: comparticipação de 65% do valor máximo de referência; 

c) Escalão C: comparticipação de 25% do valor máximo de referência; 

 
5. A Câmara Municipal de Odivelas procederá à transferência de verbas, para as entidades gestoras, 

em três tranches, respetivamente em setembro, janeiro e abril, tendo por base, o número de crianças 

inscritas nas AAAF e o seu posicionamento nos respetivos escalões de apoio. 

 

6. Sempre que o custo do serviço exceda o valor máximo de referência mensal, a diferença será 

integralmente suportada pelas famílias. 
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7. A entidade gestora efetuará a entrega da listagem com os comprovativos dos valores da 

comparticipação aos encarregados de educação nas AAAF, até ao final dos meses de janeiro, abril e 

agosto, a fim de se proceder a eventuais acertos e transferências subsequentes. 

 

8. A entidade gestora deverá arquivar em processo próprio toda a documentação respeitante às 

AAAF, nomeadamente, comprovativos de frequência das crianças, dos escalões de apoio, dos 

pagamentos das famílias e das respetivas comparticipações. 

 
IX 

(Das Inscrições) 

 
1. A Câmara Municipal de Odivelas disponibilizará os formulários de candidatura a todos os 

agrupamentos de escolas, a partir da data de início das matrículas nos estabelecimentos de 

educação e ensino. 

 

2. Os formulários de candidatura encontram-se, igualmente, disponíveis no Site da Câmara Municipal 

de Odivelas, em www.cm-odivelas.pt. 

 

3. Os agrupamentos de escolas responsabilizam-se por efetuar de forma atempada a divulgação das 

condições de inscrição aos potenciais interessados, bem como o resultado do processo de 

candidatura. 

 

4. Os encarregados de educação interessados na frequência dos seus educandos nas AAAF, 

deverão formalizar a sua inscrição através do preenchimento e entrega dos Formulários de 

Candidatura, que deverão ser solicitados nos Serviços de Ação Social Escolar (SASE), dos 

Agrupamentos de Escolas ou nos Estabelecimentos de Educação e a quem compete a instrução do 

processo de candidatura, tendo por base a análise da condição socioeconómica do agregado familiar 

das crianças, nomeadamente o posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento 

para a atribuição do abono de família. 

 

5. Os formulários de candidatura acompanhados dos respetivos comprovativos da situação 

socioeconómica do agregado familiar (cópia do documento emitido pelo serviço competente da 

Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço 

processador), constituem parte integrante do processo individual do aluno, pelo que deverão ficar 

arquivados no SASE do Agrupamento de Escolas. 

 

6. Após receção e validação das candidaturas pelo SASE, os Agrupamentos de Escolas enviarão à 

Câmara Municipal de Odivelas, em suporte digital (através do e-mail: geral@cm-odivelas.pt), o 

formulário específico de apoio devidamente preenchido, durante o mês de setembro. 
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7. A inscrição das crianças nas AAAF poderá ser solicitada no decorrer de todo o ano, sendo para tal 

obrigatório, que os encarregados de educação procedam à sua inscrição de acordo com as presentes 

normas. 

 

8. Nas situações previstas no número anterior, os Agrupamentos de Escolas deverão considerar, 

para efeitos de pagamento, a partir do dia em que a criança inicia a frequência das AAAF e informar 

de imediato a Câmara Municipal de Odivelas. 

 

9. Nos casos de mudança do escalão de apoio, os Agrupamentos de Escolas deverão considerar, o 

mês da emissão do respetivo comprovativo da situação socioeconómica do agregado familiar e 

comunicar as alterações de escalão à Câmara Municipal de Odivelas. 

 

X 

(Situações Omissas) 

 

As situações omissas, não previstas nas presentes Normas, e que necessitem de ser supridas, serão 

analisadas e resolvidas, caso a caso, pela Câmara Municipal de Odivelas. 



 

 
 

 

 

 

 


