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CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
 

24.ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 

Realizada em 17 de dezembro de 2014 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

 
 

“DIRIGIDO AO COM 
 
O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, 
Carlos Alberto Vieira Diniz, desempenha as funções de 
Comandante Operacional Municipal (COM), desde 12 de 
maio de 2008, até 31 de dezembro de 2014. 
 
No decorrer destes 6 anos o comandante Carlos Diniz, 
assumiu as funções de coordenação das operações de 
socorro de âmbito municipal, nas situações previstas no 
plano de emergência municipal, bem como quando a 
dimensão de algum sinistro requereu o emprego de meios 
de mais de um corpo de bombeiros. 
 
Reconhecemos a prontidão e o nível de informação que 
direta ou indiretamente prestou acerca dos elementos 
considerados fundamentais para a tomada de decisão e 
medidas de proteção civil sempre que necessário. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas vem assim reconhecer e 
louvar, a disponibilidade, o empenho, a dedicação, o zelo, 
a competência, e colaboração institucional que imprimiu 
no desempenho destas funções municipais ao serviço da 
população do concelho de Odivelas e dos que por cá 
circulam ou trabalham. 
 
Estas competências e aptidões que referimos foram 
cruciais durante estes 6 anos para a defesa de pessoas e 
bens, bem como, para o excelente exercício das suas 
funções enquanto COM. 
 
Acreditamos que continuará por longos e bons anos a 
comandar os Bombeiros Voluntários de Odivelas, pelo 
que não podíamos deixar de louvar publicamente o 
desempenho de tão nobres e dignas funções enquanto 
COM através deste voto de louvor.” 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS, DISTINGUIDA 
PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO, PELO PRÉMIO 
MANUEL ANTÓNIO DA MOTA COMO EXEMPLO DE 

VALORIZAÇÃO, DEFESA E APOIO À FAMÍLIA. 
 

«Decorreu no passado dia 14 de Dezembro no Porto, a 
cerimónia de entrega do “Prémio Manuel António da 
Mota”. Anualmente a Fundação Manuel António da Mota 
promove este prémio, que já vai na sua 5ª edição, para 
distinguir as organizações e as personalidades que mais se 
destacaram nos vários domínios da sua atividade. 
 
Este ano, a Fundação Manuel António da Mota associou-
se às comemorações do 20º aniversário do “Ano 
Internacional da Família”, instituído pela Organização da 
Nações Unidas ( ONU ), sob o lema "Família, 
Capacidades e Responsabilidades num Mundo em 
transformação". 
 
Assim, a 5ª edição do "Prémio Manuel António da Mota" 
procurou distinguir as instituições que mais se destacaram 
no domínio da promoção da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, que consagra o direito de fundar 
uma família, núcleo natural e fundamental com direito à 
proteção da sociedade e do Estado 
 
O comité de seleção composto por representantes da 
Fundação Manuel António da Mota e TSF - Rádio 
Notícias, recebeu 300 candidaturas até 31 de Julho de 
2014. O Município de Odivelas através da Divisão de 
Cultura, Turismo, Património Cultural e Bibliotecas / 
Setor de Bibliotecas, formalizou e submeteu a sua 
candidatura com o projeto “Dois Braços para Embalar e 
uma Voz para Contar”, que tem como destinatários 
crianças entre os 9 e os 36 meses de idade e como 
objetivo principal assegurar o acesso à informação, 
educação e cultura, privilegiando a criação de laços de 
afeto, cumplicidade e comunicação entre pais e filhos, 
avós e netos com os livros.  
 
Os projetos candidatos ao Prémio foram objeto de 
avaliação de acordo com um conjunto de critérios e de 
subscritérios no domínio da valorização, defesa e apoio à 
família nas mais variadas áreas, que procurassem assim dar 
o seu contributo para o reconhecimento e notoriedade 
públicas do trabalho desenvolvido e para a importância 
dos valores e interesses da família na sociedade 
portuguesa. 
 
Desta forma, o comité de seleção deliberou passar à final 
10 candidaturas de entre as 300 iniciais, sendo uma dessas 
candidaturas a apresentada pela Câmara Municipal de 
Odivelas. 
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Sendo um dos mais jovens municípios do país, é com 
orgulho que vemos a Câmara Municipal de Odivelas 
figurar entre os 10 finalistas e distinguida pelo seu 
trabalho com uma Menção Honrosa, tendo a Dra. 
Manuela Eanes, Presidente do Conselho de Curadores da 
Fundação Manuel António da Mota, destacado a 
qualidade e dinamismo dos projetos apresentados por este 
Município, uma vez que já era o segundo ano consecutivo 
que chegava a finalista. 
 
Este prémio representa pois, o reconhecimento do 
trabalho, do esforço e da dedicação do Município e dos 
seus trabalhadores para a promoção e defesa de uma 
política assente em premissas de família que podem antes 
de mais serem consideradas a primeira instância de 
socialização, promotora da identidade, veículo de 
transmissão e de adaptação dos seus membros à cultura de 
comunidade. 
 
As famílias são a instância educativa por excelência, 
transmitindo os valores fundamentais e ensinando o 
significado de ser pessoa no mundo e para o mundo e 
uma comunidade de afetos, de relações fortes, matriz 
identitária, lugar onde a memória dos antepassados se 
perpetua, porto de abrigo, confiável e seguro, em que se 
busca proteção e refúgio quando tudo o mais se perdeu. 
 
O Executivo Municipal, apresenta pois o seu voto de 
congratulação pela distinção de que foi alvo a Câmara 
Municipal de Odivelas pela Fundação Manuel António da 
Mota.» 
 
Odivelas, 17 de dezembro de 2014 

 
A SENHORA PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
(Susana de Carvalho Amador) 

 
(Aprovado, por unanimidade) 

 
 
 
 

ATA 
 

 
 

9.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS  

 
Ata da 9.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas, realizada a 7 de maio de 2014. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
 

 
 

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA 
 
Nomeação da Dr.ª Ana Cristina das Neves Mousinho, 
como Representante da Fazenda Pública junto dos Juízos 
do Tribunal Tributário de Lisboa, nos processos em que 
se encontrem em causa receitas fiscais liquidadas e 
cobradas pela Câmara Municipal de Odivelas, de acordo 
com a proposta n.º 21/PRES/2014, datada de 4 de 
dezembro de 2014. 
 
(Aprovado por maioria, através de escrutínio secreto) 

 
 
 
 

ODIVELAS VIVA S.A. 
 

 
 

RENEGOCIAÇÃO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA  
“ODIVELAS VIVA, S.A.” 

 
O vereador Rui Francisco apresentou a Proposta 
intitulada “Renegociação da Parceria Público-Privada 
“Odivelas Viva, S.A.”, relativa ao ponto 3.1. da Ordem do 
Dia da presente Reunião, com o mesmo título. 
 
(Rejeitada por maioria) 

 
 
 

RENEGOCIAÇÃO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
 

Renegociação das condições estabelecidas na Parceria 
Público-Privada aquando da constituição da Sociedade 
Comercial Odivelas Viva, SA., de acordo com o proposto 
na informação n.º Interno/2014/10942, de 2014.12.10, 
nos termos das linhas orientadoras constantes da referida 
informação. 
 
(Aprovado por maioria) 

 
 
 
 

SIMAR 
 

 
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Decisão de adjudicação do procedimento para a 
contratação da prestação de serviços de assistência técnica, 
manutenção preventiva e corretiva de viaturas ligeiras, 
pesadas, viaturas especiais e máquinas multimarca, no 
âmbito do Concurso Público n.º 3/2014 dos Serviços 
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Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e 
Odivelas – SIMAR, conforme consta do ofício dos 
SIMAR, com a referência S/20953, de 5/12/2014, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/11002, de 2014.12.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ESTACIONAMENTO - TÁXIS 
 

 
 

LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
 

Lugares reservados para os locais de estacionamento de 
táxis, que abaixo se discriminam, conforme estipulado no 
Regulamento Municipal de Atividades de Transporte em 
Táxi, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/10933, de 2014.12.10: 
 

Freguesia Localidade Local 
Número de 

lugares 

Odivelas Odivelas 

Rua Dr. Manuel 
Simões G. 
Coelho 

6 

Av. Dom Dinis 7 

Av. Prof. Dr. 
Augusto Abreu 
Lopes 

3 

Rua Dr. João 
Santos 

2 

Rua Antero de 
Quental 3 

Rua do Sr. 
Roubado 
(Interface Sr. 
Roubado) 

10 

Rua Ator José 
Camacho  

3 

Av. Prof. Dr. 
Egas Moniz 
(Interface 
Odivelas) 

6 

Praça Cidade de 
Odivelas 3 

Pontinha e 
Famões 

Famões 
Rua José 
António de 
Carvalho 

2 

Pontinha 

Rua Santo Eloy 2 

Rua do Castelo 
Picão (mercado 
da Pontinha) 

2 

Póvoa de Santo 
Adrião e Olival 

Basto 

Olival Basto Rua Sttau 
Monteiro 

3 

Póvoa de Santo 
Adrião Av. 25 de Abril 5 

 

Ramada e 
Caneças 

Caneças 

Rua do Brasil 1 

Largo Dr. 
Manuel de 
Arriaga 

5 

Ramada 

Rua Almirante 
Gago Coutinho 

1 

Rua João 
Villaret 

2 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

 
 

PROTOCOLO “SIGNIFICADO AZUL” 
 

Ratificação da assinatura do Protocolo “Significativo 
Azul”, celebrado entre o Município de Odivelas e a PSP - 
Polícia de Segurança Pública, no dia 3 de dezembro de 
2014, e que visa contribuir para a segurança de pessoas 
com deficiência intelectual e/ou multideficiência e dos que 
com elas interagem, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/11005, de 2014.12.11, nos 
termos do referido protocolo. 

 
 

“PROTOCOLO 
 

Considerando que: 
 
A Polícia de Segurança Pública (PSP), imbuída dos valores 
humanistas próprios dos corpos policiais da Era Moderna, 
afirma-se cada vez mais como uma instituição que norteia 
as suas opções estratégicas pelos princípios do 
policiamento de proximidade; 
 
Tais princípios aumentam a sua diversidade tática, 
complementando a atuação reativa com um foco mais 
amplo na prevenção da criminalidade, na solução de 
problemas da comunidade e resolução das causas da 
criminalidade e incivilidades; 
 
A PSP opta, para tal, por se suportar em metodologias que 
privilegiam a abordagem individual na segurança humana, 
melhorando assim a sua integração no meio social, através 
da adoção de uma resposta personalizada e adaptada aos 
problemas concretos da comunidade local, privilegiando 
aqueles que pertencem a grupos mais vulneráveis; 
 
Existem condições para se melhorar a coordenação que é 
feita a nível local entre si e as entidades especificamente 
orientadas para as pessoas com deficiência intelectual 
e/ou multideficiência; 
 
Para este propósito foi criado em parceria com a 
Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade 
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Social (FENACERCI), Instituto Nacional para a 
Reabilitação (INR, I.P.) e Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade (CNIS), em 06 de setembro 

de 2013, o Programa Especial  , homologado por S. 
Exa. o Senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e 
Segurança Social, e por S. Exa. o Senhor Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna. 
 
Este Programa tem como objetivo contribuir para a 
segurança de pessoas com deficiência intelectual e/ou 
multideficiência e dos que com elas interagem, no quadro 
do previsto nos artigos 14.º “Liberdade e segurança da 
pessoa” e 16.º “Protecção contra a exploração, violência e 
abuso” da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas assume por missão a 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência e suas famílias, 
contribuindo para a construção de uma sociedade 
marcada pela igualdade de oportunidades para todos os 
cidadãos.  
 
Enquanto organização promotora de solidariedade social, 
pretende através do presente protocolo promover uma 
cultura de prevenção a nível local, que garanta a segurança 
e a integridade das pessoas com deficiência intelectual 
e/ou multideficiência. 
 
A Câmara Municipal de Odivelas reafirma, com o 
presente protocolo serem prioridades institucionais a 
universalidade, indivisibilidade, interdependência e 
correlação de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, a necessidade de garantir às pessoas com 
deficiência o seu pleno usufruto sem serem alvo de 
discriminação, bem como, reforçar a co-responsabilização 
que, juntamente com as forças de segurança, possuem ao 
nível da segurança e da protecção dos direitos de cada 
cidadão: 
 
A Polícia de Segurança Pública, adiante designada por 
primeira outorgante, representado neste ato pelo Exmo. 
senhor Jorge Alexandre Gonçalves Maurício, 
Superintendente, Comandante do Comando 
Metropolitano de Lisboa, nomeado para o efeito por 
despacho de Sua Ex.ª o Diretor Nacional, de 26 de 
novembro de 2014, 
 
E o 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 Exma. Senhora Presidente da Câmara 
Municipal de Odivelas, Susana de Carvalho Amador 
adiante designado por segundo outorgante; 
 
Estabelecem o presente protocolo, que regulamenta a 
operacionalização do Programa Especial SIGNIFICATIVO 
AZUL conforme disposto nas seguintes cláusulas: 

 

1.ª 
(Objetivo) 

 
O Programa Especial SIGNIFICATIVO AZUL visa 
contribuir para a segurança de pessoas com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência e dos que com elas 
interagem. Para esse feito definem-se como objetivos: 
 
1. Sensibilizar e formar as organizações da área da 
deficiência e reabilitação para apoiarem a PSP na 
promoção de uma cultura de prevenção de situações de 
violência e maus tratos contra pessoas com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência; e 
 
2. Contribuir para a melhoria no atendimento e 
encaminhamento das pessoas com deficiência por parte 
dos elementos da PSP. 

 
2.ª 

(Âmbito) 
 

O âmbito do presente protocolo é regional e local, 
circunscrevendo-se à sobreposição das áreas de 
intervenção do Comando Metropolitano de Lisboa e da 
Câmara Municipal de Odivelas. 

 
3.ª 

(Fases) 
 

O protocolo do Programa Especial SIGNIFICATIVO 
AZUL estende-se por duas fases: 
 
• Implementação; e 
 
• Desenvolvimento e Monitorização. 

 
4.ª 

(Comprometimento da PSP) 
 

De modo a dar cumprimento às fases enumeradas, a PSP 
compromete-se a: 
 
• Na fase de implementação: 
 
Definir interlocutores privilegiados, preferencialmente 
pertencentes à estrutura de prevenção e proximidade, e 
que tenham frequentado a formação no âmbito do 
presente protocolo, para interagir pessoalmente com as 
organizações da área da deficiência e reabilitação do sector 
policial sob sua responsabilidade; 
 
• Na fase de desenvolvimento e monitorização: 
 
• Promover junto das pessoas com deficiência intelectual 
e/ou multideficiência e seus familiares, a utilização do 
sistema de monitorização “Estou Aqui”; 
 
• Prestar aos familiares de pessoas com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência sessões de sensibilização 
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sobre direitos inerentes à pessoa com deficiência e sobre o 
crime de Violência Doméstica; 
 
• Assegurar, através dos interlocutores privilegiados, o 
acompanhamento dos casos reportados como de maior 
risco ou vulnerabilidade das pessoas com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência, e daqueles que com eles 
interagem, restringindo a sua atuação às competências 
atribuídas à PSP;  
 
• Dar resposta às solicitações formativas ou de 
sensibilização das organizações parceiras, no âmbito das 
suas competências, sem prejuízo dos impositivos 
operacionais, nomeadamente, dando a conhecer o 
enquadramento legal que gere a atuação policial, os 
procedimentos e informações necessárias para a 
elaboração do diagnóstico socio-criminal e recolha de 
prova, como articular estratégias de comunicação com a 
PSP, sobretudo perante situações com indícios da prática 
de violência doméstica e ainda breves noções de técnicas 
de proteção individual; e 
 
• Proceder à monitorização do número de ações de 
sensibilização desenvolvidas e do número de casos 
sinalizados como de risco. 

 
5.ª 

(Comprometimento da Câmara Municipal de Odivelas) 
 

De modo a dar cumprimento às fases enumeradas, a 
Câmara Municipal de Odivelas - compromete-se a: 
 
• Na fase de implementação: 
 
Solicitar junto da PSP a cooperação a nível formativo que 
entender necessária; 
 
• Na fase de desenvolvimento e monitorização: 
 
• Nomear os interlocutores privilegiados para interagirem 
com os interlocutores da PSP, de modo a agilizar a 
cooperação e troca de informação no âmbito do presente 
protocolo; 
 
• Articular com a PSP, para colmatar eventuais 
necessidades de apoio no atendimento policial e 
alojamento de emergência para pessoas com deficiência 
intelectual e/ou multideficiência; 
 
• Partilhar com as entidades parceiras os estudos mais 
recentes sobre estas temáticas em seminário conjunto 
organizado anualmente; e 
 
• Informar as entidades, PSP, FENACERCI e INR,I.P 
das atividades relevantes desenvolvidas no âmbito do 
presente protocolo. 

 
 
 

6.ª 
(Divulgação) 

 
Comprometem-se as instituições constantes no presente 
protocolo, em trocar dados para se proceder à 
disponibilização de informação aos parceiros respeitante 
ao Programa SIGNIFICATIVO AZUL. 

 
7.º 

(Custos) 
 

A cada instituição caberá apenas custear as despesas com 
os seus funcionários. 

 
8.º 

(Vigência) 
 

O presente protocolo vigora por um período de um ano, 
sendo automaticamente renovado por período de igual 
duração, salvo se for denunciado por qualquer das partes 
com uma antecedência de três meses em relação ao termo 
do período de vigência em causa. 

 
9.º 

(Revisão) 
 

O presente protocolo pode ser revisto por iniciativa de 
qualquer das entidades protocoladas, devendo as 
alterações serem propostas com uma antecedência de três 
meses em relação ao termo do período de vigência em 
causa. 
 
Lisboa, 03 de dezembro de 2014 

 
O Primeiro Outorgante 

 
______________________________ 
(Jorge Alexandre Gonçalves Maurício) 

 
O Segundo Outorgante 

 
_______________________ 

(Susana de Carvalho Amador)” 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 

FISCALIZAÇÃO 
 

 
 

SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DE DIFUSÃO MUSICAL 
“MANGUEIRA 10” 

 
Aplicação da medida cautelar de suspensão da atividade de 
difusão musical, quer de reprodução de gravações, quer de 
espetáculos, durante o funcionamento do estabelecimento 
denominado “Mangueira 10”, sito na Rua de Olivença, n.º 
28 - B, Pontinha, bem como a apreensão de equipamentos 
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existentes no mesmo estabelecimento associados à difusão 
de música, até que seja demonstrado pelo agente 
económico, através da apresentação de relatório 
respeitante a medições acústicas, o cumprimento do 
critério de incomodidade na habitação do reclamante, com 
indicação do nível sonoro passível de difusão no interior 
do estabelecimento. Caso ocorra incumprimento desta 
decisão, que seja aplicável a medida cautelar de 
encerramento preventivo do estabelecimento até que seja 
apresentado o referido relatório respeitante e medições 
acústicas. De acordo com o proposto na informação n.º 
interno/2014/10901, de 2014.12.09. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUSPENSÃO DA ATIVIDADE DE DIFUSÃO MUSICAL 
“RETIRO DO LOPES” 

 
Aplicação da medida cautelar de suspensão da atividade de 
difusão musical, quer de reprodução de gravações, quer de 
espetáculos, durante o funcionamento do estabelecimento 
denominado “Retiro do Lopes”, sito na Rua 1.º de Maio, 
Encosta da Luz, Pontinha, bem como a apreensão de 
equipamentos existentes no mesmo estabelecimento 
associados à difusão de música, até que seja demonstrado 
pelo agente económico, através da apresentação de 
relatório respeitante a medições acústicas, o cumprimento 
do critério de incomodidade na habitação em frente 
(habitação do reclamante), com indicação do nível sonoro 
passível de difusão no interior do estabelecimento. Caso 
ocorra incumprimento desta decisão, que seja aplicável a 
medida cautelar de encerramento preventivo do 
estabelecimento até que seja apresentado o referido 
relatório respeitante e medições acústicas. De acordo com 
o proposto na informação n.º Interno/2014/10884, de 
2014.12.05. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

HABITAÇÃO 
 

 
 

ALIENAÇÃO DE HABITAÇÃO MUNICIPAL 
 

Revogação da deliberação tomada na 22.ª reunião 
ordinária de Câmara Municipal de Odivelas, realizada no 
dia 20 de novembro de 2014 (Boletim Municipal das 
Deliberações e Decisões n.º 23/2014, de 2 de dezembro, 
pág. 9), relativamente ao valor de venda da habitação 
municipal sita na Rua Vitorino Nemésio, n.º 5, 1.º esq.º, 
Póvoa de Santo Adrião, para que, após a reapreciação, 
passe a ser de €17.338, 95 (dezassete mil, trezentos e trinta 
e oito euros e trinta e oito cêntimos), conforme a seguinte 
equação, de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/11007, de 2014.12.11: “€18.533,09 (dezoito 

mil quinhentos e trinta e três euros e nove cêntimos) - (€ 
904.14 (orçamento para obras) + 290.00 (certificação 
energética) = 17.338,95 (dezassete mil trezentos e trinta e 
oito euros e noventa e cinco cêntimos)”. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 
 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O IPPI – INSTITUTO 

PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
 

Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e o IPPI – Instituto Português de 
Pedagogia Infantil, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/10539, de 26-11-2014, e nos 
termos da minuta.  
 
O presente protocolo visa definir os termos da parceria 
para a criação de um serviço de apoio à comunidade 
jovem do Concelho de Odivelas, enquadrado no projeto 
“Gabinete Orienta-te!”. O serviço referido não implicará 
custos para o primeiro outorgante ou munícipe, 
resultando unicamente da otimização de recursos 
humanos internos e/ ou cedidos pelo segundo outorgante. 
A parceria em referência terá assim enquadramento no 
“Gabinete Orienta-te!”, projeto do primeiro outorgante, 
que consiste na prestação de um serviço de avaliação, 
diagnóstico e orientação do jovem e jovem adulto, em 
áreas entendidas como prioritárias e das quais se salienta o 
acompanhamento psicológico. 
 
O presente protocolo visa estabelecer uma rede de 
interajuda e cooperação entre os outorgantes, 
consagrando-se o apoio e encaminhamento ao jovem 
e/ou jovem adulto, a promoção da saúde mental e 
consequente diminuição de comportamentos de risco ou 
desajustados, entre outras problemáticas. Definir 
mecanismos de trabalho articulado entre os outorgantes 
ao nível do diagnóstico, intervenção e prevenção primária. 

 
 
 

«PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E O IPPI – INSTITUTO 

PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA INFANTIL 
“PROJETO GABINETE ORIENTA-TE!” 

 
Considerando: 
 
A necessidade e o dever de ser prestado um serviço 
público de qualidade à população jovem do Concelho de 
Odivelas através dos seus agentes e representantes, 
pretende-se numa dinâmica de cooperação ativa 
juntamente com entidades legitimadas para intervir em 
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matéria da saúde, complementar a promoção e defesa de 
valores e direitos tão essenciais como são o direito à 
informação, bem-estar individual, autonomia e 
desenvolvimento de capacidades e potencial subjetivo, que 
permitam a reeducação ao nível de hábitos e 
comportamentos mais adaptados à sociedade civil.  
 
Considerando ainda: 
 
As dificuldades cada vez mais sentidas na sociedade 
contemporânea no que se refere à defesa do interesse 
público e direitos humanos fundamentais, pretende-se 
refletir no papel a assumir pela administração local ao 
nível da prevenção e intervenção nas problemáticas 
vivenciadas pelo jovem e jovem adulto, assumindo-se um 
compromisso de trabalho conjunto dirigido à comunidade 
mais sensível e desprovida de meios e/ou orientação, 
numa perspetiva de obtenção de ganhos sociais através do 
apoio, encaminhamento e reforço do papel do serviço 
público no Concelho.  
 
Concluindo-se: 
 
Pela necessidade efetiva e constante de adaptação ao 
público-alvo que se consubstancia também numa 
consequente modificação de estratégias centradas na 
ampliação de habilidades próprias para lidar com as 
transições inerentes a este ciclo de vida, tais como a 
capacidade de resiliência, o conhecimento de 
comportamentos de risco e proteção associada. 
 
Estabelece-se entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675 – 372, Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, doravante designado por primeiro outorgante; 
 
E 
 
IPPI – INSTITUTO PORTUGUÊS DE PEDAGOGIA 
INFANTIL, Instituição Particular de Solidariedade Social, 
entidade titular do NIPC ¬¬500881049, sita na Rua Dr. 
António José de Almeida, n.º 16, 2620 – 131, Póvoa de 
Santo Adrião, representada neste ato pela sua Diretora, 
Dra. Ricardina Trindade Montalvão, adiante designado 
por segundo outorgante; 
 
Seja celebrado o presente protocolo entre a CMO, através 
do Setor da Juventude, na qualidade de entidade 
promotora e o IPPI, na qualidade de parceiro, que 
acordam os termos da colaboração com vista à prestação 
de um serviço de apoio e aconselhamento no âmbito do 
Gabinete “Orienta-te!”, constituído por uma equipa 
multidisciplinar que contribua para a informação, 
prevenção e acompanhamento do jovem e jovem adulto, 
no Concelho de Odivelas, prevendo-se o 

encaminhamento personalizado para outros serviços e 
recursos da comunidade, sempre que tal se justifique. 
 
O presente Protocolo de Cooperação entre as partes, 
rege-se pelos termos e condições constantes nas cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Âmbito) 
 

1 – O presente protocolo visa definir os termos da 
parceria para a criação de um serviço de apoio à 
comunidade jovem do Concelho de Odivelas, enquadrado 
no projeto “Gabinete Orienta-te!”, respeitando-se os 
princípios e competências próprias dos seus 
intervenientes. 
 
2 – O serviço referido não implicará custos para o 
primeiro outorgante ou munícipe, resultando unicamente 
da otimização de recursos humanos internos e/ ou 
cedidos pelo segundo outorgante. 
 
3 – A parceria em referência terá assim enquadramento no 
“Gabinete Orienta-te!”, projeto do primeiro outorgante, 
que consiste na prestação de um serviço de avaliação, 
diagnóstico e orientação do jovem e jovem adulto, em 
áreas entendidas como prioritárias e das quais se salienta o 
acompanhamento psicológico. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objetivos) 
 

1 – O presente protocolo visa estabelecer uma rede de 
interajuda e cooperação entre os outorgantes, 
consagrando-se o apoio e encaminhamento ao jovem 
e/ou jovem adulto, a promoção da saúde mental e 
consequente diminuição de comportamentos de risco ou 
desajustados, entre outras problemáticas. 
 
2 – Definir mecanismos de trabalho articulado entre os 
outorgantes ao nível do diagnóstico, intervenção e 
prevenção primária. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Local e Horário) 
 

1 – O apoio a prestar pelo segundo outorgante decorrerá 
nas instalações da Casa da Juventude, sita no Largo da 
Memória, n.º 1, freguesia de Odivelas, sob gestão do 
primeiro outorgante e terá lugar às terças-feiras – dias 
úteis, no horário compreendido entre as 14h00 e as 17h00, 
mediante prévia marcação. 
 
2 – Sem prejuízo do supra exposto, o mesmo horário 
poderá ser alterado e/ ou ajustado, mediante acordo e 
disponibilidade do Técnico (a) do segundo outorgante, 
sempre que a procura e especial necessidade do (s) jovem 
(ns) o justificar. 
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CLÁUSULA QUARTA 
(Áreas de Atuação) 

 
1 – A cooperação e articulação de serviços entre os 
outorgantes aspiram a uma avaliação, intervenção, apoio e 
prevenção de problemáticas (dificuldades de 
aprendizagem, dislexia, hiperatividade, etc.). 
 
2 – Intervenção na área da informação, orientação 
vocacional e reeducação de comportamentos desviantes 
e/ou desajustados, através de programas de 
desenvolvimento emocional.  
 
3 – Encaminhamento de casos específicos para médico de 
família ou outra unidade de saúde, sempre que se verifique 
a sua necessidade. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Metodologia) 
 

1 – A metodologia de intervenção e instrumentos de 
avaliação deverão respeitar as possibilidades e limites de 
interferência de outorgante. 
 
2 – A intervenção basear-se-á na realização de uma 
avaliação da situação/triagem por parte do Setor da 
Juventude, com posterior encaminhamento para sessão de 
apoio na área da Psicologia, respeitando-se os temas da 
avaliação, intervenção, apoio psicopedagógico, orientação 
vocacional e programas de desenvolvimento emocional 
que consubstanciam o presente protocolo. 
 
3 – Serão calendarizadas reuniões entre parceiros com a 
periodicidade julgada conveniente e útil para efeitos de 
avaliação de resultados ou necessidade de adaptação, 
mediante os efeitos observados. 
 
4 – O presente protocolo será coordenado pelo primeiro 
outorgante, através do Setor da Juventude, pretendendo-
se ver articulado entre os outorgantes, a possibilidade de 
utilização de recursos, materiais e equipamentos 
pertencentes ao primeiro outorgante, que se venham a 
revelar necessários, considerando-se a sua prévia 
existência e disponibilidade por parte dos serviços.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Deveres Gerais) 
 

Constituem deveres gerais de ambos os outorgantes: 
 
1 – Criar e/ou adotar uma metodologia de intervenção 
integrada e multidisciplinar no apoio às necessidades e 
dificuldades na adolescência e/ou início da idade adulta.  
 
2 – Disponibilizar hipóteses de resposta de intervenção e 
acompanhamento em rede, que integre as componentes 
de apoio psicológico.  
 

3 – Assegurar canais de comunicação privilegiados que 
permitam uma eficaz e célere atuação em situações 
sinalizadas. 
 
4 – Participar nas reuniões agendadas no âmbito do 
presente projeto. 
 
5 – Proceder e colaborar na divulgação adequada dos 
serviços prestados pela rede, com referência aos parceiros 
na mesma envolvidos. 
 
6 – Procurar, em conjunto, a inclusão de estratégias que 
permitam a realização de ações de informação e/ou 
formação no âmbito da saúde mental, apoio familiar ou 
outros considerados oportunos. 
 
7 – Contribuir para o reforço dos processos de prevenção, 
sensibilização e correto encaminhamento do jovem, 
através da partilha de boas práticas. 
 
8 – Adotar mecanismos de avaliação do trabalho 
desenvolvido pela rede. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Deveres do primeiro outorgante) 
 

Constituem deveres específicos do primeiro outorgante: 
 
1 – Assegurar a coordenação e dinamização da parceria, 
garantindo o seu pleno funcionamento. 
 
2 – Promover as reuniões que se entendam necessárias de 
realizar. 
 
3 – Procurar, sempre que possível, disponibilizar o apoio 
logístico necessário ao bom desenvolvimento das 
atividades propostas. 
 
4 – Disponibilizar as instalações da Casa da Juventude de 
Odivelas, equipamento e mobiliário existente e disponível, 
assegurando a manutenção e gestão do espaço físico.  
 
5 – Atendimento aos utentes personalizado através de 
prévia triagem, aferindo-se a priori a problemática 
manifestada. 
 
6 – Caracterizá-la e organizar a informação recolhida em 
triagem efetivada (registo). 
 
7 – Relacionar e identificar situações que possam carecer 
de intervenções paralelas. 
 
8 – Assegurar a agilização do processo de atendimento a 
jovens encaminhados para o Gabinete. 
 
9 – Desenvolver com os utentes, práticas de 
responsabilidade e de colaboração mútua com os serviços 
intervenientes no processo de auxílio.  
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10 – Proporcionar ao público-alvo a informação relativa 
aos serviços existentes na comunidade relacionados com a 
problemática apresentada. 
 
11 – Colaborar nas ações de divulgação e promoção do 
segundo outorgante, através da apresentação de suportes 
gráficos a colocar na Casa da Juventude. 
 
12 – Colaborar ainda em ações de divulgação e/ou 
atividades promovidas pelo “Espaço Jovem” mediante 
solicitação da entidade parceira, nomeadamente ao nível 
da colaboração e coorganização de eventuais campanhas 
de solidariedade promovidas pela mesma, ou outras 
atividades.  

 
CLÁUSULA OITAVA 

(Deveres do segundo outorgante) 
 

Constituem deveres específicos do segundo outorgante: 
 
1 – O segundo outorgante compromete-se a ceder, a título 
gratuito, um (a) técnico (a) da sua instituição, licenciado 
(a) em Psicologia e capacitado legalmente para o exercício 
de funções inerentes à mesma atividade. 
 
2 – Pelo (a) mesmo (a), será prestado apoio psicológico 
aos jovens utentes na área da avaliação, intervenção e 
outros, sempre sujeito a marcação prévia. 
 
3 – Prestar informação e apoio na construção de 
comportamentos responsáveis e ajustados, em sociedade. 
 
4 – Apoio na estruturação da identidade no adolescente, 
detetar e encaminhar os utentes e família quando 
necessário, para outros serviços da comunidade que se 
entendam necessariamente ser de implicar. 
 
5 – Trabalho de envolvimento do jovem em estratégias 
alternativas e que se possam revelar mais eficazes para o 
próprio e meio ambiente. 

 
CLÁUSULA NONA 

(Validade) 
 

O presente protocolo é válido pelo prazo de 1 (um) ano, 
sendo automaticamente renovável se nenhuma das partes 
o denunciar com a antecedência mínima de 1 (um) mês, 
relativamente ao seu término. 
 
Assinado em duas vias, ficando um exemplar em poder de 
cada uma das partes outorgantes.  
 
Odivelas, ____ de _________________ de 2014.  

 
Pelo Primeiro Outorgante 

 
______________________ 
Susana de Carvalho Amador 

 
 

Pelo Segundo Outorgante 
 

_________________________ 
Ricardina Trindade Montalvão» 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A IGREJA BAPTISTA DA RAMADA 

 
Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Igreja Baptista da Ramada, de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/10537, de 26-11-2014, e nos termos da 
minuta. 
 
O protocolo de cooperação visa definir os termos da 
parceria para a criação de um serviço de apoio à 
comunidade jovem do Concelho de Odivelas, 
respeitando-se os princípios e competências próprias dos 
seus intervenientes. O serviço referido não implicará 
custos para a o Município de Odivelas ou munícipe, 
resultando unicamente da otimização de recursos 
humanos internos e/ ou cedidos pelo segundo outorgante. 
A parceria terá o seu enquadramento no “Gabinete 
Orienta-te”, projeto do Município de Odivelas. 
 
Tem como objetivos a criação de estruturas de 
colaboração, articulação e apoio entre os outorgantes, 
consagrando-se o apoio ao estudo aos jovens do concelho 
e a promoção do sucesso escolar através de técnicas de 
estudo e o esclarecimento de dúvidas. 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ODIVELAS E A IGREJA BAPTISTA DA RAMADA 

“PROJETO GABINETE ORIENTA-TE!” 
 

Com o aumento, a diversidade e a ampliação de 
problemáticas sociais resultantes da atual conjuntura 
económica e financeira, cujo resultado se reflete na 
degradação das condições e apoios à comunidade juvenil, 
elevou-se simultaneamente a necessidade de se 
aprofundarem parcerias entre as autarquias e vários atores 
sociais ou instituições da sociedade civil. Com a 
materialização dessas parcerias, atenta-se à conjugação de 
esforços conducentes ao combate da exclusão social, nas 
suas mais variadas formas, por representar um entrave à 
promoção e ao desenvolvimento local, coibindo a 
igualdade de oportunidades entre cidadãos. Este trabalho 
conjunto assentará numa lógica solidária e pretende 
constituir-se através duma ótica de economia social, cujo 
elemento central e prioritário, será sempre a pessoa 
humana. Assim, 
  
Considerando: 
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Que são atribuições da CMO, através do Setor da 
Juventude “Assegurar a execução da política e dos objetivos 
municipais definidos para a área da juventude, promovendo e 
apoiando projetos que visem uma maior diversidade e qualidade de 
atividades / serviços, em desejável articulação com outros serviços 
municipais e/ou instituições / associações que atuem na área (…)”. 
Também “Implementar e apoiar projetos que contribuam de forma 
inequívoca para a prevenção de comportamentos de risco e de fatores 
de exclusão dos jovens, promovendo o empreendedorismo e inovação 
(…)”. 
Estabelece-se que entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675 – 372, Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, doravante designado por primeiro outorgante; 
 
E 
 
IGREJA BAPTISTA DA RAMADA, entidade titular do 
NIPC 592002845, sita na Rua do Poder Local, n.º 10, 
2620 – 389, Ramada, representada neste ato pelo seu 
Presidente Tiago Alexandre Lopes Bugalho, adiante 
designado por segundo outorgante; 
 
Seja celebrado o presente protocolo, nos termos e 
condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Âmbito) 
 

1 – O presente protocolo visa definir os termos da 
parceria para a criação de um serviço de apoio à 
comunidade jovem do Concelho de Odivelas, 
respeitando-se os princípios e competências próprias dos 
seus intervenientes. 
 
2 – O serviço referido não implicará custos para o 
primeiro outorgante ou munícipe, resultando unicamente 
da otimização de recursos humanos internos e/ ou 
cedidos pelo segundo outorgante. 
 
3 – A parceria em referência terá o seu enquadramento no 
“Gabinete Orienta-te!”, projeto do primeiro outorgante.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Objetivos) 
 

O presente protocolo visa a criação de estruturas de 
colaboração, articulação e apoio entre os outorgantes, 
consagrando-se o apoio ao estudo aos jovens do concelho 
e a promoção do sucesso escolar através de técnicas de 
estudo e o esclarecimento de dúvidas. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Local e Horário) 

 
1 – O apoio a prestar pelo segundo outorgante decorrerá 
nas instalações da Casa da Juventude, sita no Largo da 
Memória, n.º 1, freguesia de Odivelas, sob gestão do 
primeiro outorgante e terá lugar de segunda a sábado, nos 
seguintes horários: 2.ª feira entre as 16h30 e as 18h30; 3.ª 
feira entre as 17h30 e as 19h30; 4.ª feira entre as 16h30 e 
as 18h30; 5.ª feira entre as 16h30 e as 18h30; 6.ª feira entre 
as 16h30 e as 17h30 e aos sábados, entre as 09h30 e as 
12h30.  
 
2 – O apoio ao estudo funcionará em período de aulas e 
de interrupções escolares (Natal, Páscoa, Carnaval), com 
exceção dos meses de julho e agosto. 
 
3 – A constituição das turmas de apoio far-se-á sempre 
mediante prévia marcação. 
 
4 – Sem prejuízo do supra exposto, o horário definido 
poderá ser sujeito a posteriores alterações mediante prévio 
acordo e disponibilidade dos Técnicos do primeiro 
outorgante e dos voluntários do segundo outorgante, 
sempre que tal se justificar. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Áreas de Atuação) 
 

1 – A cooperação e articulação de serviços entre os 
outorgantes aspiram a uma avaliação e intervenção no 
âmbito das dificuldades escolares sentidas pelos jovens 
utentes a quem se destinam.  
 
2 – A intervenção incindirá nas explicações e apoio ao 
estudo, por pessoas com formação adequada, respeitando 
as seguintes matérias: Matemática, Português, Inglês, 
Físico-Química; Filosofia. 
 
3 – Serão incluídas outras disciplinas que se venham a 
considerar necessárias, mediante a disponibilidade do 
segundo outorgante. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Metodologia) 
 

1 – A metodologia de intervenção e instrumentos a 
utilizar deverão respeitar as possibilidades e limites de 
interferência de cada outorgante. 
 
2 – A intervenção incidirá no apoio e explicações entre o 
5.º e o 11.º Ano de escolaridade.  
 
3 – Serão calendarizadas reuniões entre os outorgantes 
com a periodicidade julgada conveniente e útil para efeitos 
de avaliação de resultados ou necessidade de adaptação, 
mediante os efeitos observados. 
 
4 – O presente protocolo será coordenado pelo primeiro 
outorgante, através do Setor da Juventude, pretendendo-
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se ver articulado entre os outorgantes, a possibilidade de 
utilização de recursos, materiais e equipamentos 
pertencentes ao primeiro outorgante que se venham a 
revelar necessários, considerando-se a sua prévia 
existência e disponibilidade por parte dos serviços.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Deveres Gerais) 
 

Constituem deveres gerais de ambos os outorgantes: 
 
1 – Disponibilizar hipóteses de resposta de intervenção e 
acompanhamento em rede, que integre as componentes 
de apoio ao estudo.  
 
2 – Participar nas reuniões agendadas no âmbito do 
presente projeto. 
 
3 – Proceder e colaborar na divulgação adequada dos 
serviços prestados pela rede, com referência aos parceiros 
na mesma envolvidos. 
 
4 – Procurar, em conjunto, a inclusão de estratégias que 
permitam a realização de ações de informação e/ou 
formação no âmbito do apoio ao estudo 
 
5 – Contribuir para o reforço dos processos de prevenção, 
sensibilização e correto encaminhamento do jovem, 
através da partilha de boas práticas. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Deveres do primeiro outorgante) 
 

Constituem deveres específicos do primeiro outorgante: 
 
1 – Assegurar a coordenação e dinamização da parceria, 
garantindo o seu pleno funcionamento. 
 
2 – Promover as reuniões que se entendam necessárias de 
realizar. 
 
3 – Procurar, sempre que possível, disponibilizar o apoio 
logístico necessário ao bom desenvolvimento das 
atividades propostas. 
 
4 – Disponibilizar as instalações da Casa da Juventude de 
Odivelas, equipamento e mobiliário existente e disponível, 
assegurando a manutenção e gestão do espaço físico.  
 
5 – Desenvolver com os utentes, práticas de 
responsabilidade e de colaboração mútua com os serviços 
intervenientes no processo de apoio escolar.  
 
6 – Colaborar nas ações de divulgação e promoção da 
segunda outorgante, através da apresentação de suportes 
gráficos a colocar na Casa da Juventude. 

 
 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Deveres do segundo outorgante) 

 
Constituem deveres específicos do segundo outorgante: 
 
1 – Ceder voluntários responsáveis por prestarem apoio 
escolar nas áreas e anos de escolaridades supra 
identificados. 
 
2 – Cumprir com o horário constante na cláusula terceira 
do presente protocolo, independentemente do número de 
inscritos.  
 
3 – O segundo outorgante compromete-se ainda a prestar 
as informações necessárias à construção de 
comportamentos responsáveis e ajustados entre os 
utentes, tendo em vista os resultados mais favoráveis no 
decorrer do percurso escolar. 

 
CLÁUSULA NONA 

(Validade) 
 

O presente protocolo é válido pelo prazo de 1 (um) ano, 
sendo automaticamente renovável se nenhuma das partes 
o denunciar com a antecedência mínima de 1 (um) mês, 
relativamente ao seu término. 
 
Assinado em duas vias, ficando um exemplar em poder de 
cada uma das partes outorgantes.  
 
Odivelas, ____ de _________________ de 2014.  

 
Pelo Primeiro Outorgante 

 
_______________________ 
Susana de Carvalho Amador 

 
 

Pelo Segundo Outorgante 
 

_________________________ 
Tiago Alexandre Lopes Bugalho 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A NIMIS MAGIS, SERVIÇOS, LDA. 

 
Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Odivelas e a Nimis Magis, Serviços Lda., de 
acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/10532, de 26-11-2014, e nos termos da 
minuta. 
 
O protocolo visa definir os termos da parceria para a 
criação de um serviço de apoio à comunidade jovem do 
Concelho de Odivelas, enquadrado no projeto “Gabinete 
Orienta-te!”, respeitando-se os princípios e competências 
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próprias dos seus intervenientes. O serviço referido não 
implicará custos para o primeiro outorgante ou munícipe, 
resultando unicamente da otimização de recursos 
humanos internos e/ ou cedidos pelo segundo outorgante. 
A parceria em referência terá assim enquadramento no 
“Gabinete Orienta-te!”, projeto do primeiro outorgante, 
que consiste na prestação de um serviço de avaliação, 
diagnóstico e orientação do jovem e jovem adulto, em 
áreas entendidas como prioritárias e das quais se salienta o 
acompanhamento psicológico. 
 
O presente protocolo visa estabelecer uma rede de 
interajuda e cooperação entre os outorgantes, 
consagrando-se o apoio e encaminhamento ao jovem, a 
promoção da saúde mental e consequente diminuição de 
comportamentos de risco ou desajustados, entre outras 
problemáticas. Definir mecanismos de trabalho articulado 
entre os outorgantes ao nível do diagnóstico, intervenção 
e prevenção primária. 

 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS E NIMIS-MAGIS, LDA. 

“PROJETO GABINETE ORIENTA-TE!” 
 

Considerando: 
 
A necessidade e o dever de ser prestado um serviço 
público de qualidade à população jovem do Concelho de 
Odivelas através dos seus agentes e representantes, 
pretende-se numa dinâmica de cooperação ativa 
juntamente com entidades legitimadas para intervir em 
matéria da saúde, complementar a promoção e defesa de 
valores e direitos tão essenciais como são o direito à 
informação, bem-estar individual, autonomia e 
desenvolvimento de capacidades e potencial subjetivo, que 
permitam a reeducação ao nível de hábitos e 
comportamentos mais adaptados à sociedade civil.  
   
Considerando ainda: 
 
As dificuldades cada vez mais sentidas na sociedade 
contemporânea no que se refere à defesa do interesse 
público e direitos humanos fundamentais, pretende-se 
refletir no papel a assumir pela administração local ao 
nível da prevenção e intervenção nas problemáticas 
vivenciadas pelo jovem e jovem adulto, assumindo-se um 
compromisso de trabalho conjunto dirigido à comunidade 
mais sensível e desprovida de meios e/ou orientação, 
numa perspetiva de obtenção de ganhos sociais através do 
apoio, encaminhamento e reforço do papel do serviço 
público no Concelho.  
 
Concluindo-se: 
 
Pela necessidade efetiva e constante de adaptação ao 
público-alvo que se consubstancia também numa 
consequente modificação de estratégias centradas na 
ampliação de habilidades próprias para lidar com as 
transições inerentes a este ciclo de vida, tais como a 

capacidade de resiliência, o conhecimento de 
comportamentos de risco e proteção associada. 
 
Estabelece-se entre: 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, entidade titular do NIPC 
504293125, com endereço na Rua Guilherme Gomes 
Fernandes – Quinta da Memória, 2675 – 372, Odivelas, 
neste ato legalmente representado pela Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Susana de Fátima Carvalho 
Amador, doravante designado por primeiro outorgante; 
 
E 
NIMIS MAGIS – SERVIÇOS, LDA., entidade titular do 
NIPC 510711626, sita no Largo Vieira Caldas, n.º 5 B – 
1.º Dt.º, 1685 – 605, Caneças, representada neste ato pela 
sua Diretora, Dra. Patrícia Barros Oliveira, adiante 
designado por segundo outorgante; 
 
Seja celebrado o presente protocolo entre a CMO, através 
do Setor da Juventude na qualidade de entidade 
promotora e a Nimis-Magis, na qualidade de parceira, que 
acordam os termos da colaboração com vista à prestação 
de um serviço de apoio e aconselhamento, no âmbito do 
Gabinete “Orienta-te!”, constituído por uma equipa 
multidisciplinar que contribua para a informação, 
prevenção e acompanhamento do jovem e jovem adulto, 
no Concelho de Odivelas, prevendo-se o 
encaminhamento personalizado para outros serviços e 
recursos da comunidade, sempre que tal se justifique. 
 
O presente Protocolo de Cooperação entre as partes rege-
se pelos termos e condições constantes nas cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Âmbito) 
 

1 – O presente protocolo visa definir os termos da 
parceria para a criação de um serviço de apoio à 
comunidade jovem do Concelho de Odivelas, enquadrado 
no projeto “Gabinete Orienta-te!”, respeitando-se os 
princípios e competências próprias dos seus 
intervenientes. 
 
2 – O serviço referido não implicará custos para o 
primeiro outorgante ou munícipe, resultando unicamente 
da otimização de recursos humanos internos e/ ou 
cedidos pelo segundo outorgante. 
 
3 – A parceria em referência terá assim enquadramento no 
“Gabinete Orienta-te!”, projeto do primeiro outorgante, 
que consiste na prestação de um serviço de avaliação, 
diagnóstico e orientação do jovem e jovem adulto, em 
áreas entendidas como prioritárias e das quais se salienta o 
acompanhamento psicológico. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objetivos) 

 
1 – O presente protocolo visa estabelecer uma rede de 
interajuda e cooperação entre os outorgantes, 
consagrando-se o apoio e encaminhamento ao jovem, a 
promoção da saúde mental e consequente diminuição de 
comportamentos de risco ou desajustados, entre outras 
problemáticas. 
 
2 – Definir mecanismos de trabalho articulado entre os 
outorgantes ao nível do diagnóstico, intervenção e 
prevenção primária. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

(Local e Horário) 
 

1 – O apoio a prestar pelo segundo outorgante decorrerá 
nas instalações da Casa da Juventude, sita no Largo da 
Memória, n.º 1, freguesia de Odivelas, sob gestão do 
primeiro outorgante e terá lugar às segundas-feiras – dias 
úteis, no horário compreendido entre as 14h00 e as 17h00, 
mediante prévia marcação. 
 
2 – Sem prejuízo do supra exposto, o mesmo horário 
poderá ser alterado e/ ou ajustado, mediante acordo e 
disponibilidade do (a) Técnico (a) do segundo outorgante, 
sempre que a procura e especial necessidade do (s) jovem 
(ns) o justificar. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

(Áreas de Atuação) 
 

1 – Cooperação e articulação de serviços entre os 
outorgantes aspiram a uma avaliação, intervenção, apoio e 
prevenção de problemáticas. 
 
2 – Intervenção na área da avaliação e diagnóstico, 
orientação vocacional e reeducação de comportamentos 
desviantes e/ou desajustados, através de programas de 
desenvolvimento emocional.  
 
3 – Encaminhamento de casos específicos para médico de 
família ou outra unidade de saúde, sempre que se verifique 
a sua necessidade. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Metodologia) 
 

1 – A metodologia de intervenção e instrumentos de 
avaliação deverão respeitar as possibilidades e limites de 
interferência de cada outorgante. 
 
2 – A intervenção basear-se-á na realização de uma 
avaliação da situação/triagem por parte do Setor da 
Juventude, com posterior encaminhamento para sessão de 
apoio na área da Psicologia, respeitando-se os temas da 
avaliação, intervenção, apoio psicopedagógico e 
programas de desenvolvimento emocional que 
consubstanciam o presente protocolo. 

3 – Serão calendarizadas reuniões entre os outorgantes 
com a periodicidade julgada conveniente e útil para efeitos 
de avaliação de resultados ou necessidade de adaptação, 
mediante os efeitos observados. 
 
4 – O presente protocolo será coordenado pelo primeiro 
outorgante, através do Setor da Juventude, pretendendo-
se ver articulado entre os outorgantes, a possibilidade de 
utilização de recursos, materiais e equipamentos 
pertencentes ao primeiro outorgante que se venham a 
revelar necessários, considerando-se a sua prévia 
existência e disponibilidade por parte dos serviços.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Deveres Gerais) 
 

Constituem deveres gerais de ambos os outorgantes: 
 
1 – Criar e/ou adotar uma metodologia de intervenção 
integrada e multidisciplinar no apoio às necessidades e 
dificuldades na adolescência e/ou início da idade adulta.  
 
2 – Disponibilizar hipóteses de resposta de intervenção e 
acompanhamento em rede, que integre as componentes 
de apoio psicológico.  
 
3 – Assegurar canais de comunicação privilegiados que 
permitam uma eficaz e célere atuação em situações 
sinalizadas. 
 
4 – Participar nas reuniões agendadas no âmbito do 
presente projeto. 
 
5 – Proceder e colaborar na divulgação adequada dos 
serviços prestados pela rede, com referência aos parceiros 
na mesma envolvidos. 
 
6 – Procurar, em conjunto, a inclusão de estratégias que 
permitam a realização de ações de informação e/ou 
formação no âmbito da saúde mental, apoio familiar ou 
outros considerados oportunos. 
 
7 – Contribuir para o reforço dos processos de prevenção, 
sensibilização e correto encaminhamento do jovem, 
através da partilha de boas práticas. 
 
8 – Adotar mecanismos de avaliação do trabalho 
desenvolvido pela rede. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Deveres do primeiro outorgante) 
 

Constituem deveres do primeiro outorgante: 
 
1 – Assegurar a coordenação e dinamização da parceria, 
garantindo o seu pleno funcionamento. 
 
2 – Promover as reuniões que se entendam necessárias de 
realizar. 
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3 – Procurar, sempre que possível, disponibilizar o apoio 
logístico necessário ao bom desenvolvimento das 
atividades propostas. 
 
4 – Disponibilizar as instalações da Casa da Juventude de 
Odivelas, equipamento e mobiliário existente e disponível, 
assegurando a manutenção e gestão do espaço físico.  
 
5 – Atendimento aos utentes, personalizado através de 
prévia triagem, aferindo-se a priori a problemática 
manifestada. 
 
6 – Caracterizá-la e organizar a informação recolhida em 
triagem efetivada (registo). 
 
7 – Relacionar e identificar situações que possam carecer 
de intervenções paralelas. 
 
8 – Assegurar a agilização do processo de atendimento a 
jovens encaminhados para o Gabinete. 
 
9 – Desenvolver com os utentes, práticas de 
responsabilidade e de colaboração mútua com os serviços 
intervenientes no processo de auxílio.  
 
10 – Proporcionar ao público-alvo a informação relativa 
aos serviços existentes na comunidade relacionados com a 
problemática apresentada. 
 
11 – Colaborar nas ações de divulgação e promoção do 
segundo outorgante, através da apresentação de suportes 
gráficos a colocar na Casa da Juventude. 

 
CLÁUSULA OITAVA 

(Deveres do segundo outorgante) 
 

Constituem deveres específicos do segundo outorgante: 
 
1 – O segundo outorgante compromete-se a ceder, a título 
gratuito, um (a) técnico (a) da sua instituição, licenciado 
(a) em Psicologia e capacitado legalmente para o exercício 
de funções inerentes à mesma atividade. 
 
2 – Pelo (a) mesmo (a), será prestado apoio psicológico 
aos jovens utentes na área da avaliação, intervenção e 
outros, sempre sujeito a marcação prévia. 
 
3 – Prestar informação e apoio na construção de 
comportamentos responsáveis e ajustados, em sociedade. 
 
4 – Apoio na estruturação da identidade no 
adolescente/jovem, detetar e encaminhar os utentes e 
família quando necessário, para outros serviços da 
comunidade que se entendam necessariamente ser de 
implicar. 
 
5 – Trabalho de envolvimento do jovem em estratégias 
alternativas e que se possam revelar mais eficazes para o 
próprio e meio ambiente.  

 

CLÁUSULA NONA 
(Validade) 

 
O presente protocolo é válido pelo prazo de 1 (um) ano, 
sendo automaticamente renovável se nenhuma das partes 
o denunciar com a antecedência mínima de 1 (um) mês, 
relativamente ao seu término. 
 
Assinado em duas vias, ficando um exemplar em poder de 
cada uma das partes outorgantes.  
 
Odivelas, ____ de _______________ de 2014.  
Pelo Primeiro Outorgante 

 
______________________ 
Susana de Carvalho Amador 

 
 

Pelo Segundo Outorgante 
 

___________________ 
Patrícia Barros Oliveira 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSÍDIOS E COMPARTICIPAÇÕES 
 

 
 

CLUB DESPORTO JARDIM DA AMOREIRA 
PAADO – MEDIDA 1 

 
Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar entre o Município de Odivelas e o 
Club Desporto Jardim da Amoreira (com alterações 
propostas no decorrer da presente reunião), bem como 
um acréscimo de €460,00 (quatrocentos e sessenta euros) 
ao valor inicialmente atribuído de €470,00 (quatrocentos e 
setenta euros), deliberado na 19.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal de Odivelas, de 2014.10.08 (Boletim 
Municipal das Deliberações e Decisões n.º 29/2014, de 21 
de outubro, pág. 29), para retificação do valor da 
comparticipação financeira no âmbito do PAADO 
(Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas) - Medida 1, de acordo com o proposto na 
informação n.º Interno/2014/10926, de 2014.12.09. 
 

“Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 

Club Desporto Jardim da Amoreira 
 

Outubro de 2014 
 

INTRODUÇÃO 
A promoção e o apoio ao desporto, consubstanciado na 
criação de condições de prática desportiva deverá ser uma 
das preocupações das Autarquias Locais, na prossecução 
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dos interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respectivas. 
 
Também pela sua proximidade com as populações, as 
Autarquias Locais, encontram-se bem posicionadas 
quanto à definição e aplicação de medidas que contribuam 
para estimular e apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações desportivas 
constituem a célula base do desenvolvimento desportivo 
local, enquanto importantes pólos dinamizadores da 
prática desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Odivelas, através 
da Divisão de Desenvolvimento Desportivo, pretende 
dotar as associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
actividade regular e facilitar a concretização de projectos e 
iniciativas de interesse comunitário.  
 
Nesta conformidade, considera a Câmara Municipal de 
Odivelas que os apoios consignados no presente contrato, 
de modo transparente e eficiente, em coerência com os 
seus objectivos e em consonância com o ordenamento 
jurídico sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, à 
entidade beneficiária responsabilidades acrescidas, não só 
para com os seus associados, mas também em relação à 
comunidade desportiva concelhia. 
 
O Club Desporto Jardim da Amoreira é uma coletividade 
desportiva sem fins lucrativos, com sede social na União 
das Freguesias da Ramada e Caneças, Concelho de 
Odivelas. 
 
Trata-se de uma das colectividades do Concelho de 
Odivelas, que promove o Desporto através da modalidade 
de Futsal, movimentando 93 atletas, distribuídos por 
vários escalões etários. 
 
Assim, entre:  
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, com sede na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, na Quinta da Memória, em 
Odivelas, pessoa colectiva nº 504 293 125, neste acto 
representado pela Presidente da Câmara Municipal de 
Odivelas, Dra. Susana de Carvalho Amador, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, 
 
E 
 
CLUB DESPORTO JARDIM DA AMOREIRA, 
coletividade desportiva sem fins lucrativos com sede na 
Rua Fernando Farinha, Lote 47 – 4º A – Jardim da 
Amoreira - Ramada, pessoa coletiva nº 509 869 424, aqui 
representado por Patricia Marçal, na qualidade de 

Presidente da Direcção, adiante designado por Segundo 
Outorgante. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o presente 
Contrato, no âmbito do Programa de Apoio ao 
Associativismo Desportivo de Odivelas, tendo em vista o 
desenvolvimento da actividade desportiva no Concelho de 
Odivelas, nos termos do artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 
16 de Julho, da alínea f) do nº 1 do Artigo 13º e da alínea 
b) do nº 2 do Artigo 21º da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro, das alíneas a) e b) do nº 4 do Artigo 64º e do 
Artigo 67º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e, do regime previsto na Lei nº 5/2007, de 16 de 
Janeiro, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

Cláusula Primeira 
(Objecto) 

 
O presente Contrato Programa destina-se a regular a 
atribuição de uma comparticipação financeira por parte da 
Câmara Municipal de Odivelas ao Club Desporto Jardim 
da Amoreira, com enquadramento no PAADO – 
Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de 
Odivelas e especificamente na medida 1 – Apoio 
Financeiro à Actividade Desportiva.  
 

Cláusula Segunda 
(Comparticipação Financeira) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o Primeiro 
Outorgante compromete-se a conceder ao Segundo 
Outorgante, uma comparticipação financeira no valor 
global de 930,00 € (novecentos e trinta euros), como 
medida de apoio ao desenvolvimento da actividade 
desportiva no clube. 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
1. Comparticipar financeiramente, nos termos da 
cláusula segunda, disponibilizando a verba ali referida, 
após assinatura do presente contrato. 
2. Acompanhar e controlar a execução do Contrato 
Programa, nos termos do disposto na Lei n.º 5/2007, de 
16 de Janeiro – Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto e o Dec. Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro – 
Regime jurídico dos Contratos-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo).  
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a:  
1. Realizar as seguintes atividades: 
a) Manter em atividade a modalidade desportiva de 
Futsal; 
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b) Participar regularmente nas provas oficiais 
correspondentes a cada escalão etário em funcionamento 
no clube, nos diferentes níveis de competição. 
 
2. Colaborar com o Primeiro Outorgante na 
concretização da política de desenvolvimento desportivo, 
sempre que para tal for solicitado, em especial nos 
seguintes domínios:  

a) Promoção de ações e desenvolvimento de 
projectos, disponibilizando os seus recursos humanos 
(técnicos, atletas, dirigentes e demais colaboradores), 
na medida das possibilidades; 
b) Disponibilização de informação complementar, 
designadamente relacionada com a caracterização da 
situação desportiva do Concelho – Carta Desportiva; 
c) Organização conjunta de torneios de abertura 
nas modalidades com tradição no clube. 

3. Manter regularizada a situação contributiva 
perante o fisco e a segurança social. 
4. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 
ordem legal a que esteja vinculado. 
5. Apresentar o Relatório e Contas e Relatório de 
Atividades. 
 

Cláusula Quinta 
(Vigência) 

 
O presente contrato vigora a partir da data da sua 
celebração e é válido para a Época Desportiva de 
2013/2014. 
 

Cláusula Sexta 
(Resolução) 

 
1. O não cumprimento por parte do segundo 
Outorgante das cláusulas constantes do presente contrato, 
possibilita ao Primeiro Outorgante resolver o mesmo, 
necessitando para tal de notificar o segundo Outorgante 
da sua intenção, através de carta registada com aviso de 
recepção, com uma antecedência de pelo menos 30 dias; 
2. No caso previsto no número anterior, fica o 
Segundo Outorgante obrigado à devolução das quantias já 
recebidas, de modo proporcional, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data de recepção da notificação de 
resolução do Contrato.  
 
Odivelas,         de                                               de 2014 
 
 

A Presidente da 
Câmara Municipal de 

Odivelas 

 O/A Presidente da 
Direção 

Susana de Carvalho 
Amador 

 Patrícia Marçal” 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RANCHO DE FOLCLORE ETNOGRÁFICO 
“OS MOLEIROS DO POMARINHO”  

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, ao Rancho de Folclore Etnográfico “Os 
Moleiros do Pomarinho”, no dia 18 de dezembro de 2014, 
para deslocação à Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, em Lisboa, com um custo 
total estimado de €60,90 (sessenta euros e noventa 
cêntimos), de acordo com o proposto na informação n.º 
Interno/2014/10701, de 2014.12.02. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL 
GRUPO 11 DE ODIVELAS 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL 
 

Atribuição de um apoio, sob a forma de transporte 
municipal, à Associação de Escoteiros de Portugal – 
Grupo 11 de Odivelas, para os dias 19 e 21 de dezembro 
de 2014, para deslocação à Serra de Montejunto, distrito 
de Lisboa, com um custo total estimado em €310,32 
(trezentos e dez euros e trinta e dois cêntimos), de acordo 
com o proposto na informação n.º Interno/2014/10990, 
de 2014.12.11. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PROCESSOS PARTICULARES 
 

 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 2/85 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO CASAL DA SILVEIRA, LOTE 930 
PROCESSO N.º 28234/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 02/85 do Bairro 
Casal da Silveira, na União de Freguesias de Pontinha e 
Famões, para o lote 930, em nome de Paula Cristina dos 
Santos Bernardo e Filipa Andreia Santos Bernardo, de 
acordo com o proposto na informação constante a folhas 
6257 do processo, de 05-12-2014, e nas condições 
constantes na informação técnica n.º 263/TR/DRRU/ 
DGOU/14, de 28-11-2014. 
 
“… A Proposta de alteração à licença de loteamento 
carateriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 
   Alvará 2/85 Pretensão 

Lote 930 

Área Lote (m2) 720m2 720m2 

Área Implantação (m2) 150m2 a) 150m2 

Área Construção (m2) 300m2 a) 502m2 

Situação Vago Existente 
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Pisos (un) 2 3+S 

Fogos (un) 1 0 

Serviços (un) 0 1 

Área anexo (m2) 28m2 40m2 
 
a) Cláusula n.º 6 do regulamento do alvará de loteamento que prevê para 
moradias isoladas, geminadas e em banda um índice máximo de 
implantação de 40%, 50% e 60%, respetivamente, com um valor 
máximo de 150m2 para lotes superiores a 400m2. 
 
A presente pretensão prevê a supressão do fogo 
autorizado, convertendo a totalidade da área afeta a 
Habitação (pisos 1 e 2) e estacionamento (piso 0), em área 
afeta a Serviços (Lar de Idosos). Da memória descritiva 
extrai-se igualmente que o anexo presente no lote alberga 
funções imprescindíveis neste tipo de equipamento, pelo 
que deverá ser considerado como área afeta a Serviços no 
âmbito do cálculo de taxas do presente aditamento e 
aquando do processo de obras a instruir com vista á 
alteração de uso. 
 
O aumento do número de pisos e da área de construção 
extravasa o âmbito de aplicação da cláusula n.º 6 do 
regulamento do alvará de loteamento. Contudo, sendo os 
parâmetros urbanísticos solicitados resultado da proposta 
de alterar o uso presente no lote, a funcionar em 
edificação já existente para a qual foi emitida a licença de 
construção n.º 372/2009, e que inclui a conversão do piso 
afeto a garagem em Serviços, não se vê inconveniente 
urbanístico na aceitação do mesmo, desde que assegurado 
o estacionamento no interior do lote….” (Informação técnica n.º 

263/TR/DRRU/ DGOU/14, de 28 de novembro de 2014) 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 10/2003 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PONTINHA E FAMÕES 

BAIRRO DAS COMENDADEIRAS, LOTES 3, 5 E 6 
PROCESSO N.º 42607/OM 

 
Alteração ao alvará de loteamento n.º 10/2003 do Bairro 
Casal das Comendadeiras, na União de Freguesias de 
Pontinha e Famões, para os lotes 3, 5 e 6, em nome de 
José Curto da Silva, de acordo com o proposto na 
informação constante a folhas 1329 do processo, de 05-
11-2014, e nas condições constantes na informação 
técnica n.º 260/TR/DRRU/DGOU/14, de 21-11-2014. 
 
“… O presente pedido de Licença Administrativa foi 
apresentado ao abrigo do Artigo 27° do D.L. n.º 555/99 
de 16-12 na sua atual redação e diz respeito á alteração da 
Licença de loteamento, titulada pelo alvará n.º 10/2003, 
no local mencionado em epígrafe. As alterações incidem 
sobre os lotes 3, 5 e 6. 
 
A proposta de aditamento visa a alteração das áreas de 
implantação e construção previstas para os lotes, bem 
como o ajuste do polígono de implantação, e ainda o 

emparcelamento dos lotes 3 e 5 e o acréscimo do número 
de fogos. 
 
Segundo o projeto de reconversão, nos lotes em apreço 
estão implantadas edificações cujas legalizações estão 
previstas no mesmo…. 
 
A proposta de alteração à licença de loteamento 
carateriza-se pelos seguintes indicadores urbanísticos: 
 

Alvará 10/2003 

Lote Área 
Lote [m2] 

Área 
Impl.[m2] 

Área 
Cons.[m2] 

pisos fogos A.E.  

3 338 169 300 2 1 Ofi  

5 289 183 366 2 2 Arm  

6 405 257 437 2+S 2 Com  

 
Pretensão 

Lote 
Área Lote 

[m2] 
Área 

Impl.[m2] 
Área 

Cons.[m2] Pisos fogos A.E. 

3 Emparcelado com o lote 5 

5 627 496 854 2 4 Ofi+ 
Arm 

6 405 325 480 2+S 2 Com 

 
É ainda proposto eliminar o ónus de “Reduzir área de 
construção”, una vez que as áreas propostas permitirão 
legalizar as áreas de construção presentes nos lotes. 
 

 
Alvará 

10/2003 
Proposta PDM/Portari

a 216B/2008 

Área total de 
intervenção  

20.000 m2 20.000 m2 --- 

N.º de lotes  40 39 --- 

N.º de fogos  56 57 70 

Densidade habitacional  28 fogos/ha 29 
fogos/ha 

35 fogos/ha 

Área dos lotes 12.902 m2 12.902 m2 --- 

Área máxima de 
construção  

11.709 m2 11.940 m2 14.000 m2 

Área máxima de 
implantação  

5.888 m2 6.100 m2 --- 

Índice de construção  0,58 0,60 0,70 

Área de cedência para 
Equipamentos de 
utilização coletiva  

3.134m2 3.134m2 2.507m2 

Área de cedência para 
Espaços Verdes de 
utilização coletiva 

686 m2 686 m2 1.965 m2 

3.2 do Regulamento 
(Verde Privado)  2.998 m2 2.904 m2 --- 

N.º de Ocupações 
(atividades 
económicas/indústria)  

9 9 --- 
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Área de construção 
para atividades  

1.764 m2 1.976 m2 590 m2 

(…)” (Informação técnica n.º 260/TR/DRRU/DGOU/14, de 21-11-2014) 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 
RUA DO SOL POENTE, LOTE A-210, BAIRRO DOS PEDERNAIS 

 
Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote A-
210 da Rua do Sol Poente, inserido no Bairro dos 
Pedernais, Junta da União das Freguesias de Ramada e 
Caneças, pelo depósito caução n.º 6-2017959/178/001, 
do Banco BPI, S.A., no valor de €870,29 (oitocentos e 
setenta euros e vinte e nove cêntimos), em nome de 
Manuel da Silva Araújo, para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 7/2001, de 7 de setembro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 52.2014, de 05-12-2014, e na 
informação técnica n.º 181/RO/DRRU/DGOU/14, de 
26-11-2014 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

RUA PRINCIPAL, LOTE B-13, BAIRRO DOS PEDERNAIS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote B-
13 da Rua Principal, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10768, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €728,58 (setecentos e vinte oito 
euros e cinquenta e oito cêntimos), em nome de Mavilde 
Dinis Coelho de Sousa, para garantir a boa execução das 
obras de urbanização referentes ao Alvará de Loteamento 
n.º 7/2001, de 7 de setembro, de acordo com o proposto 
na informação n.º 52.2014, de 05-12-2014, e na 
informação técnica n.º 183/RO/DRRU/DGOU/14, de 
27-11-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

RUA DA CAIADA, LOTE D-56, BAIRRO DOS PEDERNAIS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
56 da Rua da Caiada, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10087, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €1.155,25 (mil, cento e cinquenta e 
cinco euros e vinte e cinco cêntimos), em nome de Maria 
da Conceição Cardoso Correia, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 

Loteamento n.º 7/2001, de 7 de setembro, de acordo com 
o proposto na informação n.º 52.2014, de 05-12-2014, e 
na informação técnica n.º 184/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 01-12-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA LEGAL POR DEPÓSITO CAUÇÃO 
JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RAMADA E CANEÇAS 

RUA PRINCIPAL, LOTE D-76, BAIRRO DOS PEDERNAIS 
 

Substituição de hipoteca legal, constituída sobre o lote D-
76 da Rua Principal, inserido no Bairro dos Pedernais, 
Junta da União das Freguesias de Ramada e Caneças, pelo 
depósito caução n.º 10494, do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de €2.369,42 (dois mil, trezentos e 
sessenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos), em 
nome de João Milheiro Barroso, para garantir a boa 
execução das obras de urbanização referentes ao Alvará de 
Loteamento n.º 7/2001, de 7 de setembro, de acordo com 
o proposto na informação n.º 52.2014, de 05-12-2014, e 
na informação técnica n.º 186/RO/DRRU/DGOU/14, 
de 03-12-2014. 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boletim Municipal das Deliberações e Decisões 

 

 
 Ano XV - N.º 25 – 31 de dezembro de 2014  

25 
 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 
 

DESPACHOS 
 

 
 
 

OUTROS DESPACHOS 
 

 
 

DESPACHO N.º 03/SMPC/2014 
 

Assunto: Delegação de assinatura de correspondência e 
expediente, no âmbito do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, na Dr.ª Susana Alexandra Santos Silva Gonçalves da 
Costa 
 
Nos termos do artigo 16º/ n.º 3 da Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, dos artigos 35º a 40º do Código do 
Procedimento Administrativo e ao abrigo do disposto no 
Despacho da Sr.ª Presidente da CMO, de Designação do 
signatário como Coordenador do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, nível equiparado a Chefe de Divisão, n.º 
121/PRES/2013, de 23 de outubro, pelo presente 
Despacho delego, durante o meu período de Licença 
Parental, que decorre entre os dias 14 de dezembro de 
2014 a 11 de janeiro de 2015, na Técnica Superior do 
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas, 
Dr.ª Susana Alexandra Santos Silva Gonçalves da 
Costa, a competência abaixo discriminada que será 
exercida no âmbito da respetiva subunidade 
orgânica: 
 
1. Assinatura da correspondência ou do expediente 

necessário à mera instrução de processos. 
 
A competência agora delegada poderá ser revogada a todo 
o tempo, desde que as circunstâncias o justifiquem e, bem 
assim, poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pela delegada. 
 
Poderá ainda o delegante, independentemente da 
revogação do presente despacho, avocar qualquer 
processo ou assunto, devendo, neste caso, a delegada 
abster-se da prática de quaisquer ações ou iniciativas que, 
por qualquer forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe for 
devolvido. 
 
Do exercício da competência delegada, deverá a delegada 
prestar ao delegante todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de informar. 
 
Odivelas, 12 de dezembro de 2014 

 
Por Nomeação da  

Sra. Presidente Susana de Carvalho Amador, através do 
Despacho n.º 121/PRES/2013, de 23 de outubro, 

 
O Coordenador do SMPC 

 
Luís Gomes da Costa 

 
 
 

DESPACHO N.º 21/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de assinatura de correspondência e 
expediente no âmbito da Divisão de Reabilitação e 
Reconversão Urbana 
 
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 Mafalda Sousa 
dos Santos, durante o período compreendido entre os 
dias 19 de dezembro de 2014 e 2 de janeiro de 2015, por 
ausência (férias) da respetiva Chefe de Divisão, a 
assinatura da correspondência e expediente necessários à 
instrução dos processos no âmbito da Divisão de 
Reabilitação e Reconversão Urbana. 
 
Odivelas, 16 de dezembro 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 22/DGOU/2014 
 

Assunto: Subdelegação de competências do Diretor do 
Departamento de Gestão e Ordenamento Urbanístico, 
Arq.° António Henrique Moreira de Sousa, na Chefe da 
Divisão de Planeamento Urbanístico e Projetos 
Estruturantes, Arq.a Florinda Rosa Pisco Lixa  
 
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/2O13, de 23 de outubro, 
subdelego, na Chefe da Divisão de Planeamento 
Urbanístico e Projetos Estruturantes. Arq.ª Florinda Rosa 
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Pisco Lixa, de 29 de dezembro de 2014 a 2 de janeiro de 
2015, 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, 22 de dezembro 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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ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
DE ODIVELAS 
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 

 
 

22.ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Realizada em 18 de dezembro de 2014 
 
 
 

PONTO ÚNICO 
 

 
 

Sessão de “debate sobre processo da parceria público-
privada para o Pavilhão Multiusos e a Escola Básica de 
Casal dos Apréstimos ” (sem deliberações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


