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CONTACTOS
Assembleia Municipal de Odivelas 
Paços do Concelho - Quinta da Memória
Rua Guilherme Gomes Fernandes 2675-372 Odivelas 
T 21 932 00 00 F 21 932 02 14 
assembleia.municipal@cm-odivelas.pt 

Gabinete da Presidência 
Paços do Concelho - Quinta da Memória 
Rua Guilherme Gomes Fernandes - 2675-372 Odivelas 
T 21 932 00 00  F 21 932 02 28 

Gabinete do Vereador e Vice-Presidente Vítor Peixoto
Rua Laura Aires - n.º 6 - Arroja - 2675-263 Odivelas
T 21 934 69 00  F 21 934 69 29
vitor.peixoto@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador Sérgio Paiva
Rua Prof. Dr. Francisco Gentil, Edifício Rossio de Odivelas 
Loja 3 e 4 - 2675-357 Odivelas
T 21 932 02 50  F 21 931 51 08
gab_vsp@cm-odivelas.pt

Gabinete da Vereadora Fernanda Franchi
Rua Laura Alves, n.º 5, Pisos 1 e 2 - Urb. da Ribeirada 
2675-608 Odivelas
TT21 932 03 50  F 21 933 13 86
fernanda.franchi@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador Fernando Ferreira
(Biblioteca Municipal D. Dinis)
Rua Guilherme Gomes Fernandes,  2675-625 Odivelas 
T 21 934 57 80  F 21 934 57 89
fernando.ferreira@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador Carlos Bodião
Rua Alves Redol - Lote 6 - Loja A - 2675-285 Odivelas
T 21 934 53 50  F 21 934 53 59
carlos.bodião@cm-odivelas.pt

Gabinete do Vereador José Esteves
Urbanização da Quinta Nova - Rua Alfredo Keil, Lote 39 -Loja 1 
2675-613 Odivelas
T 21 934 47 50 F 21 934 47 59
gvje@cm-odivelas.pt

Gabinete dos Vereadores Ilídio Ferreira, Maria da Luz Nogueira, Maria
Madalena Garcia, Rui Francisco
Rua Laura Aires, n.º 13 - Arroja - 2675-564 Odivelas
T 21 934 44 00  F 21 934 44 09
ilidio.ferreira@cm-odivelas.pt
maria.nogueira@cm-odivelas.pt
maria.garcia@cm-odivelas.pt
rui.francisco@cm-odivelas.pt
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Cara(o) munícipe,

É com particular confiança e emoção que me dirijo a si dando-lhe as Boas
Vindas às páginas desta Revista Municipal. 
Este é o primeiro número desta nossa/vossa Revista Municipal a ser editada
neste novo ciclo autárquico do Município de Odivelas. Pretendemos, 
com ela, que todos os Munícipes tenham mais e melhor informação sobre 
as actividades mais relevantes da sua Câmara Municipal.
A informação aqui disponível vai proporcionar-lhe, estou certa, um melhor
conhecimento do nosso Concelho e dos projectos e actividades que temos
em curso. 
Nestes primeiros meses de mandato já desenvolvemos muito trabalho.
Estabelecemos pontos indispensáveis de entendimento com o Governo,
instituições públicas e privadas, para melhorar as condições e a qualidade
de vida no Concelho. Realizaram-se vários realojamentos e demos início 
à concretização do Plano Especial de Realojamento. 
Aprovámos uma nova Macro-Estrutura, com a qual se iniciou o processo 
de reestruturação orgânica da Câmara Municipal que implica um esforço 
de  racionalização e optimização de recursos, tendo subjacente 
uma política de contenção e economia na nova gestão 
e administração municipal. 
Procedeu-se a uma revisão do Regulamento de Utilização 
de Viaturas e Máquinas Municipais por forma a adequá-lo 
às necessidades de racionalização de despesas e optimização dos
recursos municipais, no que concerne à frota municipal.
Iniciámos um ciclo de reuniões com os Bairros de Génese Ilegal,
com vista à resolução dos problemas que obstam 
à sua legalização.
Reafirmamos aqui que queremos e temos uma nova visão 
de desenvolvimento concebido para as pessoas
e com as pessoas, que dê combate às assimetrias existentes
entre as freguesias, que promova a igualdade de oportunidades
entre Homens e Mulheres numa estratégia de desenvolvimento
sustentável, apta a contribuir para a requalificação do Concelho
e que criará em todos nós o orgulho de viver e sentir, em pleno,
a nossa terra. Sabemos que temos muito trabalho pela frente,
no entanto, quero que saiba que pode contar comigo neste
estimulante e honroso desafio de tornar Odivelas 
uma terra de oportunidades.
Mais uma vez lhe dizemos que é por tudo isto que estamos 
a trabalhar para si!

A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas

Susana de Carvalho Amador
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ATENDIMENTO ao Munícipe

A PRESIDENTE da CMO, Susana de Carvalho Amador,
dedica, mediante marcação prévia através de telefone,
as terças-feiras a todos os munícipes e/ou entidades
diversas, que queiram expor os mais diversos tipos de
assuntos referentes à área de intervenção da Câmara.
Este atendimento é feito nos Paços do Concelho, na
Rua Guilherme Gomes Fernandes - Quinta da Memória,
Odivelas,  n.º 21 932 00 00 ou fax n.º 21 932 02 28.

ODIVELAS com novo Executivo
municipal

A CERIMÓNIA de instalação do novo Executivo, que
decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na
Quinta da Memória, acabou por ser pequeno para acolher as
centenas de pessoas que compareceram na primeira
acção pública do executivo eleito a 9 de Outubro. 
Mesmo de pé, muitos odivelenses assistiram à tomada
de posse da Presidente eleita, Susana de Carvalho
Amador (PS), e dos 10 vereadores eleitos: Vítor
Peixoto, Sérgio Paiva e Fernanda Franchi do PS; Ilídio
Ferreira, Maria da Luz Nogueira, Maria Madalena Garcia
e Rui Francisco da CDU; e, Fernando Ferreira, Carlos
Bodião e José Esteves do PSD. 
Os novos eleitos juraram "cumprir com lealdade" as
funções que lhes são confiadas.

REUNIÕES de Câmara

AS REUNIÕES Públicas de Câmara realizam-se todos os
meses e qualquer cidadão pode assistir e participar, no
período reservado ao público, através de inscrição
prévia na Secção de Apoio aos Órgãos Municipais*. O
Calendário para o restante ano de 2006 é o seguinte:

*Secção de Apoio aos Órgãos Municipais 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, Quinta da Memória
2675 - 372 Odivelas
T 21 932 00 00 F 21 932 02 28

31 DE MAIO

28 DE JUNHO

26 DE JULHO

23 DE AGOSTO

20 DE SETEMBRO

18 DE OUTUBRO

29 DE NOVEMBRO

21 DE DEZEMBRO



COMPOSIÇÃO do Executivo e Pelouros

Presidente Susana de Fátima Carvalho Amador (PS)
Departamento de Gestão Administrativa e Financeira|Departamento de Gestão e Ordenamento
Urbanístico|Direcção de Projecto de Reconversão da Vertente Sul|Gabinete de Apoio ao
Cidadão|Gabinete de Apoio às Juntas de Freguesias|Gabinete de Comunicação, Relações Públicas
e Protocolo|Gabinete de Auditoria Interna

Vereador e Vice-Presidente Vítor Manuel Alves Peixoto (PS)
Departamento de Obras Municipais e Transportes|Divisão de Desporto|Divisão de Fiscalização
Municipal (técnica)|Serviço Municipal de Protecção Civil

Vereador Sérgio Constantino Gaspar Lopes Paiva (PS)
Departamento de Planeamento Estratégico e Desenvolvimento Económico|Gabinete de Informática
e dos Sistemas de Comunicação|Gabinete de Modernização Administrativa 

Vereadora Maria Fernanda Marcelo Faria Duarte Franchi (PS) 
Departamento de Educação, Juventude e Cultura|Divisão de Assuntos Sociais

Vereador Fernando Sousa Ferreira (PPD/PSD)
Departamento de Administração Jurídica e Geral

Vereador Carlos Manuel Maio Bodião (PPD/PSD)
Departamento de Ambiente e Salubridade|Médico Veterinário Municipal

Vereador José Esteves Ferreira (PPD/PSD)
Departamento de Habitação, Saúde e Assuntos Sociais

Vereador Ilídio de Magalhães Ferreira (CDU)
Sem Pelouros

Vereadora Maria da Luz Ribeiro Nogueira (CDU)
Sem Pelouros

Vereadora Maria Madalena Monteiro Garcia (CDU)
Sem Pelouros

Vereador Rui Manuel Rodrigues Francisco (CDU) 
Sem Pelouros
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OS DEPUTADOS eleitos à Assembleia

Municipal de Odivelas, decorrente

do acto eleitoral do dia 9 de

Outubro, tomaram posse a 31 do

referido mês.

Rui Cunha, do PS, foi eleito

Presidente da Assembleia Municipal

e assumiu, após a nomeação, os tra-

balhos da Assembleia, sendo acom-

panhado por dois secretários de

mesa. 

Luís Martins, do PSD, primeiro

secretário, e Domingos Manuel

Tomé, do PS,  segundo secretário. 

A tomada de posse do órgão delibe-

rativo ocorreu no final de 2005 e,

no início de 2006, foram constituí-

das quatro comissões especializadas

permanentes: 

1.ª - Comissão do Poder Local,

Ordenamento do Território e

Segurança das Populações, presidi-

da pelo deputado municipal e

Presidente da Junta de Freguesia de

Famões, António dos Santos

Rodrigues, do PS; 

2.ª - Comissão de Ambiente,  Qualidade

de Vida e Mobilidade, presidida pela

deputada Maria de Fátima Amaral,

da CDU; 

3.ª - Comissão de Educação,

Cultura, Juventude e Desporto, pre-

sidida pelo deputado João Lourenço

de Carvalho, do PSD; 

4.ª - Comissão de Saúde e Acção

Social, presidida pela deputada

Alcina Gomes Trindade, do PS.

As comissões especializadas visam

aprofundar a reflexão das diversas

actividades municipais e são um

espaço de debate de análise 

sectorial dos temas mais impor-

tantes do concelho.

Caros Munícipes,

No início de um novo ciclo
autárquico, aproveito esta oportu-
nidade para dirigir aos Munícipes
de Odivelas uma palavra de 
esperança e de determinação no
trabalho que, em conjunto, os
autarcas e os munícipes irão desen-
volver para tornar Odivelas um
Concelho com maior qualidade de
vida e em que a solidariedade e a
justiça social sejam plenas de con-
cretização.
Enquanto Presidente da Assembleia
Municipal estarei empenhado nesse
objectivo e disponível para, em
colaboração com as diversas enti-
dades existentes na área do
Município ou a nível nacional,
encontrarmos as melhores soluções
para se ultrapassarem os obstácu-
los que teremos de vencer.
A Assembleia Municipal, enquanto
órgão deliberativo por excelência,
não deixará de intervir, nos
momentos adequados, em defesa
do interesse das populações deste
Concelho e procurará, em diálogo
com os Odivelenses, honrar os seus
compromissos e ajudar a construir
um futuro melhor para todos os
que, neste Concelho, têm ou fazem
o seu dia-a-dia.
Uma palavra final para o reinício
da publicação da Revista Municipal
que se afigura de elevado interesse
por contribuir para uma infor-
mação que se pretende esclarecida
e esclarecedora sobre os problemas
e as realizações em curso neste
Município.

O Presidente da Assembleia Municipal
de Odivelas
Rui António Ferreira da Cunha

INSTALAÇÃO
da Assembleia Municipal
e Comissões Especializadas Permanentes
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JUNTAS DE FREGUESIA 

[CANEÇAS
Armindo Pires Fernandes - CDU
C o n t a c t o s
Largo Vieira Caldas, 18 - 1.º Esq.º - 1675-605 Caneças
T 21 980 08 80/21 980 90 48 F 21 980 53 74
jfcanecas@mail.telepac.pt
www.jf-canecas.pt

[FAMÕES
António dos Santos Rodrigues - PS
C o n t a c t o s
Pcta. 25 de Agosto nº 8B, Quinta das Pretas, 1675-923 Famões
T 21 934 78 80 F 21 934 78 89
geral@juntafreguesiafamoes.pt 
www.juntafreguesiafamoes.pt 

[ODIVELAS
Maria da Graça Albuquerque da Costa Peixoto - PS
C o n t a c t o s
Alameda do Poder Local, 4 - 2675-427 Odivelas
T 21 931 90 00 F 21 932 60 55
geral@jf-odivelas.pt
www.jf-odivelas.pt 

[OLIVAL BASTO
Joaquim Marques Farinha - PS
C o n t a c t o s
Rua Diu, Lt. 5 - 2620-066 Olival Basto
T 21 938 95 66/21 938 20 66 F 21 938 20 65
jfolivalbasto@net.vodafone.pt

[PONTINHA
José Francisco Guerreiro - PS
C o n t a c t o s  
Avenida 25 de Abril, 22 A - 1675-183 Pontinha
T 21 478 72 80 F 21 478 72 89
info@jf-pontinha.pt
www.jf-pontinha.pt

[PÓVOA DE STO. ADRIÃO
Domingos Norberto Cardoso Cabaço - PSD
C o n t a c t o s  
Largo Agostinho Marques de Pinho, Lt. A 
2675-093 Póvoa de Sto. Adrião
T 21 937 99 90 F 21 937 99 99
geral@jf-psadriao.pt
www.jf-psadriao.pt 

[RAMADA
Maria João Viegas Mota Tavares - CDU
C o n t a c t o s
Rua Vasco Santana, 1-C - 2620-364 Ramada
T 21 934 82 70 F 21 932 63 00
jframada@sapo.pt
www.jf-ramada.pt
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COMPETÊNCIAS
da AM

Referência aos poderes
mais importantes: 
|Acompanhar e fiscalizar a
actividade da Câmara Municipal; 
|Deliberar sobre a constituição
de delegações, comissões ou
grupos de trabalho para estu-
do dos problemas relaciona-
dos com os interesses
próprios da autarquia no
âmbito das suas atribuições; 
|Tomar posição perante os
órgãos do poder central sobre
assuntos de interesse da
Autarquia. 

Compete à Assembleia
Municipal sob proposta
ou pedido de autorização
da Câmara, entre outros: 
|Aprovar regulamentos; 
|Aprovar o plano de activi-
dades e o orçamento; 
|Aprovar anualmente o
relatório de actividades, o
balanço e a conta de gerên-
cia. 

Composição 

PS                                          11

PSD                                        10

CDU                                       10

BE                                          2

Presidentes de Junta                 7



Odivelas
com Cultura

2006 MARCA um ano de mudança no mapa cultural
no concelho. A nova administração da Odivelcultur,
presidida por Mário Máximo, desde cedo esboçou
um plano ambicioso para o que se pretende que
venha a ser a cultura em Odivelas. 
Um dos primeiros passos foi o investimento na
restauração da principal sala de espectáculos, que
tem história no panorama nacional. 
A nova sala do Teatro da Malaposta permite receber
grandes produções com qualidade técnica e confor-
to para quem assiste. Com uma cara renovada,
temos a expressão e o festejo da cultura nas suas
diversas facetas, assente numa programação que
pretende a diversidade e a qualidade.
A temporada da Malaposta já arrancou, a 11 de
Março, com o Recital de Piano interpretado por
Olga Prats e pelo Maestro António Vitorino
d'Almeida.
Foi possível ver os amores e desamores de Carlos da
Maia e de Maria Eduarda, de “Os Maias” de Eça de
Queirós, e assistir à celebração do 250º aniversário
de Mozart.
O Teatro da Rainha - companhia que privilegia o
teatro como um serviço público e reconhecida pelo
seu longo historial no panorama nacional - vai levar
a palco, no presente ano, várias peças. 
Por outro lado, a aposta de produções próprias, 
levadas a cabo pelo grupo de trabalho da
Malaposta, permite que haja no espaço do Centro
Cultural uma programação diversificada e com con-
teúdos para um público muito diverso. Música,
exposições, café-concertos, conferências, ciclos de
cinema e, obviamente, o teatro, vão marcar este
ano.

Programação
Odivelcultur Maio 2006

UMA HISTÓRIA PARA A MÚSICA

De 12 a 21 de Maio
Co-produção Malaposta/Conservatório de Música 
D. Dinis
6.as e Sáb. às 21h30
Domingos às 11h

S E M A N A A F R I C A N A

EXPOSIÇÃO COLECTIVA
DE PINTURA E ESCULTURA
dos Países Africanos 
de expressão portuguesa

De 22 a 28 de Maio
De 2.ª a Sáb. das 11h às 23h
Domingos das 14h às 19h

MÚSICA AFRICANA
Com Genitho, Galiza, Tonecas 
e Grupo de Rap e Hip-Hop

Dia 26 de Maio
6.ª feira às 21h30

08|empresas municipais



“NÃO PASSA NADA”

De 5 a 18 de Maio

Dias 8,9,10,11,12,15,16,17 e 18 sessões às 11 h e 14h
disponíveis por marcação para escolas.
Dias 5 ,6, 12 e 13 sessões  às 21.30 h para o público em
geral.

A Malaposta  apresenta o espectáculo "Não Passa
Nada", a mais recente arma na prevenção da Sida.
Com o apoio da Abraço, este espectáculo usa o humor
para fazer passar a informação nua e crua mas
necessária e urgente. Piscina Municipal de Odivelas

Av. Prof. Augusto Abreu Lopes - 2675-301 Odivelas
T 21 934 43 30 
As inscrições nas actividades em funcionamento são
efectuadas na Secretaria, nos dias úteis das 7h30 às
21h30 e aos Sábados das 8h30 às 19h30.

Odivelgest - Gestão de Equipamentos, E.M.

Rua Eugénio de Castro, n.º 13 Bairro da Codivel
2675-232 Odivelas
T 21 938 16 10  F 21 938 16 19 
odivelgest@mail.telepac.pt

PISCINA municipal 
com mais e melhores condições

APÓS A tomada de posse do novo Conselho de
Administração, liderado por Eduarda Barros, a
Odivelgest, que tem como equipamento de gestão
mais relevante a Piscina Municipal de Odivelas, já
assumiu uma obra de envergadura neste espaço. 
Será removida a actual cobertura insuflável da
piscina, que passará a ter, ainda no presente ano de
2006, uma nova cobertura. 
Esta alteração prende-se não só com factores de
segurança e custos de manutenção, mas também
por motivos de Saúde Pública. 
A mudança da cobertura vai permitir, por outro
lado, a construção de mais um tanque e um gabi-
nete de massagens. Assim, com um novo tanque,
vai ser possível, além das aulas de natação pura,
realizar mais sessões de hidroterapia e hidroginás-
tica, de modo a dar resposta aos inúmeros pedi-
dos.

INSCRIÇÕES

Odivelcultur - Gestão, Produção e Divulgação Cultural,

E.M.

Centro Cultural Malaposta - Rua Angola 
2620-492 Olival Basto
T 21 938 31 00 F 21 938 31 09
www.odivelcultur.com
odivelcultur@odivelcultur.comt@mail.telepac.pt
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OBRAS que melhoram Odivelas

UMA DAS preocupações deste Executivo prende-se com o bem-estar
da população do Concelho de Odivelas e, nesse sentido, é priori-
dade manter, ampliar e construir equipamentos e infra-estruturas
que permitam uma melhoria da qualidade de vida dos que
usufruem dos equipamentos. A Câmara Municipal, através do
Departamento de Obras Municipais, tem vindo a levar a cabo diver-
sas obras que visam aumentar a segurança e o bem-estar dos
munícipes. Além das obras que têm realce nas páginas desta
revista, merecem destaque as obras de melhoramento do Cemitério
de Odivelas, cujo custo total da intervenção foi de €112.122,57
(cento e doze mil cento e vinte e dois euros e cinquenta e sete cên-
timos), bem como, a construção do Parque Municipal de Máquinas
e Viaturas, que irá melhorar as condições de parqueamento e
manutenção das viaturas municipais. 

CENTROS de Dia

01.CENTRO DE DIA DA ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS
DO BAIRRO DE SANTO ELOY

Está em fase de construção o Centro de Dia da Associação de
Reformados e Pensionistas do Bairro de Santo Eloy. Com dois pisos, e
dotado de serviços e espaços indispensáveis à utilização dos seus
utentes, o Centro de Dia responde às necessidades dos utentes. O
Centro contempla uma área coberta aproximada de 450,25m2. No piso
térreo situa-se o refeitório, a cozinha, a lavandaria, o gabinete médi-
co, as instalações sanitárias femininas, masculinas e para deficientes
e balneários femininos/masculinos. No primeiro piso localiza-se o
salão polivalente, o atelier para actividades diversas, a biblioteca, a
sala da direcção, sala de Apoio Administrativo e Instalações Sanitárias.
O investimento nesta intervenção é de €293.990,27 (duzentos e
noventa e três mil novecentos e noventa euros e vinte e sete cênti-
mos).

02|03.REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DIA PARA A 3ª
IDADE DO OLIVAL BASTO

Com uma área coberta de 293,16m2 o Centro de Dia para a 3ª Idade do
Olival de Basto sofreu obras de remodelação e ampliação, de modo a
tornar o espaço mais funcional, proporcionando aos seus utentes 
melhores condições higieno-sanitárias e de mais conforto.
A obra teve um custo total de €210.835,20 (duzentos e dez mil oito-
centos e trinta e cinco euros e vinte cêntimos). 

01

02

03

10|obras
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ESCOLAS

AS ESCOLAS do concelho receberam obras de melhoria, de forma a
garantir aos alunos, professores e funcionários mais condições, para
estudo e trabalho, e mais segurança, nas actividades desportivas e
recreativas. 

01.Remodelação das instalações 
sanitárias na ESCOLA EB1 N.º1 DA
PONTINHA

02.Colocação de estores nas escolas:
EB1/JI N.º2 DE ODIVELAS; EB1 N.º4 DE
ODIVELAS, EB1 N.º2 DE ODIVELAS; EB1
N.º1 DA RAMADA E EB1 N.º 3 DA RAMADA.

03.Remodelação das cozinhas das esco-
las: EB1 N.º2 DE ODIVELAS, EB1 N.º6 DE

ODIVELAS, EB1 N.º2 DA PONTINHA; EB1/JI DA PAIÃ, EB1/JI N.º 2 DA
PÓVOA DE STO. ADRIÃO.

04.Colocação de vedação em muro de suporte na ESCOLA EB1/JI DA
PAIÃ - CASAL DA SERRA.

05.Na ESCOLA EB1/JI N.º1 DE CANEÇAS foi criada uma rampa de aces-
so a deficientes e grade de protecção e foram ainda colocadas duas
guardas em grade metálica, ao longo da escada da entrada principal.

06.Na EB1/JI  DO OLIVAL BASTO procedeu-se a uma intervenção geral
no Pátio da Escola que teve como objectivo a fresagem de pavimentos

danificados .

No âmbito da implementação das
condições técnicas e de segurança em
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS NO CONCELHO,
foi realizado um contrato de forneci-
mento para:

07.Fornecimento e instalação de balizas
de andebol e equipamentos de bas-
quetebol, seguidos dos respectivos
ensaios para aferição das condições de
segurança.

06

03
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SINALIZAÇÃO

A IMPORTÂNCIA de ter uma
adequada e visível sinalização
é outra das prioridades,
procurando garantir a segu-
rança de peões e automobilis-
tas e facilitar a circulação de
ambos. Por isso, a travessia
de peões e sinalização da cir-
culação rodoviária têm mere-
cido constantes melhorias. 

LUMINOSA

Instalação de Sinalização
Luminosa Automática do Trânsito
do Entroncamento junto à Escola
EB2,3 da Ramada; 
01.Implementação de Sistema
Integrado na Rotunda (Av.
Abreu Lopes/ Guilherme
Gomes Fernandes);
02.Sinalização Luminosa
Automát ica  do Trânsito
para Passagem de Peões na
Rua 1 - Senhor Roubado;
03.Instalação de Novos
Semáforos: Sinalização Automática
do Trânsito da Av. Professor
Abreu Lopes -Odivelas.
04.Na Quinta Nova, freguesia
de Odivelas, está a ser imple-
mentada sinalização horizon-
tal e vertical em toda a
Urbanização, onde serão man-
tidos os dois sentidos de 
trânsito.

HORIZONTAL

Tendo-se verificado que a
grande quantidade de tráfego
no concelho provoca um des-
gaste acentuado na sinaliza-
ção horizontal, obrigando a 
uma manutenção constante, 

estão a ser desenvolvidos
esforços de forma a que
brevemente sejam concluídas
as obras de manutenção da
Sinalização Horizontal em
todas as freguesias do Concelho.
05.Nas zonas de maior des-
gaste, está em curso a substi-
tuição de algumas passagens
de peões, por passadeiras de
cubos de granito e calcário,
de forma a garantir uma
maior durabilidade. Em algu-
mas zonas prosseguem os tra-
balhos de Rebaixamento de
Passeios, com vista à
diminuição de barreiras arqui-
tectónicas, facilitando a
mobilidade das pessoas com
deficiência e das que se
deslocam com carrinhos de
bebé.

OBRAS 
DE MELHORAMENTO

06.Execução de Trabalhos nas
Traseiras dos Edifícios sitos na
Rua Combatentes do Ultramar,
n.º 6, 8, 10 e 12 - freguesia de
Odivelas;
07. Construção de Estacionamento
na Rua Cândido dos Reis -
freguesia de Odivelas;
08.Construção de Zona de
Acostagem para transportes
Públicos na Rua Dr. Egas Moniz
- freguesia de Odivelas;
09.Execução de infra-estru-
turas no Parque de Realojamento
de Emergência -  freguesia de
Famões;
10.Execução de Guardas de
Segurança em todo o 
concelho.
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NASCEU NO Alentejo há 38 anos,
mas vive em Odivelas desde muito
nova, onde fez os seus estudos
desde a escola primária até com-
pletar o ensino secundário. O
ensino superior foi feito em
Lisboa, formando-se em Direito,
com uma pós-graduação em
Estudos Europeus. Posteriormente,
obtém o Diploma Superior de Altos
Estudos em Língua e Literatura
Francesa e especializa-se em
Direito de Asilo em Oxford,
Inglaterra. A defesa pelos Direitos
Humanos foi, desde sempre, uma
luta que abraçou aplicando os seus
conhecimentos, entusiasmo e
paixão no Alto Comissariado das
Nações Unidas para os Refugiados,
passando depois pelo Conselho
Português para os Refugiados. 
As qualificações pessoais e profis-

sionais de Susana de Carvalho
Amador foram naturalmente
reconhecidas, e o PS convidou-a
para assessora jurídica do Grupo
Parlamentar socialista. 
Trabalhou vários anos no
Parlamento nessa qualidade e, em
2005, foi eleita Deputada à
Assembleia da República. 
Poucos meses depois, movida
pelas suas fortes convicções e
amor à terra que escolheu para
viver, aceitou o desafio de concor-
rer à Câmara Municipal de
Odivelas. 
Os odivelenses confiaram-lhe o
seu voto. Agora, com 180 dias de
mandato, a Presidente da Câmara
faz um balanço do trabalho feito e
traça os objectivos de um manda-
to com o qual quer tornar Odivelas
uma terra de oportunidades.

Há um ano foi eleita deputada 
à Assembleia da República,
depois decidiu candidatar-se 
à presidência da Câmara
Municipal de Odivelas (CMO). 
Optou pelo incerto em vez do
assegurado?
Tive muita honra em ter servido o
país na «Casa Mãe da Democracia»,
onde deixei alguns contributos que
considero importantes. Os factores
que mais pesaram, e que me
levaram a aceitar o desafio coloca-
do pelas direcções concelhia, federativa
e nacional do PS, para me candi-
datar à presidência da CMO, foram
sobretudo o meu amor por esta
terra e pela sua população. Não
avaliei a questão em termos daqui-

Susana Amador 
estabelece 
prioridades 
da Autarquia para
melhorar Odivelas

ENTREVISTA a...
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lo que perdia ou ganhava pessoal-
mente. Em termos políticos não
avalio as questões pelo deve/haver
mas sim pela prossecução e con-
cretização de objectivos e, sobretu-
do, de princípios. Movo-me pela
defesa de causas justas e pela força
das minhas convicções. 

Já tem 180 dias à frente 
do município. Que balanço 
pode fazer?
Faço um balanço extremamente
positivo. Nestes 180 dias desen-
volvi, sobretudo, duas estratégias
fundamentais: criação e implemen-
tação de uma nova dinâmica aos
Serviços Municipais, e articulação
com diversas entidades exteriores ao
Município.

Quer concretizar?
A nível interno foram tomadas
diversas medidas que permitiram
uma reestruturação e reorganização
dos Serviços. Aprovámos diversos
documentos estratégicos, desig-
nadamente a nova Macro-Estrutura
e o novo Regulamento de Utilização

de Viaturas Municipais, os quais, 
aliados a uma política rigorosa, cri-
teriosa e integrada de redução dos
gastos, da qual a contenção dos
Serviços Camarários é disso exemplo,
permitem um maior fôlego orça-
mental, que certamente surtirá os
seus efeitos a médio/longo prazo.

“Não avalio as questões pelo
deve/haver mas sim pela 

prossecução e concretização 
de objectivos e, sobretudo, 

de princípios.”
E a nível externo?
Já tivemos diversas reuniões com o
Governo e entidades públicas que
se revelaram bastante receptivas às
propostas apresentadas pela Câmara.
Também realizámos diversos encon-
tros de trabalho com entidades par-
ticulares, nomeadamente Associações
de Moradores, Desportivas e
Culturais, e, muito particular-
mente, com as AUGI's, no sentido de
aprofundar a política de legalização
dos Bairros de Génese Ilegal do con-
celho. Estas reuniões são impor-

tantes. Apesar da Câmara Municipal
ser um órgão executivo com com-
petências próprias, muitas das
decisões e apoios necessários são
competências do Poder Central. 
O facto de existir uma boa articu-
lação entre os diversos interve-
nientes é um factor fundamental
para o futuro do Município. 

Referiu encontros com o Governo.
Quais os pontos principais 
que ressaltam dessas reuniões?
Felizmente foram muitos. A nível da
Saúde, por exemplo, foi possível
encontrar diversos entendimentos.
Vamos, em conjunto com a
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARS/LVT),
fazer obras de melhoramento nos
actuais Centros de Saúde. Fizemos
constar, na reunião que tive com o
Sr. Ministro, Dr. Correia de Campos,
as dificuldades com que os
Munícipes deste Concelho se con-
frontam, sobretudo no que diz
respeito a novos centros de saúde
para o Concelho. O Sr. Ministro da
Saúde mostrou grande concordância
e receptividade. A nível educativo
foi possível encontrar com o
Secretário de Estado Dr. Valter
Lemos, respostas para as nossas
necessidades. O pré-escolar vai ser
alargado e vamos ter mais escolas
no Concelho. As Acessibilidades e os
Transportes permitiram igualmente
estabelecer plataformas de entendi-
mento com o Governo e outros
organismos, públicos e privados, de
modo a melhorar as infra-estruturas
de Odivelas. Com o Secretário de
Estado das Autarquias Locais,
Dr. Eduardo Cabrita, tivemos mais
do que uma palavra de incentivo,
vamos contar com apoio do Poder
Central para implementarmos o
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Programa de Modernização Administrativa.
Ganha o Munícipe, por poder ter
repostas mais céleres e eficazes, e
ganha a Câmara, já que vai poupar
com a Modernização.

E as prioridades da Câmara,
quais são?
Melhorar a qualidade de vida dos
Munícipes é a grande prioridade.
Para concretizar este desígnio
torna-se necessário harmonizar os
projectos à disponibilidade finan-
ceira existente, que, como sabe-
mos, é escassa. Áreas como a
Educação, a Habitação, o Ambiente, as
Obras Municipais, bem como a
Saúde, a Acção Social e o
Planeamento Económico e Estratégico
merecem um enfoque especial. Não
podemos de forma alguma esquecer
os trabalhadores desta Câmara
Municipal, sobretudo na melhoria
das suas condições de trabalho e na
sua formação. Porém, ao referir
estas áreas, não pretendo desvalorizar
as restantes. A política definida por
este Executivo assenta em medidas
integradas, transversais e comple-
mentares, criando sinergias entre
os pelouros.

Quais as prioridades a nível
educativo?
Em termos da Educação temos indu-
bitavelmente que apostar na ampliação
e recuperação do nosso parque
escolar. Já foram feitas, e vão con-
tinuar em curso, obras de melhora-
mento nas escolas. Vamos aliar a
Cultura à Educação, por isso esta-
mos a estabelecer uma parceria
com o Conservatório D. Dinis para
que seja implementado no pré-
-escolar o Programa "ABC da
Música". Como o conhecimento não
ocupa espaço, entre as áreas da

Acção Social e Educação,
vai ser possível as pes-
soas com mais idade fre-
quentarem a Universidade
Sénior. Estamos a ulti-
mar os detalhes com o
Instituto Superior de
Ciências Educativas
(ISCE) para arrancar já
no próximo Outono. 

“Vamos ter 
neste mandato 

o Parque da
Cidade.”

E os Espaços Verdes?
Vamos ter neste
mandato o Parque da
Cidade. Vamos criar
jardins públicos em
todas as freguesias do
Concelho. Queremos,
como referi, que este
Concelho tenha melhores
condições de vida. Para isso pre-
cisamos de valorizar o espaço públi-
co que temos, para que as pessoas
se possam sentir bem e usufruir
desse mesmo espaço, que é de
todos nós. A limpeza das linhas de
água, o Ambiente, a valorização dos
espaços de descompressão urbana,
entre outros, fazem parte inte-
grante da qualidade de vida que
preconizamos para este concelho.

A Habitação tem sido um dos
pontos fortes destes primeiros
180 dias. Lançamento do PER,
vários realojamentos…
Esse é um facto incontornável. Logo
no início do ano arrancámos com o
Programa Especial de Realojamento
(PER) na Arroja. A primeira fase
estará concluída no próximo ano.  
Já realojámos várias famílias e 

“A política de Habitação não
se cinge aos realojamentos.”

vamos dar continuidade à política
de realojamentos. Mas a política de
Habitação não se cinge, apesar da
sua importância, aos realojamen-
tos. Para além da rentabilização do
PER, já nos candidatámos ao
Programa de Financiamento para
Acesso à Habitação (PROHABITA),
que certamente vai dar um impulso
importante na política de Habitação
do Concelho. Também queremos
criar condições para o rejuvenesci-
mento da população residente.
Assim, vamos incentivar a habitação
para jovens a custos controlados.
Apresentaremos, igualmente, a
nossa candidatura ao Regime
Especial de Comparticipação na 
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Recuperação de Imóveis, que 
constituirá certamente um valioso
instrumento para a valorização do
casco histórico, harmonizando-o
com o restante parque habitacional
da Cidade. Em suma, estamos a
investir em três frentes: PER,
Custos Controlados e Reabilitação.

Relativamente às Obras
Municipais, quais são 
as propostas?
A articulação existente entre as
Obras Municipais e a Educação,
como referi, é um exemplo prag-
mático do estreito relacionamento
entre as diferentes áreas. Todavia,
o trabalho do Departamento das
Obras Municipais (DOM) não se esgo-
ta nesta articulação com a
Educação. 
O DOM tem igualmente um contributo
fundamental nas acessibilidades,
nos espaços urbanos, na iluminação
pública, na sinalização e
semaforização, bem como no 
mobiliário urbano e ambiente,
entre muitas outras. 
A criação de Brigadas de Intervenção
Rápida, já neste ano, também irá
constituir um serviço de vital
importância.

Cultura, Juventude... Há projectos
para estas áreas?
Sim. Estamos a criar o Espaço
Jovem, que estará devidamente
equipado, respondendo aos diferentes
interesses pessoais dos jovens, a
nível do lazer, assim como às suas
necessidades escolares. A Habitação
a custos Controlados para os Jovens
e o forte impulso ao empreende-
dorismo jovem são outras das nos-
sas apostas. Quanto à Cultura,
vamos recuperar, valorizar e pro-
mover o nosso património histórico.

Temos diversos projectos em
carteira para aumentar a nossa
oferta cultural, mas, mais uma vez,
os constrangimentos financeiros
impedem-nos de avançar da forma
que gostaríamos. Quero, a este
propósito, destacar o papel que a
Empresa Municipal Odivelcultur
desempenha. Aliás, realço o papel
importantíssimo que as duas
Empresas Municipais (Odivelcultur e
Odivelgest) desempenham. 

“...em breve estará 
a funcionar a Agência 

de Desenvolvimento Local”
A Cultura não está, nem pode estar,
dissociada de outras áreas como o
Turismo. Queremos valorizar o
nosso património e temos muito a
ganhar com o desenvolvimento do
Turismo no concelho. 
São necessários equipamentos. O
hotel que será construído consti-
tuirá, certamente, um equipamento
importante, não só a nível turístico
mas também económico. 
Neste domínio temos uma política
ambiciosa para estimular o nosso
tecido económico, incentivando os
empresários já implantados e
atraindo potenciais investidores, no
sentido de conseguirmos criar uma
economia própria do concelho e,
com isto, aumentar o número de
postos de trabalho. Nesse sentido,
em breve estará a funcionar a
Agência de Desenvolvimento Local.

“Não bastam meras intenções, 
são precisas acções.”

E a nível económico a política
também é transversal?
Sim. O Parque de Ciência e
Tecnologia de Famões, onde se
encontra actualmente um espaço
degradado, com a dimensão de 20
campos de futebol, vai nascer com
três vertentes: universitária,
empresarial e habitacional. Uma
parceria entre autarquia e privados
promoverá este pólo de desenvolvi-
mento. 
Fala-se muito na necessidade de
ligar o mundo académico e empre-
sarial, isso vai, certamente, surgir
em Famões. Não bastam meras
intenções, são precisas acções. Este
Executivo actua nesse sentido.     

O Desporto é outra das áreas
com grande relevância a nível
local. O que vai ser feito nesse
sentido?
O Município de Odivelas tem uma
grande tradição desportiva. As
muitas associações existentes têm
dado um contributo importantíssi-
mo na promoção da prática
desportiva no concelho, permitindo
obter resultados significativos a
nível nacional e internacional. 
O Desporto e o Associativismo
devem ser dinamizados como valores
promocionais de uma cidadania
activa e mais solidária. Estamos a
promover uma nova relação com as
instituições desportivas e recreati-
vas do concelho. Pretendemos recu-
perar os polidesportivos existentes
e construir novos equipamentos/com-
plexos desportivos. Queremos pro-
mover, em todas as faixas etárias, o
gosto pela prática e actividade físi-
ca, aplicadas naturalmente de
forma descentralizada, em todas as
freguesias. 
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Por falar em freguesias, qual vai
ser a sua relação com as Juntas?
As Juntas de Freguesia merecem
naturalmente o melhor tratamento.
Como tive oportunidade de anun-
ciar, já está a funcionar o Gabinete
de Apoio às Juntas de Freguesia
(GAJF). Este serve para estabelecer
uma relação mais próxima e acom-
panhar os protocolos de delegação
de competências que estabelece-
mos com as Juntas de Freguesia. 
Por outro lado, os munícipes tam-
bém vão contar em breve com um
Gabinete de Apoio ao Cidadão
(GAC). O GAC vai servir para estabelecer
uma relação mais humana entre a
Câmara Municipal de Odivelas e o
Munícipe. Assim, as pessoas vão ter
um meio privilegiado de relação
com a Câmara.

“O processo de partilha técnica
(SMAS) é, a meu ver, 
incontornável e um

imperativo.”
Fala-se da separação do concelho
de Odivelas dos SMAS de Loures. 
Isto é verdade?
Já reuni com o Presidente da
Câmara de Loures e neste momento
está a ser criada uma comissão
composta por elementos de
Odivelas e de Loures para avaliar
qual a melhor solução para dar uma
melhor resposta às necessidades
dos Munícipes. Vai ser estudado o
modelo a ser adoptado e vamos
contar neste processo com a arbi-
tragem do Secretário de Estado das
Autarquias Locais. O processo de
partilha técnica é, a meu ver, incon-
tornável e um imperativo. 

Referiu muitas áreas. Pensa ser
possível atingir as diversas metas
a que se propõe?
Temos ambição e queremos o melhor.
Sabemos que temos um trabalho
árduo e as condições não são as
ideais. Ao assumir a candidatura, e
agora a presidência da Câmara, fi-
-lo ciente das dificuldades. No
entanto, conto com dirigentes e
funcionários municipais motivados e
com uma boa equipa no Executivo,
que me acompanha nestes desígnios.
Temos uma visão estratégica para o
concelho. Apesar do curto espaço
de tempo, já conseguimos realizar
um trabalho assinalável e os
Munícipes começam a perceber e a
sentir que o Concelho está a mudar
para melhor. Estou plenamente con-
victa que dentro de alguns anos,
Odivelas será uma terra de oportu-
nidades para todos.



Exposição "O Fogo"  
na Biblioteca D. Dinis 

ESTEVE PATENTE na Biblioteca
Municipal D. Dinis, a exposição
fotográfica "O Fogo", de Rogério
Oliveira. 
As fotografias apresentavam o
trágico incêndio ocorrido na aldeia
de S. Miguel, Abrantes, em 2003. 
A exposição inseriu-se numa das
mostras paralelas que se realizam a
convite da autarquia vila-fran-
quense, integrada na IX Bienal de
Fotografia de Vila Franca de Xira.

TEATRO Infantil 
com lotação esgotada

O TEATRO Infantil teve uma enorme
adesão do público jovem no ano
transacto. Todas as representações 

tiveram casa cheia. Num total de 11
representações, sobre os mais
diversos temas,  foram quase duas
mil pessoas que assistiram às diver-
sas representações que estiveram
em palco na Biblioteca Municipal D.
Dinis.

COMEMORAÇÕES
do centenário 
de Agostinho da Silva

COMEÇARAM A 13 de Fevereiro as
comemorações do centenário de
Agostinho da Silva em Odivelas. No
primeiro dia de homenagem ao
académico português foi exibido o
filme "Agostinho da Silva - Um
Pensamento Vivo", de João Rodrigo
Mattos, no Auditório da Biblioteca
Municipal D. Dinis.  
A Exposição Foto-Bio-Bibliográfica
Agostinho da Silva «Pensamento e 

Acção» esteve patente ao público
na Biblioteca D. Dinis e está em
exposição, até ao final de Maio, em
diversos estabelecimentos de ensi-
no do concelho.

ODIVELAS
pela qualidade de vida

O EXECUTIVO municipal aprovou,
em reunião de Câmara, diversos
pontos que promovem a qualidade
de vida no Concelho de Odivelas,
desde a defesa do Ambiente, à pro-
moção de melhores hábitos ali-
mentares. 
O programa Eco-Escolas, que resul-
ta da parceria entre a Câmara
Municipal de Odivelas e a
Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE) - Fundação para a Educação
Ambiental, decorre em oito escolas
do concelho e visa promover a 
melhoria do Ambiente através da
promoção de comportamentos
ambientalmente correctos. 
Os princípios orientadores do pro-
grama estão enquadrados nas directrizes
da Agenda 21 - promoção do desen-
volvimento sustentável.

DESPORTO em actividade MAIS DE 500 crianças dos diversos estabelecimentos de 
ensino do concelho participaram em mais um corta-
-mato escolar do Concelho de Odivelas, no dia 2 de
Fevereiro. As provas de 1000, 1500, 2000 e 3500 metros,
para os escalões de infantis, iniciados, juvenis e
juniores, decorreram no Pinhal da Paiã, na Pontinha.
A iniciativa foi organizada pelas Escolas Secundárias de
Odivelas e Pedro Alexandrino e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Odivelas. O pelouro do Desporto
continua a apoiar as diversas colectividades do concelho
e tem promovido diversos encontros, tendo em vista
melhorar o relacionamento entre a autarquia e os
agentes desportivos locais.

18|odivelas em movimento
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BOMBEIROS
do Concelho recebem
apoios

AS TRÊS associações de bombeiros
do concelho (Caneças, Odivelas e
Pontinha) viram aprovados pelo
Executivo municipal a atribuição de
subsídios, para que mantenham o
regular funcionamento dos serviços
prestados à população.

CRPI Recebeu cheque 

COMISSÃO DE Reformados,Pensionistas
e Idosos da Póvoa de Santo Adrião
(CRPI) recebeu no início do ano, o
apoio de 30.000€ (trinta mil euros)
para remodelação das suas insta-
lações.

TAXAS do IMI 
mantêm-se em 2006 

O EXECUTIVO Municipal aprovou,
em reunião camarária, a Proposta
de Fixação das Taxas do Imposto
Municipal de Imóveis para 2006:
- Prédios rústicos: 0,8% (fixado por
lei);
- Prédios urbanos: 0,7%;
- Prédios urbanos avaliados nos ter-
mos do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis: 0,4%.
As taxas mantêm-se idênticas às de
2004.

PLANO MUNICIPAL 
de Prevenção 
do HIV/SIDA

A AUTARQUIA em parceria com o
Instituto Superior de Psicologia
Aplicada (ISPA) está a desenvolver
um estudo sobre os "Mitos, Crenças
e Tabus" dos jovens do concelho,

para conhecer melhor os comporta-
mentos e atitudes destes perante o
vírus da SIDA. Este estudo está
inserido na primeira fase do Plano
Municipal de Prevenção Primária do
VIH/SIDA. Para já estão a ser 
recolhidos dados, que permitirão,
posteriormente, depois de tratados,
traçar o Plano Municipal.   Já foram
aplicados inquéritos aos jovens dos
bairros do Trigache, Freguesia de
Famões, Olival do Pancas, Freguesia
da Pontinha e na Quinta da
Quintinha e Bairro do Barruncho, na
Freguesia da Póvoa de Santo
Adrião.

O MUNICÍPIO de Odivelas aderiu ao
Projecto Nacional GRIPEPT.NET, da
Fundação Calouste Gulbenkian da
Ciência. 
O site tem como principal objectivo
avaliar e prever a propagação do
vírus da gripe em Portugal. Além de
aceder, qualquer pessoa pode par-
ticipar na página da net, assim
como obter informação sobre a
gripe e o vírus Influenza. 
A CMO irá promover, durante o ano,
em todo o concelho, campanhas de
sensibilização, visando a infor-
mação sobre os diversos tipos de
vírus da gripe, em especial junto
dos idosos e das crianças, por serem
os grupos de maior risco.
A página pode ser consultada em
www.gripept.net 
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"PERFIL DE SAÚDE 
de Odivelas"

O PERFIL de Saúde, documento
elaborado no âmbito da partici-
pação do Concelho de Odivelas na
Rede Portuguesa de Cidades
Saudáveis, apresenta uma avaliação
quantitativa e qualitativa do estado
de saúde dos cidadãos do Concelho

de Odivelas. O documento é da
maior importância para compreen-
der a realidade da saúde do municí-
pio, os pontos fortes e as debili-
dades sentidas quer pelos
munícipes quer pelos agentes que
intervêm neste domínio. 
Além da indispensável caracteriza-
ção da população de Odivelas:
idade, sexo, condição sócio-
económica, entre outros, foram
abordados os estilos de vida,
nomeadamente os hábitos ali-
mentares e o índice de actividade
física dos munícipes, e a realidade
das infra-estruturas e recursos
humanos do concelho. Não menos
relevante, em matéria de saúde, os
factores ambientais que afectam o
estado de saúde também mereceram
análise, conforme o documento

expõe. Das diversas conclusões que
são possíveis tirar podem destacar-
-se duas: 
Aprimeira prende-se com a constatação
de algum envelhecimento da popu-
lação, apesar do Concelho de
Odivelas continuar a ser jovem em
termos etários. Esta comparação é
feita com base em estudos anteri-
ores. A segunda, por todos conheci-
da, e que o estudo reforça, são as
graves carências a nível dos equipa-
mentos e recursos humanos de
saúde. 
O estudo encontra-se disponível,
para quem o quiser consultar, na
página da Internet da Câmara
Municipal de Odivelas: 
http://www.cm-odivelas.pt/site/cama-
ramunicipal/servicosequipamentos/sau
de/cidadessaudaveis.asp

ENCONTROS com o Poder Central

NOS PRIMEIROS meses de mandato, a Presidente Susana de Carvalho Amador já reuniu com diversos governantes,
visando dar resposta a inúmeros projectos, questões e dificuldades com que a autarquia se depara. Destes encon-
tros resultaram algumas decisões importantes para o Concelho.

MINISTRO garante novos Centros de Saúde para Odivelas

NO ENCONTRO com o Ministro da Saúde, a Presidente e o Vereador da Saúde, José Esteves, puderam contar com
boa receptividade do Ministro Correia de Campos. Após a apresentação do perfil de Saúde do concelho, o Ministro
mostrou-se preocupado com a situação de Odivelas. Não só faltam Centros de Saúde e recursos humanos, como
os existentes precisam de melhoramento. De qualquer forma, não obstante as preocupações, há, da parte do 
governante, toda a disponibilidade de inverter e melhorar a situação de infra-estruturas e recursos humanos em
Odivelas. Por isso, para já, a Câmara assume, em parceria com a Sub-Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
obras de melhoramento nos actuais Centros de Saúde do concelho. Por outro lado, foi garantido, pelo Ministro,
que Odivelas vai ter novos Centros de Saúde - Unidade de Saúdes Familiares (USF).         
A reunião serviu para dar um novo impulso à relação entre Câmara e Ministério, que promete muitos e bons fru-
tos para os odivelenses.

O  Q U E  É  U M A  U N I D A D E  D E  S A Ú D E  FA M I L I A R ?

UMA UNIDADE de Saúde Familiar (USF) é um novo modelo de organização, competindo a médicos, enfermeiros
e administrativos gerir estes Centros de Saúde, que se querem virados para a comunidade. Ao assumir este
novo modelo, o Ministério da Saúde pretende diminuir o número de portugueses sem médico de família. 
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MAIS escolas 
para Odivelas

NA REUNIÃO com o Secretário de
Estado da Educação, Valter Lemos,
a edil apresentou as dificuldades
com que Odivelas se confronta,
sobretudo a crescente preocupação
da sobrelotação escolar. 
Susana de Carvalho Amador reivin-
dicou novas Escolas EB2/3 para
Famões, Odivelas e Ramada. 
A apresentação da Rede Pública de
Ensino do Concelho de Odivelas ao
governante permitiu sensibilizar
Valter Lemos para a realidade do
Pré-Escolar no concelho, visto que
apenas as crianças com cinco anos
são abrangidas, ficando de fora as
que têm três e quatro anos. 
O Secretário de Estado mostrou
estar sensibilizado com a situação
escolar do concelho e garantiu que
a Rede Escolar de Odivelas será con-
templada com apoios no âmbito do
Quadro Comunitário de Apoio e do
Programa Financeiro de Fundos para
reorganização da rede.
O encontro revelou-se de extrema
importância, na medida em que da
reunião resultaram vários pontos de
entendimento.

DOCUMENTOS
em Braille

DO ENCONTRO que a Presidente,
acompanhada pela Vereadora da
Acção Social, Fernanda Franchi,
teve com a Secretária de Estado da
Reabilitação, Idália Moniz, foi asse-
gurado, da parte do Governo, o
apoio ao município de Odivelas na
tradução de documentos impor-
tantes para Braille e aquisição de
equipamentos, designadamente
computadores com terminais que
permitem leitura em Braille. Foi
também garantido mais um técnico,
a tempo inteiro, e dois professores,
a meio tempo, para a Comissão de
Protecção de Crianças e Jovens
(CPCJ) de Odivelas.

MODERNIZAÇÃO
Administrativa avança

A MODERNIZAÇÃO Administrativa do
município foi um dos pontos cen-
trais da reunião que autarcas de
Odivelas tiveram com o Secretário
de Estado da Administração Local,
Eduardo Cabrita. 

Ficou assente que a Câmara vai
poder contar com apoio do Governo
para desenvolver o Plano para a
Modernização Administrativa de
Odivelas. 
Ainda neste âmbito, a Presidente e
o Vereador Sérgio Paiva, a convite
do Ministro de Estado, António
Costa, estiveram presentes na con-
ferência de Bill Gates, fundador da
Microsoft, promovida pelo Governo
Português.
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ODIVELAS com mais 
e melhor mobilidade

A MOBILIDADE foi o tema central da
reunião que autarcas de Odivelas
tiveram com a Secretária de Estado
dos Transportes, Ana Paula Vitorino.
Além da abordagem dos problemas
que afectam os munícipes, em ter-
mos das acessibilidades e trans-
portes, o encontro serviu para a
Presidente avançar com projectos
inovadores neste âmbito. 
Assim, Susana Amador apresentou à
Secretária de Estado diversos pro-
jectos, nomeadamente um Plano
Municipal de Mobilidade.

A criação de um passe para deslo-
cações inter-freguesias e transporte
de idosos com apoio camarário
mereceram enfoque. 
As propostas estão, de momento, a
ser avaliadas, para possível con-
cretização.

MAIS estacionamentos,
mais transportes 
e melhores condições

A REUNIÃO com a Secretária de
Estado dos Transportes foi apenas
um dos diversos encontros que os
autarcas de Odivelas realizaram no
âmbito da Mobilidade, Transportes
e Acessibilidades. Realizaram-se
outras reuniões, com diversas enti-
dades, tendo em vista a melhoria
das condições de mobilidade no
concelho, não só ao nível da quanti-
dade, que foi reivindicada, mas
também da qualidade de serviços a
prestar aos munícipes.

MELHORES estações 
de Metro

AS ESTAÇÕES de Odivelas e do
Senhor Roubado vão sofrer significa-
tivas melhorias. Esta garantia foi
confirmada na reunião que a
Presidente e outros elementos do
Executivo camarário tiveram com o
Presidente do Metropolitano de
Lisboa, Mineiro Aires. Deste modo,
surgirão mais parques de estaciona-
mento nas áreas circundantes das
referidas estações de Metro. 
Vai nascer uma "Loja da Mobilidade"
que servirá para ajudar os utentes e
do encontro ficou estabelecido que
será aplicado com regularidade um
inquérito, de modo a obter-se
dados que permitam melhorar a
mobilidade.

PARAGENS da RL vão
passar a informar

A CÂMARA e a Rodoviária de Lisboa
chegaram a entendimento em
diversas matérias. Na reunião que
responsáveis dos dois organismos
recentemente tiveram, foi possível
garantir que as paragens de auto-
carro vão passar a disponibilizar
informação para que os utentes
sejam melhor servidos.

DEFESA de mais 
carreiras da CARRIS

NA REUNIÃO que o Vereador Sérgio
Paiva teve com o Director-Geral dos
Transportes Terrestres, Jorge Jacob, a
Câmara defendeu o prolongamento
da carreira 36 da CARRIS e o aumen-
to da frequência do número de
autocarros que concluem o percurso
em Odivelas.

INH elogia política 
da Câmara 
de Odivelas

A AUTARQUIA reuniu-se com o

Instituto Nacional de Habitação

(INH), a quem apresentou os pro-

jectos que tem assumido ao abrigo

do Programa Especial de Realojamento

(PER) e do Programa de Financiamento

para Acesso à Habitação (PROHABITA). O

Presidente do INH, José Teixeira

Monteiro, manifestou satisfação

pelo facto da Câmara ter na

Habitação Social uma das priori-

dades da actual gestão municipal.
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PER - PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO

Uma realidade em 2007

No segundo semestre de 2007 estará concluída 
a primeira fase do empreendimento de Habitação
Social da Câmara Municipal de Odivelas a nascer 
no Bairro da Arroja. 
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A NOVA realidade habitacional que a Arroja já está a sentir, devia ter
sido concluída, conforme indicava o plano inicial, em 2004. 

Contudo, tal não foi possível devido a várias contrariedades. Com a
restrição do endividamento das autarquias decretado pelo Governo,
inclusive no âmbito da habitação municipal, não foi possível contrair
empréstimos para arrancar com a empreitada no devido tempo. Por
outro lado, devido às partilhas com o município de Loures, que
remontam a 1998, data em que Odivelas foi elevada a concelho, só
dois anos mais tarde, em 2000, o poder central permitiu a candi-
datura da Câmara de Odivelas ao PER. 

Não obstante as diversas dificuldades e obstáculos, este Executivo
camarário assumiu a Habitação como uma prioridade. E, por isso, já
arrancou um projecto há muito tempo desejado. 

Logo no segundo dia de 2006, a Presidente, Susana de Carvalho
Amador, e o Vereador da Habitação, José Esteves, estiveram pre-
sentes no início da limpeza do terreno onde vai nascer o empreendi-
mento.

Quatro edifícios, a ser construídos de raiz, vão albergar 64 famílias
realojadas ao abrigo do Programa Especial de Realojamento (PER).
No novo bairro que agora começa a fundir alicerces, haverá espaço
para serviços, comércio e estacionamento.
No total, esta obra tem um custo de cerca de €3.250.000 (três milhões e
duzentos e cinquenta mil euros).
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O que é o PER?

O PROGRAMA Especial de Realojamento
(PER) foi criado em 1993, pelo
Decreto-Lei n.º163/1993, de 7 de
Maio, com o objectivo de erradicar
as barracas nas áreas metropoli-
tanas de Lisboa e Porto.
Entretanto, e tendo em conta os
Censos realizados em 2001, o PER
foi revisto, conforme expressa o
Decreto-Lei n.º 271/2003, de 28 de
Outubro. A realidade do país mudou
desde 1993 e constatou-se, após o
apuramento do censo de 2001, que
existiam 544 mil fogos devolutos e
800 mil que precisavam de obras de
recuperação.  
Deste modo, a orientação actual do
PER vai no sentido de reabilitar o
edificado urbano.
De qualquer forma, prosseguem os
compromissos assumidos na primeira
versão, como o PER da Arroja é
exemplo.

PER em números

378 FAMÍLIAS por realojar no
Município de Odivelas.

64 FAMÍLIAS vão esperar cerca de
ano e meio para ver as suas casas
terminadas na Arroja, onde nasce o
primeiro empreendimento PER de
Odivelas.

174 CASAS nascerão no mesmo
local - Arroja, freguesia de
Odivelas - numa segunda fase do
projecto. Deste total, 28
habitações serão destinadas ao PER
e, as restantes 146, são para
habitação a custos controlados
para famílias carenciadas, jovens à
procura de primeira habitação e
para venda no mercado.

3,25 MILHÕES de euros é o custo
total investido na construção dos
quatro prédios que constituem o
primeiro empreendimento PER do
Município de Odivelas.
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DESDE QUE tomou posse, e até ao final de Março, o
Executivo já procedeu a oito realojamentos. 
Das famílias realojadas, várias aguardavam há mais
de dez anos, tendo vivido em construções precárias.
Na entrega das casas, foram providenciados alimen-
tos para encher as despensas, garantindo, assim,
que o início de vida destes agregados familiares, nas
suas novas casas, tenha sido mais... "recheado". 
Tem sido dado seguimento e cumprimento ao objec-
tivo da Câmara Municipal de Odivelas em matéria de
habitação: permitir que os novos inquilinos tenham,
e obtenham por si, novos e estimulantes desafios de
vida, já que a casa é um pilar estrutural para o bem-
-estar da pessoa.

VÁRIOS REALOJAMENTOS 
desde o início do ano

PROCEDEU-SE, no final de Fevereiro, à demolição de várias barracas no
Bairro da Amorosa - Odivelas (nas traseiras do CATUS de Odivelas). 
O referido bairro foi recenseado em 1993 no Programa Especial de
Realojamento (PER). As restantes construções precárias ainda edificadas
serão removidas em breve.



SERVIÇOS DE APOIO AO MUNÍCIPE

Loja do Munícipe
Centro Comercial Odivelas Parque - Loja 2.020, Estrada da Paiã
Patameiras - 2675 Odivelas
T 21 932 02 90/1/2 F 21 932 02 95 E-mail loja.municipe@cm-odivelas.pt 
Horário de funcionamento todos os dias, das 10h00 às 22h00 (incluindo fins de
semana e feriados)

Consultório Veterinário Municipal
Rua Vasco Santana, 19B - 2620-364 Ramada
T 21 934 43 96
Horário de funcionamento 2.ª e 4.ª feira, das 9h30 às 12h30

GIS - Gabinete de Intervenção Social de Odivelas
Rua Frei João Turiano, 12 -  2675-389 Odivelas
T 21 934 68 00 F 21 934 68 09 
Horário de atendimento 4.ª feira, das 9h30 às 12h00 (por ordem de chegada)

GIS - Gabinete de Intervenção Social da Póvoa de Sto. Adrião 
Rua Julio Borba (parqueamento do Feira Nova) - 2675-286 Póvoa de Sto. Adrião
T 21 938 25 40 
Horário de atendimento 3.ª feira, das 9h30 às 12h00 (por ordem de chegada)

Oficina Domiciliária 
Rua Laura Alves, 5, Pisos 1 e 2 - Urb. da Ribeirada - 2675 Odivelas
T 21 932 03 50/até 5 F 21 933 13 86 (atendimento permanente)

Loja Jovem de Odivelas
Av. Prof. Dr. Augusto Abreu Lopes (junto às piscinas municipais) 
2675-301 Odivelas
T 21 933 71 91 F 21 933 72 30

Loja Jovem da Pontinha
Rua do Niassa, 3 e 3A,  5 e 5A - 1675 Pontinha
T 21 478 74 40 F 21 478 74 49

Loja Jovem da Ramada
Rua Comandante Sacadura Cabral, Lote 30 - R/C Esq. - 2675-000 Ramada
T 21 934 85 99 F 21 931 20 79

Programa "Do Urbano ao Rural"
Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã
Estrada da Paiã (junto ao cruzamento da Paiã) 2675 Odivelas
T 21 478 74 20 F 21 478 74 29 E-mail urbano.rural@cm-odivelas.pt

CRAP - Centro de Recursos e Animação Pedagógica de Odivelas
Edifício da Escola do 1.º Ciclo n.º 3 de Odivelas
Rua Prof. Dr. Franscisco Gentil (junto à Piscina Municipal) - 2675 Odivelas
T 21 933 16 86 F 21 934 36 48  E-mail info@crap-odivelas.rcts.pt 
Horário de funcionamento 3.ª  feira, das 14h00 às 17h30; 5.ª  feira  das 9h00 às 12h30

CLAI - Centro Local de Apoio ao Imigrante
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 69 A Casa da Memória
2675-372 Odivelas T 21 931 59 20/1 
Horário de funcionamento de 2.ª a 6.ª feira, das 14h00 às 17h30

SMIC - Serviço Municipal de Informação ao Consumidor
Edifício CAELO - Parque Maria Lamas, Rua da Memória, 2A
2675-409 Odivelas
T 21 932 23 78 F 21 932 25 33 E-mail smic@cm-odivelas.pt 
N.º Verde 800 205 037 (horário de funcionamento) 
Horário de atendimento 2.ª e 6.ª feira, das 10h00 às 12h00 e das 15h00 às
17h00 (marcação prévia por telefone, fax ou e-mail) 
Horário de funcionamento de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às12h30 e das 14h00 às17h30

UNIVA - Unidade de Inserção na Vida Activa / Clube de Emprego
Edifício CAELO - Parque Maria Lamas, Rua da Memória, 2A
2675-409 Odivelas
E-mail daemprego@cm-odivelas.pt 
Horário de atendimento 2.ª e 5.ª feira, das 9h00 às 12h00

3.ª e 6.ª feira, das 14h00 às 17h00 
Horário de funcionamento de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às12h30 e das 14h00 às
17h30

CAELO - Centro de Actividades Económicas de Loures e Odivelas
Parque Maria Lamas / Rua da Memória, 2A
2675-409 Odivelas
Horário de funcionamento de 2.ª a 6.ª feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às
18h00

ESPAÇOS DE CULTURA E DESPORTO

Biblioteca Municipal D. Dinis
Rua Guilherme Gomes Fernandes / Largo Nossa Senhora do Carmo
2675 Odivelas
T 21 934 57 85 Fax 21 934 57 84 E-mail bmdd@cm-odivelas.pt

Biblioteca Municipal D. Dinis - Núcleo da Pontinha
Rua do Niassa, 3 e 3A - 1675 Pontinha
T 21 478 74 40 E-mail bmdd@cm-odivelas.pt

CAO'S - Centro de Artes e Oficios
Praceta Sacadura Cabral, 7 - Pombais - 2675 Odivelas
T 21 934 35 40

Centro Cultural Malaposta
Rua Angola - 2620-492 Olival Basto
T 21 938 31 00 F 21 938 31 09

Núcleo Museológico do Posto de Comando do MFA
Quartel do Regimento de Engenharia n.º 1
Av. do Regimento de Engenharia 1- 1675-103 Pontinha
Marcação de visitas Sector de Museus e Núcleos Museológicos 
T 21 934 61 00

Núcleo Museológico do Moinho da Laureana
Rua dos Moinhos, Famões, Jardim Gertrudes da Velha
Marcação de visitas Sector de Museus e Núcleos Museológicos T 21 934 61 00

Núcleo Museológico da Anta das Pedras Grandes
Localizada em Caneças, Bairro do Casal Novo
Informações Sector de Museus e Núcleos Museológicos T 21 934 61 00

Pavilhão Municipal de Odivelas
Rua Tomás José Olaio, Bairro Olaio, Odivelas 
(junto aos Bombeiros de Odivelas)
T 21 932 65 46 F 21 933 71 20

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA E SAÚDE

Serviço Municipal de Protecção Civil
Rua Luís de Camões, 39, Ponte da Bica - (Estrada Nacional 250) 
1675 Caneças (em frente ao posto de abastecimento)
T 21 932 03 04 (24 horas) F 21 932 03 48 E-mail prcivil@cm-odivelas.pt

Bombeiros Voluntários de Caneças
Rua das Ribeiras Apartado 2015 - 1685-486  Caneças
T 21 980 12 92 F 21 981 17 13   www.ahbvc.do.sapo.pt

Bombeiros Voluntários de Odivelas
Rua dos Bombeiros Voluntários, 43 - 2675 Odivelas
T 21 934 82 90 F 21 934 09 16

Bombeiros Voluntários da Pontinha 
Quartel/Sede: Estrada da Paiã, Pinhal da Paiã - 1675 Pontinha 
T 21 478 72 10 F 21 478 72 19

PSP de Odivelas
Rua Gil  Eanes, 4 - 2675-360 Odivelas
T 21 934 79 64 / 21 934 79 51 F 21 933 13 02

PSP de Pontinha
Rua Infante D. Henrique, 2 - 1675 Pontinha
T 21 479 01 52 F 21 478 55 65

GNR de Caneças
Rua Virgílio Ferreira - 1685-581 Caneças
T 21 981 70 50  F 21 981 70 58

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Loures
Piquete de Urgência 21 983 95 00
Atendimento ao Público Av. D. Dinis, 74 A - 2675 Odivelas 
(junto ao Centro Comercial Oceano)
T 21 931 32 81 F 21 933 36 39
Horário de 2.ª a 6.ª feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00
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CONTACTOS úteis

visite-nos em www.cm-odivelas.pt




