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PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Um concelho de futuro deverá estar alinhado com a “sociedade do 

conhecimento”, conciliando novas perspetivas para o seu território, apoiando as 

empresas e potenciando um paradigma voltado para a competitividade, assente 

na inovação, criatividade e sustentabilidade, que contribua para o crescimento 

económico do território e para a criação de empregos mais qualificados e melhor 

remunerados. 

Odivelas não tem uma estratégia que possa alcançar tal objetivo, pois tem sido 

incapaz de implementar medidas que, verdadeiramente, promovam a criação de 

empresas e de emprego, suportadas no conhecimento, na tecnologia e na 

inovação, pilares fundamentais para o desenvolvimento do Concelho. 

Neste contexto, a Iniciativa Liberal propõe a implementação de um Parque de 

Ciência e Tecnologia, centrado na zona da Paiã, que, para além de criar um 

verdadeiro pulmão para esta cidade que garante a preservação de um espaço 

verde de excelência, irá promover o desenvolvimento empresarial e académico. 

Alinhado com outras medidas no programa, temos uma visão integradora e 

estratégica, que promove a ligação do conhecimento gerado ao nível Universitário 

com o setor empresarial. Partindo do conhecimento oriundo do novo campus 

universitário, a construir e a articular com a Escola Profissional Agrícola Dom Dinis, 

e de novas escolas profissionais, conjugando estas com know how das instituições 

de ensino superior e técnico já existentes, será garantida a transmissibilidade e a 

aplicação da inovação para as empresas, nomeadamente as que estejam 

presentes no novo tecnopolo, com espaços de incubação, coworking e de zonas 

de localização empresarial.  

Conhecimento, desenvolvimento económico e sustentabilidade, num projeto 

integrado que beneficiará Odivelas e os seus residentes. Uma proposta de Futuro! 
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Figura 1: Projeto integrado - Parque de Ciência e Tecnologia 

 

• Aumento da área do novo Parque Ambiental Paiã, abrangendo o terreno 

adjacente aos Bombeiros Voluntários da Pontinha 

#Ambiente_Sustentabilidade #Pontinha_Famões
 

• Reordenamento do novo Parque Ambiental da Paiã, com aumento da área 

arborizada pela implantação de árvores autóctones, a criação de circuitos 

ciclo pedonais, de zonas de lazer e de passeio e parques caninos 

#Ambiente_Sustentabilidade #Mobilidade #CoesãoSocial_Cidadania #Pontinha_Famões
 

• Criação de vias ciclo pedonais de acesso ao parque da Paiã, com ligação 

aos aglomerados habitacionais próximos, nomeadamente o Bairro de 

Santo Elói, Urmeira, centro da Pontinha, Famões, Strada, Colinas do 

Cruzeiro, e Avenida Dom Dinis 

#Ambiente_Sustentabilidade #Mobilidade #Pontinha_Famões #Odivelas
 

• Extensão dos circuitos ciclo pedonais do Parque Ambiental da Paiã ao 

perímetro dos terrenos da Escola Profissional Agrícola Dom Dinis 
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#Ambiente_Sustentabilidade #Pontinha_Famões
 

• Integração de vias para circulação de peões e bicicletas e requalificação 

rodoviária em toda a extensão da estrada da Paiã, desde a rotunda do 

Strada até à rotunda de acesso ao Bairro de Santo Elói 

#Ambiente_Sustentabilidade #Mobilidade
 
#Pontinha_Famões

 

• Renovação do campo de jogos do Centro Escolar Republicano Tenente 

Valdez, com criação de acesso ao parque urbano da Paiã 

#Ambiente_Sustentabilidade #CoesãoSocial_Cidadania
 
#Pontinha_Famões

 

• Dinamização da Escola Profissional Agrícola Dom Dinis, com aumento da 

oferta letiva e articulação com o tecido empresarial 

#CoesãoSocial_Cidadania #Educação #Empresas
 
#Freguesias_todas

 

• Criação de Campus Universitário de Ciências Ambientais e Agrárias 

#CoesãoSocial_Cidadania #Educação #Empresas #Freguesias_todas
 

• Desenvolvimento e promoção do Centro Hípico da Paiã, que preveja a 

reabilitação e tratamento de pessoas com incapacidades, em articulação com 

associações do concelho 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Saúde

 
#Pontinha_Famões

 

• Reativação da Quinta Pedagógica da Paiã 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Integração dos serviços veterinários municipais e do canil municipal no 

terreno da Escola Profissional Agrícola Dom Dinis 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas
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• Protocolo de utilização dos serviços veterinários municipais pela Escola 

Profissional Agrícola Dom Dinis e Campus Universitário de Ciências 

Ambientais e Agrícolas 

#Governance_Ordenamento
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Educação

 
#Pontinha_Famões

 

• Criação de um Tecnopolo, na vertente agroalimentar, no espaço contíguo 

à atual zona industrial da Paiã, sendo uma infraestrutura que permita 

desenvolver e/ou criar empresas agroindustriais de base tecnológica, 

através da transferência de conhecimento para as empresas, a partir de 

centros de investigação e/ou campus universitário 

#Educação #Empresas
 
#Pontinha_Famões

 
#Odivelas

 

• Licenciamento para construção de um hotel-escola e um espaço co-living, 

nas imediações da Zona Industrial da Paiã - terreno do atual Canil 

Municipal, uma estrutura fundamental de apoio ao Tecnopolo e ao 

Campus Universitário 

#Empresas
 
#Educação

 
#Pontinha_Famões 

• Requalificação da Zona Industrial da Paiã - nascida de forma espontânea, 

sem qualidade urbanística, será regenerada para que as empresas aí 

localizadas, ou a instalar, tenham acesso a infraestruturas que garantam a 

sua competitividade 

#Empresas #Mobilidade
 
#Pontinha_Famões

 
#Odivelas 


