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AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

Este reprograma debruça-se sobre 3 eixos principais, no tema de Ambiente e 

Sustentabilidade: as alterações climáticas e a consequente necessidade de diminuir 

a pegada ecológica; a manutenção do espaço público, nomeadamente a recolha do 

lixo ou a manutenção dos parques, jardins e rios e ribeiras; e o aumento significativo 

dos espaços verdes, com a criação de novos parques e a manutenção e melhoria dos 

existentes, elementos catalisadores do aumento da qualidade de vida das 

populações. 

O concelho de Odivelas tem um conjunto de rios e ribeiras que atravessam todo o 

seu concelho (>10km). Estes rios e ribeiras, símbolos da identidade local, têm sido 

invadidos pelo urbanismo desordenado que tem crescido por todo o Município, sem 

qualquer pensamento estratégico ou ordenamento. 

Propomos a criação de rotas ciclo pedonais, interligadas entre si e com as zonas 

verdes existentes e a implementar, permitindo aos munícipes a concretização de um 

dos desígnios desta candidatura: a possibilidade de ter zonas de lazer, acessíveis, 

perto das suas habitações e que constituem um fator de desenvolvimento social. Em 

complemento, esta candidatura propõe-se a criar várias pontes ciclo pedonais, que 

liguem as margens destes rios e ribeiras e a criar projetos intermunicipais que 

permitam a continuidade destes caminhos nas zonas de fronteira com outros 

municípios evitando para muitos uma barreira.  

Pretendemos, também, dinamizar Hortas Urbanas, aproveitando a fertilidade dos 

solos juntos aos rios e ribeiras, sendo definidos critérios para a sua atribuição e um 

ordenamento que tenha em conta as hortas já existentes. 

Quanto aos serviços de água e de recolha de resíduos, temos como objetivo 

despolitizar os SIMAR, fator essencial para construir uma estratégia de futuro e 

melhorar os serviços prestados. Pretende-se também atualizar a infraestrutura 

existente para o século XXI para permitir mais facilmente cumprir os objetivos 

propostos. 
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Pretendemos criar e dinamizar uma série de parques e jardins por todo o concelho 

que permita a realização de mais atividades, desporto e eventos ao ar livre de 

proximidade e, por fim, despertar a sociedade civil para contribuir com mais e 

melhores práticas para o concelho, com novos projetos que visem melhorar a 

situação ambiental do concelho, tornando-o mais sustentável. 

 

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS - SIMAR 

• Profissionalização da administração dos SIMAR, limitando a participação 

municipal a órgãos não executivos e fiscalizadores 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Contratação da administração dos SIMAR por concurso público assegurado 

pela CRESAP 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Otimizar a rede e combater as perdas de água, considerando que existem, 

aproximadamente, 37% de perdas na rede - Relatório de Gestão de 2019 

#CoesãoSocial_Cidadania #Freguesias_todas
 

• Reaproveitamento de águas de equipamentos públicos, como por exemplo a 

utilizada em fontes decorativas, quedas ou espelhos de águas e outros, para 

rega ou outros fins 

#Freguesias_todas
 

• Plano de implementação de ecopontos subterrâneos, inteligentes, com 

monitorização dos resíduos depositados, que abranja o maior número de 

bairros possível 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas
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• Melhoria do serviço de recolha de resíduos, otimizando as rotas com base 

nos dados monitorizados 

#Freguesias_todas
 

• Incentivo à separação e tratamento do lixo orgânico 

#Freguesias_todas
 

• Criação do serviço de recolha de resíduos de cortes de jardim, monos e 

entulho de pequenas obras particulares 

#Freguesias_todas
 

• Programas que valorizem a separação e o tratamento dos resíduos e que 

estimulem a educação ambiental – redução da taxa de resíduos em bairros 

onde a separação é melhor efetuada 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

 

ESPAÇOS VERDES E DE LAZER 

• Criação, melhoramento e manutenção de Parques, Matas e Jardins Públicos: 

o Parque Ambiental da Paiã 

o Parque Verde de Famões 

o Mata da Urmeira 

o Mata do Olival Basto 

o Parque Central de Odivelas, na zona do Mosteiro de Odivelas 

o Parque da Quinta das Águas Férreas 
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o Jardim da Póvoa de Santo Adrião, a implantar no espaço a libertar pelo 

Conservatório de Música Dom Dinis 

o Jardim da Azinhaga dos Besouros na Pontinha / Alfornelos 

o Implementação do conceito de jardins da praceta 

o Requalificar a Praça Central de Caneças com abolição de vias rodoviárias 

que atravessam o espaço à entrada desta vila, de modo a criar um espaço 

amplo e contíguo para usufruto da população 

o Reabilitação e ampliação dos espaços verdes do Rio da Costa, nas zonas 

de Pontinha, Odivelas, Olival Basto e Póvoa de Santo Adrião 

o Colocação de barreiras acústicas, com vegetação natural, de proteção de 

ruído proveniente das vias rápidas próximas, como é o exemplo da 

IC17/CRIL junto ao Rio da Costa 

#Freguesias_todas
 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

• Simplificação e desoneração de taxas municipais na autoprodução de energia 

e medidas de eficiência energética 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Implementação de medidas de emissões zero nos meios da autarquia 

#Freguesias_todas
 

• Instalação de rede de sensores climáticos e ambientais, geradora de 

informação para utilização pelas entidades publicas – campanha de 

monitorização de indicadores de qualidade do ar, água, poluição, ruído, 

entre outros 
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#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas

 

• Estudo de viabilidade para enterramento das linhas de alta e média tensão 

existentes no concelho 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas

 

• Licenciamento para zonas de estacionamento com carregamento de carros 

elétricos 

#Governance_Ordenamento
 
#Mobilidade

 
#Freguesias_todas

 

• Substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas LED 

#Freguesias_todas
 

 

REABILITAÇÃO DE RIOS E RIBEIROS – CRIAÇÃO DE CIRCUITOS CICLO PEDONAIS 
E HORTAS URBANAS 

Esta candidatura propõe a valorização deste património natural e o seu 

ordenamento, de forma a, em primeiro lugar, garantir a sua preservação, e a 

permitir a fruição destes espaços ao ar livre por todos os munícipes. 

A falta de planeamento e ordenamento existente no concelho nestes últimos 20 anos 

fizeram com que um valioso património natural, em vez de ser aproveitado e 

colocado à disposição dos munícipes para sua utilização, constitui uma barreira para 

as comunidades que vivem nas margens destes rios e ribeiras. Esta candidatura 

propõe-se a criar várias pontes ciclo pedonais, que liguem as margens destes rios e 

ribeiras e a criar projetos intermunicipais que permitam a continuidade destes 

caminhos nas zonas de fronteira com outros municípios. 
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Figura 1: Reabilitação dos Rios e Ribeiros 

• Ordenamento envolvente a todas as ribeiras e rios de Odivelas, de forma a 

que os mesmos permitam a circulação de peões e bicicletas 

#Mobilidade
 
#CoesãoSocial/Cidadani #Todas_Freguesias

 

• Projetos intermunicipais nos limites do concelho que permitam a expansão 

das rotas criadas 

#Mobilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Freguesias_todas

 

• Construção de pontes ciclo pedonais que permitam uma circulação facilitada 

entre as margens 

#Mobilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Freguesias_todas

 

• Nas margens dos rios e ribeiras perto de zonas habitacionais, destinar 

pequenas áreas a hortas urbanas, concessionadas a munícipes que as 

pretendam explorar, divididas em áreas de 10 a 25 m2 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas

 

• Rever regulamento de atribuição das hortas urbanas de forma a respeitar as 

explorações de pequenas hortas que já têm vindo a ser realizadas pelos 
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munícipes, desde que as mesmas não violem legislação em vigor e possam 

ser enquadradas nas áreas destinadas a esse efeito 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas

 

• Instalação de abrigos partilhados para arrumação de equipamento nas 

imediações das hortas urbanas e depósitos para compostagem 

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Freguesias_todas

 

 

Figura 2: Imagem representativa do Rio da Costa 

 

OUTRAS MEDIDAS 

• Revisão do PDM (2025) com o objetivo de reduzir as zonas urbanizáveis para 

novas construções  

#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas 

• Inventariação de património imobiliário da Câmara Municipal com 

publicitação da sua afetação 

 
#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas 

• Apuramento de imóveis ou terrenos sem proprietário, ao abandono ou 

severamente devolutos  

#Governance/Ordenamento #Freguesias_todas
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• Inventariação de fogos habitacionais com relevância arquitetónica ou 

histórica e sua classificação como de interesse municipal  

#Governance/Ordenamento
 
#Património

 
#Freguesias_todas

 

• Vender ou concessionar imobiliário devoluto com prioridade para residências 

de estudantes e lares  

#CoesãoSocial_Cidadania
 
#Educação

 
#Freguesias_todas

 

• Portal para promoção do investimento imobiliário para venda dos 

equipamentos identificados com potencialidade para venda a privados 

 
#Empresas

 
#Governance/Ordenamento

 
#Freguesias_todas

 

• Demolição de todos os edifícios inacabados cujas licenças de construção 

tenham expirado e que legalmente possam ser objeto desta intervenção 

#Governance/Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Dinamização do sistema de recolha seletiva de resíduos de construção e 

demolição (RCD) resultantes de obras particulares, mediante solicitação 

prévia 

#Governance/Ordenamento
 
#Freguesias_todas
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