
#ReprogramarOdivelas   
   
 

23.05.2021 http://www.odivelasliberal.pt 1 
 

COESÃO SOCIAL E CIDADANIA 

O concelho de Odivelas é, hoje, um território que tem uma disparidade muito 

significativa entre a população residente. A falta de visão integradora deste governo 

municipal, tem levado à criação de desigualdades entre os odivelenses que, ao invés 

de fomentarem a coesão social e a igualdade na cidadania, são potenciadoras de 

fenómenos adversos à sã vivência em comunidade. 

Estas assimetrias verificam-se diariamente, independentemente da faixa etária que 

estejamos a falar. É tempo de reprogramar as ferramentas à disposição do Município, 

de forma a permitir, por exemplo, aos nossos jovens o acesso ao mercado de trabalho 

em condições condignas ou a permitir aos nossos seniores algo tão básico como um 

passeio num jardim, perto da sua habitação. 

É, por isso, fundamental que seja potenciado o intercâmbio intergeracional entre os 

nossos jovens e seniores, como elemento agregador e de partilha de sabedoria, 

histórias e vivências, assim como o intercâmbio cultural num território que tem mais 

de 11% da população de outras nacionalidades e que deve ter a capacidade de 

integrar aqueles que escolhem Odivelas para se fixar e a isso têm direito. 

Estas circunstâncias não são alheias ao facto de existir verdadeira pobreza, que deve 

ser erradicada, nomeadamente a pobreza silenciosa, através de um maior apoio e 

suporte às instituições que trabalham nesta área, que lhes permita melhor cumprir 

o seu desígnio e que conta com o esforço de inúmeros cidadãos que contribuem em 

regime de voluntariado para este combate. 

A este propósito, temos indicadores recentes que nos dão sinais de grande 

preocupação. Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, refere 

que uma em cada três pessoas em situação de pobreza são trabalhadores efetivos. 

Por outro lado, os dados do PORDATA de 2018 dizem-nos que o salário médio em 

Odivelas é de 937,80 Euros, o 2.º mais baixo da Área Metropolitana de Lisboa, que 

representa apenas 65% do salário médio desta região (1.440,10 Euros) 

Outros dos pilares de Coesão Social são o Desporto e a Cultura. 
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Os Odivelenses merecem que as associações desportivas e culturais do concelho 

tenham condições de funcionamento para que possam desenvolver as suas 

atividades, atraindo mais desportistas das várias gerações. 

A comunidade tem o direito de usufruir dos espaços desportivos e culturais e, face 

ao aumento destas práticas saudáveis, é urgente garantir estruturas suficientes que 

abranjam todo o concelho. É um direito de todos os odivelenses, o acesso a 

infraestruturas para a prática desportiva e cultural, que queremos ver crescer e 

melhorar na nossa região de Odivelas. 

Em termos culturais está na hora de virar a “Malaposta” para Odivelas. Pretendemos 

desenvolver uma rede cultural que permita maior abrangência com um vasto 

programa acessível a todos os cidadãos, num projeto integrado que inclua todo o 

território. 

 

JUVENTUDE E SENIORES 

• Apoiar a realização de feiras e outras plataformas de emprego para jovens 

no Município e a divulgação de grupos de empregabilidade junto do tecido 

empresarial 

#Empresas
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Freguesias_todas

 

• Reforçar a intervenção preventiva, em contexto escolar, de 

comportamentos desviantes ou de risco, capacitando os técnicos das escolas 

para a sinalização e encaminhamento de alunos para programas de 

acompanhamento 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Dinamização da Casa da Juventude 

#Odivelas
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• Qualificar o edificado da Quinta das Águas Férreas como Pousada da 

Juventude, concessionando e integrando este espaço na Rede Nacional e 

Internacional de Pousadas da Juventude 

#Empresas
 
#Ramada_Caneças

 

• Desenvolvimento de projetos intergeracionais de incentivo ao 

envelhecimento ativo – reforço da cidadania e participação ativa, 

voluntariado, como mentores e líderes comunitários 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Promover a reconversão de espaços de carácter comunitário, para resposta 

às necessidades dos idosos, com ações de formação de artes e ofícios, como 

por exemplo a “Universidade Sénior” 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Promover o cumprimento legal dos Lares existentes no Município e agilizar 

o tempo de decisão para criação de novos Lares, perspetivando a utilização 

de verbas abrangidas pelo Plano de Resiliência e Recuperação 

#Governance #Freguesias_todas
 

• Criação de centros de atividades ocupacionais em articulação com 

associações particulares de solidariedade social 

#Freguesias_todas
 

• Pagamento parcial da mensalidade do lar a idosos em estado de carência 

económica comprovada, privilegiando a livre escolha 

#Freguesias_todas
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AÇÃO SOCIAL 

• Sistemas de intervenção nas escolas para a proteção das crianças e jovens 

em risco, uniformizando procedimentos de referenciação e 

acompanhamento 

#Educação #Segurança
 
#Freguesias_todas

 

• Formação e capacitação de docentes e não docentes da área educativa para 

a identificação e encaminhamento de crianças e jovens em risco 

#Educação #Segurança #Freguesias_todas
 

• Programa de acompanhamento e orientação dos educadores de crianças e 

jovens em risco 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Desenvolver projetos de prevenção de violência e combate ao bullying 

#Educação #Segurança
 
#Freguesias_todas

 

• Dinamizar programas de Ocupação de Tempos Livres e de férias escolares, 

com as associações locais, promovendo dinâmicas sociais e de apoio à família 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Criação do “Canal Sénior” que preste apoio no acesso a serviços públicos e 

a informações dirigidas a idosos - apoio social, reforma, tempos livres 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Instituição de procedimentos de identificação de idosos e desfavorecidos em 

risco, junto de Farmácias, Centros de Saúde, Juntas de Freguesia, para que 

estes os sinalizem ao “Canal Sénior” 

#Governance_Ordenamento #Saúde #Freguesias_todas
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• Assegurar o transporte de pessoas idosas com dificuldades financeiras e de 

locomoção ou com mobilidade reduzida, para a realização de consultas 

médicas, idas ao centro saúde, por exemplo, através do “Canal Sénior” 

#Mobilidade
 
#Freguesias_todas

 

• Dinamizar o programa já existente, através do “Canal Sénior”, de pequenos 

arranjos e reparações domésticas para melhoria das condições de 

habitabilidade dos idosos 

#Freguesias_todas
 

• Sistematizar, formar e acompanhar a rede de cuidadores informais do 

Município 

#Saúde
 
#Freguesias_todas

 

• Apoio às associações de solidariedade social, em particular as de projetos 

com impacto reconhecido 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Garantir a permanente monitorização de pessoas sem abrigo, tendo em vista 

a adequação de respostas às necessidades reais e procurando a sua inserção 

e empregabilidade na comunidade 

#Empresas #Freguesias_todas
 

• Criação de uma resposta de alojamento imediato, a pessoas sem abrigo ou 

temporariamente desalojadas, devido a situações de calamidade, 

intempérie ou outras ocorrências extremas 

#Habitação
 
#Freguesias_todas

 

• Identificação de problemas na população sem abrigo, com especial 

acompanhamento da saúde mental e articulando as diversas entidades 

envolvidas de modo a facilitar o acesso a necessidades essenciais 
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#Saúde
 
#Freguesias_todas

 

• Criação de uma resposta orientada para a qualificação, capacitação pessoal 

e social de pessoas sem abrigo, articulada com as associações de apoio 

#Educação
 
#Freguesias_todas

 

• Promover o acesso de pessoas sem abrigo a espetáculos e atividades 

desportivas, culturais e recreativas 

#Património
 
#Freguesias_todas

 

• Criação de um canal que ofereça uma resposta adequada aos munícipes em 

situações de vulnerabilidade 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Promover medidas de apoio ao emprego de pessoas com deficiência, com 

comportamentos aditivos ou sem abrigo, criando uma base de dados de 

candidatos disponíveis a divulgar junto das empresas do concelho, com 

benefícios a definir no âmbito da sua contratação 

#Governance_Ordenamento
 
#Empresas

 
#Freguesias_todas

 

• Sensibilização da população e dos agentes económicos para combater o 

estigma da pobreza 

#Governance_Ordenamento
 
#Empresas

 
#Freguesias_todas

 

• Adequar todos os equipamentos sociais do Município à legislação em vigor, 

que permita a acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida 

#Mobilidade
 
#Freguesias_todas
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DESPORTO 

• Apoio institucional ao crescimento da prática desportiva dos jovens nas 

modalidades amadoras, incentivando os clubes na captação de jovens para 

a prática desportiva 

#Freguesias_todas
 

• Requalificação dos espaços desportivos municipais existentes promovendo a 

sua rentabilização e usufruto pela comunidade 

#Freguesias_todas
 

• Programa de Incentivo às associações juvenis e estudantis do concelho na 

realização de atividades por iniciativa própria, com critérios de apoio 

dependendo das ações realizadas e respetivas despesas 

#Freguesias_todas
 

• Análise da situação contratual e judicial da relação entre a Câmara Municipal 

de Odivelas e o Odivelas Futebol Clube e avaliação de medidas de 

dinamização do mesmo 

#Governance_Ordenamento
 

• Criação de infraestruturas desportivas adaptadas às várias modalidades 

praticadas pelos munícipes provenientes de outros países, nomeadamente 

um campo de críquete na zona sul do concelho 

#Freguesias_todas
 

• Promoção do desporto ao ar livre em espaços públicos, para todas as idades 

– instalação e manutenção de equipamentos para este fim 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#Freguesias_todas
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• Construção de piscinas municipais na Pontinha, Famões, Caneças e Póvoa de 

Santo Adrião para a prática de natação de manutenção 

#Ramada_Caneças
 
#Pontinha_Famões

 
#PóvoaStoAdrião_OlivalBasto

 

• Construção de Complexo Aquático, com bancada e possibilidade de 

cobertura no inverno, piscina de dimensão olímpica, prancha de saltos e 

zona recreativa com piscina de ondas, para incremento do desporto de alta 

competição - natação, saltos para água e polo aquático, na zona do Jardim 

da Amoreira 

#Ramada_Caneças
 

• Dinamização através de parceiro privado para a criação de um centro hípico 

em Caneças, criando sinergias com o existente na Quinta da Fonte Santa, 

com campo de provas de obstáculos, dressage e polo - incremento das 

modalidades olímpicas 

#Empresas
 
#Ramada_Caneças

 

• Dinamizar apoios para a reabilitação e alargamento do Pavilhão do Ginásio 

Clube de Odivelas, para terrenos contíguos, com o objetivo de potenciar as 

modalidades praticadas nesta coletividade – Andebol, Hóquei em Patins, 

Patinagem Artística e Ginástica e Trampolins, entre outras 

#Empresas
 
#Odivelas

 

• Construção de parques para desportos radicais em Olival Basto e Encosta da 

Luz 

#PóvoaStoAdrião_OlivalBasto #Pontinha_Famões
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CULTURA 

• Identificação e preservação de todo o património material e imaterial do 

Município obedecendo a regras precisas de classificação e proteção nas 

vertentes histórica, cultural, arquitetónica, social, técnica e científica 

#Património
 
#Freguesias_todas

 

• Dinamização do espaço permanente que reflita a diversidade gastronómica 

e cultural das diferentes etnias existentes no concelho, integradas no 

renovado mercado municipal 

#Património
 
#Freguesias_todas

 

• Promover um Festival anual de curtas e médias metragens 

#Património
 
#Freguesias_todas

 

• Criação do Museu da Língua Portuguesa no Mosteiro de Odivelas, 

aproveitando a riqueza e a simbologia do Rei Dom Dinis na história da 

utilização da língua portuguesa no seu Reinado – ver projeto integrado da 

Rede de Oferta Cultural 

#Ambiente_Sustentabilidade #Governance_Ordenament #Educação #Empresas #Património
 
#Freguesias_todas

 

• Criação do Centro Cultural Vasco Santana para promoção do teatro e do 

cinema de comédia e divulgação da vida e obra do ator na Freguesia de 

Ramada e Caneças – ver projeto integrado da Rede de Oferta Cultural 

#Educação #Empresas #Património
 
#Freguesias_todas

 

• Clarificar a política de contratação da cultura promovendo mais concursos e 

menos adjudicações diretas 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Promoção de atividades culturais ao ar livre em espaços públicos 
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#Freguesias_todas
 

• Licenciamento para parklets - pequenos espaços de convivência implantados 

em zonas contíguas às calçadas ou em áreas sem uso definido 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Mapear espaços para promoção de Arte Urbana 

#Governance_Ordenamento
 
#Freguesias_todas

 

• Centro Cultural da Malaposta – ver projeto integrado da Rede de Oferta 

Cultural 

#Educação #Freguesias_todas
 

• Facilitar a criação de espaços para prática e conhecimento religioso de modo 

a garantir liberdade e interculturalidade do concelho – construção de um 

espaço ecuménico religioso promovendo valores fundamentais da 

humanidade e das religiões 

#Freguesias_todas
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