#ReprogramarOdivelas
GOVERNANCE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Odivelas nunca se afirmou no contexto da Área Metropolitana de Lisboa e tem-se
mantido um concelho satélite de Lisboa, tornando-se num dormitório.
Apenas deu prioridade à construção, numa primeira fase em resposta à procura
habitacional de pessoas que vinham de outras regiões de Portugal, depois em
resposta à chegada de pessoas vindas da comunidade de países de língua oficial
portuguesa e, mais recentemente, de outras geografias mundiais, com maior
predominância de África e Ásia.
Nunca existiu uma estratégia de afirmação territorial que contribuísse para a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
O espaço urbanístico cresceu sem ordenamento, sem qualificação do espaço público,
sem preocupação do lazer para os seus habitantes e muito menos com preocupações
em desenvolver ações que pudessem contribuir para a atração de investimento
empresarial ou de apoiar o espírito empreendedor dos seus habitantes.
Odivelas é um jovem concelho com maturidade suficiente para definir o seu futuro.
Está na altura de Odivelas permitir e apoiar a sua população na obtenção de
melhores condições de captação, criação, desenvolvimento e dinamização dos seus
projetos.
Projetos esses que devem ser construídos e desenvolvidos com toda a transparência,
dignidade, direito e segurança que a população merece.

PROPOSTAS
•

Garantir e promover a transparência dos gastos públicos, discriminando
todas as rubricas associadas aos serviços e bens adquiridos pelo Município
o

Em 2019, mais de 50% dos serviços adquiridos (11 milhões de Euros), foram
identificados como “outros serviços” ou “outros trabalhos especializados”
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•

Redução de IMI para 0,3% (taxa mínima legal) - poupança nas famílias e
empresas superior a 3 milhões de Euros

#Habitação #Freguesias_todas

•

Isenção da Derrama Municipal (imposto cobrado às empresas em conjunto
com o IRC cuja receita reverte para o Município) para todas as empresas
sediadas no Município, com volume de negócios inferior a 150.000 Euros

#Empresas #Freguesias_todas

•

Redução de 5% (taxa máxima) para 3,5% da taxa variável de IRS que incide
sobre os munícipes residentes em Odivelas, garantindo às famílias uma
poupança superior a 2 milhões de Euros

#CoesãoSocial_Cidadania #Freguesias_todas

•

Eliminação de todas as taxas municipais inferiores a 10 Euros

#Habitação #CoesãoSocial_Cidadania #Empresas #Freguesias_todas

•

Racionalização da contratação de novos funcionários municipais – de acordo
com o Relatório de Gestão de 2019, existem 1257 funcionários municipais,
dos quais 28% têm mais de 55 anos

#Freguesias_todas

•

Portal de Transparência de Contratação de Recursos (Pessoas e Aquisição de
Bens e Serviços) - divulgação de concursos internos, contratação pública,
com disponibilização de todos os contratos de bens e serviços por
fornecedores, bem como informação adicional de todas as peças
contratuais, permitindo um maior escrutínio por parte dos munícipes

#Freguesias_todas
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•

Promoção da coesão territorial com a adoção de medidas de controlo interno
e divulgação trimestral dos gastos relacionados com um conjunto de serviços
prestados à comunidade (como por exemplo higiene urbana, manutenção
das vias públicas, jardins, etc.), por bairro ou freguesia, com monitorização
da qualidade do serviço prestado

#Freguesias_todas

•

Identificação, avaliação e divulgação do património imobiliário detido pelo
Município, referindo a afetação respetiva

#Habitação #Património #Freguesias_todas

•

Programa de apoio à comunidade imigrante, com o objetivo de promover a
integração cultural e profissional, apoio burocrático, formação linguística e
apoio familiar e psicológico

#CoesãoSocial_Cidadania #Freguesias_todas
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