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REORDENAMENTO E INTEGRAÇÃO URBANA E SOCIAL DA ZONA SUL 

 

Uma das principais competências de qualquer município é definir o ordenamento 

e garantir a coesão do território, de forma a garantir oportunidades e uma 

qualidade de vida equitativa para todos os munícipes. 

 

A zona sul devido a várias circunstâncias, nas quais se inclui o facto de ter nascido 

de forma espontânea, sem regras urbanísticas, ou por ter sido uma resposta 

habitacional perante situações de emergência em casos de catástrofe, como as 

ocorridas com as cheias de 1967, teve um desenvolvimento social e económico 

diferente de outras zonas do concelho.  

Reconhecendo os problemas, mas também as potencialidades existentes, a 

candidatura da Iniciativa Liberal ao concelho e freguesias de Odivelas traçou uma 

estratégia de desenvolvimento para a zona sul, assente na sua revitalização e 

regeneração, com novas zonas habitacionais, para os atuais e novos moradores, 

residências universitárias, infraestruturas desportivas, de cultura e de lazer, 

empresas e emprego, parques e matas e melhoria das vias de acesso, dos 

espaços públicos e das redes de saneamento, entre outras. 
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• Ligação Pedonal à Zona Norte 

o Criação e reabilitação das zonas de acesso pedonal, entre as zonas a 

norte e a sul da IC17 – CRIL, com soluções que incorporem inovação 

arquitetónica e mobilidade ciclo pedonal 

#Mobilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Odivelas

 

 

Figura 1: Projeto integrado - Ligação Pedonal à Zona Norte 

• Ligações Rodoviárias 

o Acessos da Zona Sul ao IC17 / A36 e à Zona Norte – novo nó de acesso 

central a localizar entre a Paiã e o Senhor Roubado, devendo ser 

estudadas antecipadamente as melhores soluções técnicas que 

respondam aos objetivos previstos, sem criar pressão rodoviária sobre 

zonas sensíveis ambientais ou de congestionamento de tráfego 

#Mobilidade
 
#Odivelas

 

• Proposta intermunicipal (Amadora e Odivelas) para a conclusão da ligação 

da Pontinha a Alfornelos e Requalificação da Rua Azinhaga dos Besouros 

o Colocar ao serviço da circulação (automóvel e bicicletas) uma 

passagem superior sobre o IC16 (já existente), o que levará à 
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necessidade de construção de uma rotunda junto da Escola Gonçalves 

Crespo, novos acessos e alargamento de vias 

#Mobilidade
 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 2: Projeto integrado – Ligação Alfornelos – Escola Gonçalves Crespo 

• Ligação a Lisboa – Via Carnide 

o Garantir um acesso fluído e seguro dos bairros da zona sul à freguesia 

de Carnide no Concelho de Lisboa 

#Mobilidade
 
#Odivelas #Pontinha_Famões

 

 

Figura 3: Projeto integrado – Ligação Lisboa - Carnide 

• Transportes Urbanos 
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o VOLTAS - novo circuito do transporte urbano para a zona sul, com dois 

sentidos, de forma a assegurar transportes adequados às necessidades 

atuais da população 

#Mobilidade
 
#Pontinha_Famões

 
#Odivelas

 

 

Figura 4: Projeto integrado - VOLTAS 

• Mata Municipal da Urmeira 

o Novo espaço arborizado e de merendas, com parque infantil, parque 

radical e trilhos pedonais 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 5: Projeto integrado – Mata Municipal da Urmeira 

• Mata Florestal da Encosta da Luz e Vale do Forno 
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o Mata florestal, circuitos pedonais, Parque de Merendas 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Odivelas

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 6: Projeto integrado – Mata Florestal da Encosta da Luz e Vale do Forno 

• Hortas Urbanas da Pontinha 

o Hortas urbanas, com conceitos de produção orgânica, sustentável e de 

subsistência para moradores locais 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 7: Projeto integrado - Hortas Urbanas da Pontinha 

• Parque Intermunicipal Urbano da Azinhaga dos Besouros 
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o Arborização do espaço adaptado a espaço de merendas, parque infantil 

e parque radical, na área localizada a oeste do IC16, representado como 

projeto intermunicipal entre Odivelas e Amadora –Bairro de Alfornelos 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania #Pontinha_Famões

 

 

Figura 8: Projeto integrado – Parque Intermunicipal Urbano da Azinhaga dos 

Besouros 

• Caminho Pedonal do Rio da Costa 

o Construção de um caminho pedonal ao longo do Rio da Costa, desde o 

Parque da Paiã até ao limite a Este do concelho, integrando o atual 

Parque do Rio da Costa 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Odivelas

 
#PóvoaStoAdrião_OlivalBasto

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 9: Projeto integrado – Caminho pedonal do Rio da Costa 

• Requalificação da Zona Húmida da Urmeira para atividades desportivas e 

de lazer 
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o Alargamento de zona desportiva de formação, circuitos pedonais ao 

longo do rio, Karting, campos de Críquete / Basebol, Gateball, Street 

Basket e Voleibol 

#Ambiente_Sustentabilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Odivelas

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 10: Projeto integrado – Requalificação Zona Húmida da Urmeira 

• Miradouro Igreja Paroquial da Sagrada Família da Pontinha 

o Criação de um miradouro 360º com vista sobre a várzea de Odivelas 

#CoesãoSocial_Cidadania#Pontinha_Famões
 

 

Figura 11: Projeto integrado - Miradouro Igreja Paroquial da Sagrada Família da 

Pontinha 

• Construção do Centro Escolar da Urmeira 
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o Jardim de Infância e Escola de Ensino Básico 

#Educação
 
#CoesãoSocial_Cidadania #Pontinha_Famões

 

 

Figura 12: Projeto integrado -JI e Ensino Básico na Zona Sul 

• Dinamização Empresarial para Start-Up das Indústrias Criativas 

o HUB para as Indústrias Criativas - Espaço a localizar junto da estação de 

Metro do Senhor Roubado, que venha a agregar conceitos de 

coworking e incubação, com áreas de restauração. Tem por objetivo 

acelerar o crescimento de indústrias culturais e criativas, como por 

exemplo arquitetura, artes performativas, artesanato, joalharia, 

multimédia, design, media, publicidade, música, etc. 

#Mobilidade
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#PóvoaStoAdrião_OlivalBasto

 
#Odivelas

 

 

Figura 13: Projeto integrado - HUB para Indústrias Criativas – Coworking 

• Regeneração Urbana dos Bairros de S. José e do Menino de Deus 



#ReprogramarOdivelas  

   
 

23.05.2021  10 
 

o Construção de novos fogos a custos controlados, em propriedade 

horizontal, com 3 pisos, para novos moradores através do programa de 

rendas acessíveis e realojamento dos atuais moradores nos bairros 

#Habitação
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 14: Projeto integrado - Regeneração Urbana dos Bairros de S. José e do 

Menino de Deus 

• Regeneração dos Bairros: Serra da Luz, Encosta da Luz, Maximino, Vale do 

Forno, Quinta da Serra, Cassapia e Quinta da Várzea 

o Licenciamento das 1ª habitações que se encontrem abrangidas em 

AUGI 

o Fomento, apoio no licenciamento e programas de incentivos a unidades 

de alojamento local e hostels, destinados a trabalhadores imigrantes 

o Fiscalização de novas construções ou ampliações não autorizadas 

o Fiscalização ao arrendamento e subarrendamento ilegal 

o Requalificação das redes de águas e saneamento 

o Novos arruamentos, passeios, posturas de circulação do trânsito e 

sinalética 
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o Novos espaços ajardinados e de lazer 

#CoesãoSocial_Cidadania
 

#Habitação
 

#Mobilidade
 

#Ambiente_Sustentabilidade
 

#Odivelas
; 

#PóvoaStoAdrião_OlivalBasto
 
#Pontinha_Famões

 

• Regeneração Urbana do Bairro Dr. Mário Madeira 

o Classificação do Bairro como de Interesse Municipal 

o Reabilitação das habitações, do espaço público e novos espaços para 

práticas de comércio e serviços de proximidade 

#Habitação
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 15: Projeto integrado –Regeneração Urbana Bairro Dr. Mário Madeira 

• Regeneração Urbana do Bairro do Olival do Pancas 

o Construção de prédios de 3 pisos para realojamento dos moradores dos 

bairros e novos moradores e reabilitação das moradias 

#Habitação
 
#Ambiente_Sustentabilidade

 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões
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Figura 16: Projeto integrado – Regeneração Urbana Bairro Olival do Pancas 

• Unidade de Saúde Familiar da Urmeira (USF) 

o Requalificação da unidade de cuidados de saúde primários da Urmeira, 

complementado com uma USF 

#Saúde
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 17: Projeto integrado - Unidade Saúde Familiar da Urmeira 
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• Quartel Central da Polícia Municipal 

o Localização da sede da Polícia Municipal na zona sul 

#Segurança
 
#CoesãoSocial_Cidadania

 
#Pontinha_Famões

 

 

Figura 18: Projeto integrado - Polícia Municipal 


