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ODIVELAS: A MUDANÇA É AGORA

PROGRAMA ELEITORAL ODIVELAS

Exigir ao Ministério da Saúde a criação do Agrupamento
de Centros de Saúde e da Unidade de Saúde Pública de Odivelas;

Criação de incentivos para a fixação de médicos de família;

Criação de um Centro de Apoio à Saúde Oral;

Criação do Programa Municipal de Desfibrilhação Automática.

SAÚDE

Aumento dos programas e de número de vagas nas atividades
das pausas letivas;

Criação de Programa de Voluntariado Jovem vocacionado para a 
participação em atividades municipais;

Aumento dos apoios concedidos às associações juvenis através do 
Programa de Apoio Municipal de Odivelas;

Disponibilização de Wi-Fi em espaços públicos;

Alargamento dos horários de funcionamento da Biblioteca D. Dinis
e dos Polos;

Criação do Orçamento Participativo Jovem;

Programação Cultural e Desportiva na Celebração do Mês da Juventude.

JUVENTUDE

Construção de 8 parques de estacionamento e criação de 10 000 lugares 
de estacionamento;

Criação de uma rede gratuita de autocarros, amigos do ambiente;

Conclusão da via T14, da via de ligação do Casal do Monte à Rua Heróis 
de Chaimite e da variante à EN 250 em Caneças;

Melhoria das condições de mobilidade na Vertente Nascente;

Instalação de uma rede de carregadores elétricos na via pública

Concretizar ligações cicláveis e pedonais entre Pontinha, Odivelas, Olival 
Basto, Senhor Roubado, e ligação a Lisboa;

Aprovação do Plano Municipal de Segurança Rodoviária;

Melhoria das condições de segurança rodoviária na EN 250, EN 8, IC22
e nas vias municipais com maior sinistralidade;

Criação de passeios, beneficiação de passadeiras e reforço
de sinalização.

MOBILIDADE - ACESSIBILIDADE
- ESTACIONAMENTO

Redução dos impostos municipais às empresas;

Desconto de 50% na fatura da água a todas as empresas, comércio
e restauração do Concelho;

Requalificação de todos os mercados municipais;

Apoio ao sector da restauração, através da realização de eventos 
regulares de gastronomia;

Criação da Via Verde para todos os processos de criação de empresas, 
estabelecimentos comerciais e industriais.

Atribuição às famílias de voucher de 50€, dedutível no comércio local
e para compra de material escolar, no início de cada ano letivo;

Por cada 10€ gastos no comércio e restauração do Concelho devolução 
de 1€ ao consumidor, em vale, que poderá ser novamente gasto
no comércio do Concelho;

Estímulos para a captação de investimento que permitam a 
concretização de unidades hoteleiras no Concelho.

Criação da Polícia Municipal de Odivelas: ruas patrulhadas 24 horas,
1 nova esquadra, 50 efetivos, 5 viaturas, 10 motas;

Reforço da Iluminação Pública (LED);

Instalação de videovigilância nas zonas críticas;

Exigir a construção da Esquadra da PSP de Odivelas, a beneficiação
da Esquadra da Pontinha e o reforço de efetivos;

Apoio às Corporações de Bombeiros do Concelho, para renovação
da frota de combate a incêndio urbano;

Dotar a Proteção Civil Municipal com viatura apetrechada com 
equipamento de desfibrilhação automática;

Investimento em viaturas operacionais da Proteção Civil Municipal
e meios de comunicação;

Criação de incentivos municipais motivadores de novos recrutamentos 
para as Corporações de bombeiros.

SEGURANÇA - PROTEÇÃO CIVIL

ATIVIDADES ECONÓMICAS
- CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO

Aumento dos equipamentos desportivos para prática desportiva 
informal;

Criação de mais Parques Multidesportivos no Concelho;

Assegurar as condições para que Odivelas volte a ter o seu clube
de referência;

Requalificação dos campos dos pequenos jogos;

Construção de uma Piscina Municipal na União de Freguesias 
Pontinha-Famões;

Criação do Centro de Treino de Marcha e Corrida da Paiã;

Pagamento das inscrições aos atletas nas competições regulares;

Pagamento dos seguros desportivos;

Reativação do funcionamento regular do Concelho Municipal do 
Desporto.

DESPORTO

Criação do Centro Interpretativo D. Dinis no Mosteiro de S. Dinis;

Valorização do Mosteiro de S. Dinis e abertura ao público;

Criação de eventos culturais periódicos de animação cultural;

Recuperação da tradição histórica de realização de Outeiros
no Mosteiro de S. Dinis;

Criação do Prémio “Artes Plásticas D. Dinis”, convidando personalidades 
de prestígio para júri;

Recuperação e divulgação da tradição histórica da doçaria conventual;

Criação do Centro de História Contemporânea de Odivelas;

Publicação de estudos, pesquisas e monografias sobre a história local
e venda ao público;

Reabilitação da Quinta das Águas Férreas;

Criação de um plano/condições de salvaguarda das Fontes de Caneças;

Criação de Roteiros Turísticos, pelos principias pontos de interesse 
histórico e cultural;

Reforço dos apoios concedidos às associações culturais através
do Programa de Apoio Municipal de Odivelas.

CULTURA
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Conclusão e beneficiação do Parque do Rio da Costa;

Construção do Parque da Cidade D. Dinis com ligação ao centro histórico 
e às Colinas do Cruzeiro;

Requalificação do Pinhal da Paiã, incluindo pista de manutenção;

Regeneração da entrada de Odivelas pelo Sr. Roubado;

Arborização e Beneficiação da ligação pedonal entre o Parque Naide 
Gomes e o Parque Ma Lamas;

Construção de novos parques infantis e reabilitação dos existentes;

Instalação de zonas verdes compatíveis com a prática desportiva informal 
no Parque do Silvado;

Arranjo paisagístico dos espaços verdes públicos: manutenção, limpeza, 
beneficiação;

Construção de casas mortuárias em Caneças e na Pontinha;

Beneficiação da envolvente do Dólmen do Sítio das Pedras Grandes, no 
Casal Novo em Caneças, com a colocação de mobiliário urbano
de repouso e lazer;

Investimento em arte pública como instrumento de valorização do 
espaço público;

Regeneração do espaço público nos Bairros do extinto Governo Civil;

Negociar com o IHRU as intervenções necessárias nas casas dos Bairros 
do antigo Governo Civil;

Erradicação dos bairros de barracas: Bairro do Barruncho, Talude Militar, 
entre outros;

Regeneração do Bairro Olival do Pancas, Pontinha;

Requalificação do parque habitacional público.

VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Recolha eficiente do lixo;

Modernização e aumento dos pontos de recolha seletiva de resíduos;

Instalação de rede de máquinas de recolha de embalagens em escolas
e superfícies comerciais;

Incentivo da compostagem através da formação e disponibilização
de equipamentos;

Limpeza e valorização paisagística das linhas de água no Concelho;

Limpeza de terrenos públicos e fiscalização intensiva da limpeza
de terrenos privados;

Incremento das Hortas Urbanas;

Construção do Gatil Municipal;

Instalação de um crematório animal para garantir uma despedida digna
e segura;

Aumento da capacidade de acolhimento de animais abandonados.

AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

Desburocratizar e simplificar os processos de legalização de construções 
em AUGI’s, tornando possível a legalização de construções sem 
cumprimento integral das normas técnicas, quando as obras de 
regularização requeiram meios económicos desproporcionados, desde 
que fique garantida a salubridade e segurança do edifício;

Repor o índice de construção de 0,7 para as áreas AUGI;

Concluir os processos de reconversão das AUGI em curso;

Elaboração de Planos de Iniciativa Municipal, para os Bairros que não têm 
Comissão nem Plano;

Conclusão do Plano de Urbanização da Vertente Sul e emissão
dos alvarás de licença de loteamento;

Implementar o processo de reconversão da Vertente Nascente (Olival 
Basto);

Pressionar a REN para instalação no subsolo das linhas aéreas de alta 
tensão;

Implementação de Projeto de Urbanismo Tático de beneficiação de ruas e 
bairros, baseado num processo de participação pública;

Criação de um modelo padrão de quiosque a ser implementado nos 
centros históricos, parques e jardins.

URBANISMO

Promoção de uma política de apoio à infância e às famílias com 
investimento municipal no aumento da oferta de vagas em creche
na rede pública e solidária;

Promoção de política de investimento municipal, gradual e faseado,
nos Centros de Dia e no reforço das vagas em lar;

Criação de novos programas de promoção do envelhecimento ativo: 
colónias de férias para idosos, passeios culturais, voluntariado sénior;

Reforçar os apoios às Instituições de Solidariedade Social,
através do Programa de Apoio Municipal de Odivelas;

Criação de subsídio de apoio ao arrendamento para famílias carenciadas 
e jovens;

Construção de 400 novas habitações municipais, destinadas
a arrendamento apoiado;

Diminuição da Taxa de IMI para taxa de 0,34 e estabilização durante
4 anos.

COESÃO SOCIAL

Requalificação da Escola EB 2, 3 dos Pombais: espaços exteriores, 
reformulação da entrada e acessos;

Requalificação da Escola Secundária de Odivelas: espaços exteriores, 
muros, iluminação;

Requalificação e ampliação das Escolas Básicas Mello Falcão, Pontinha e 
Rainha Santa em Odivelas;

Construção de raiz da escola básica integrada da Qta. do Segulim, 
Famões;

Modernização dos meios informáticos nas escolas: rede e equipamento;

Vagas em jardim de infância para todas as crianças dos 3 aos 5 anos;

Melhoria da qualidade das refeições escolares;

Atribuição gratuita de manuais escolares a todos os alunos
do Concelho;

Criação de projetos educativos de prevenção do insucesso escolar,
em colaboração com a Rede Social, Associações de Pais e Escolas.

EDUCAÇÃO
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