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Nota de Imprensa 
 

Parceria Público-Privada e benefício para o 

Sporting afastam clubes da terra 

Tabela de preços do pavilhão Multiusos não contempla 

descontos para instituições do concelho 

 

No passado dia 17 de Outubro a Câmara Municipal de Odivelas aprovou, com os votos 

contra dos vereadores da CDU, a tabela de preços do pavilhão Multiusos de Odivelas. 

Contrariando tudo aquilo que a presidente da Câmara e o PS diziam no passado, constata-

se que este equipamento não vai corresponder às necessidades e expetativas da população 

do concelho. Aos mais de 100 mil euros que a Câmara paga pela escandalosa parceria 

público-privada à qual a CMO sujeitou o município não corresponderá assim nenhuma mais 

valia para os munícipes e para as instituições do concelho. 

A tabela de preços, não contempla qualquer desconto ou isenção para os agentes locais 

sejam eles, culturais, recreativos ou desportivos. Mais, os valores que comporta são 

completamente proibitivos para os clubes e associações do concelho.  

Vejamos alguns exemplos: 

A utilização da nave 2 (recinto secundário de dimensões mais reduzidas) e da nave 1 

(recinto central do pavilhão) custarão às entidades que a requeiram cerca de 75€ e 

150€/hora.  

Se as instituições do concelho quiserem utilizar para uma assembleia, reunião ou ação de 

formação o espaço do auditório terão de pagar 150€/hora. 

Os munícipes ainda se lembrarão das palavras da Presidente da Câmara, Susana Amador, 

na inauguração do pavilhão onde afirmava no seu jeito inflamado que aquele equipamento 

estaria ao serviço da população e convidava mesmo os munícipes e as instituições do 

concelho a utiliza-lo. Passado um ano, o que é que Susana Amador fez??? Entregou a 

gestão do pavilhão Multiusos à empresa municipal desresponsabilizando-se diretamente 

da gestão deste importante equipamento. No entanto, continua a ser a Câmara a pagar a 

exorbitante renda mensal de mais de 100 mil euros fixada no âmbito da parceria público-

privada.  
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As brutais tarifas agora aprovadas pelo PS/PSD tem por objetivo afastar os clubes da terra 

deixando o espaço completamente livre para o Sporting que apenas vai pagar a ínfima 

quantia de 10 000 €uros. 

 

Verifica-se assim que a CDU tinha razão quando afirmou que aquele equipamento não iria 

servir a população e as instituições do concelho. Esta tabela de taxas envergonha a Câmara 

Municipal e devia envergonhar a coligação PS/PSD. Os impostos pagos pelos contribuintes 

do concelho devem ter retorno na satisfação da suas necessidades e não para a realização 

de projetos que apenas têm em vista promover a imagem da Câmara e da sua presidente. 

 

 

A CDU- Odivelas 

Odivelas, 18 de Outubro de 2012 


