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CDU manifesta o seu agradecimento às 
instituições sociais do concelho e defende a 
revisão do PAMO 
 
Foi à reunião da Câmara Municipal de Odivelas, realizada no dia 28 de outubro, a Proposta 
de Atribuição dos Apoios Financeiros, no Âmbito do Programa de Apoio Municipal de 
Odivelas (PAMO) 2020 – Eixo Social. 
 
O Programa de Apoio ao Movimento Associativo, na sua vertente social, assume nos dias 
de hoje um papel fundamental para as IPSS do nosso Concelho, não só pelo apoio 
financeiro que está a ser atribuído a estas Instituições, mas igualmente pelo 
reconhecimento e valorização da sua atividade diária nas áreas da infância, juventude e 
terceira idade. 
 
As Associações de cariz social do Concelho de Odivelas, desempenharam e estão a 
desempenhar, um papel fundamental de combate à crise provocada pela COVID-19 dando 
resposta às dificuldades, que desde março do presente ano, assolou todo o país. Não 
baixaram os braços, antes pelo contrário, foram sendo encontradas respostas para 
enfrentar as dificuldades ao nível do acompanhamento dos seus utentes e dando resposta 
a todos aqueles que viram as suas condições de vida serem alteradas por conta da perda 
de rendimentos e do emprego. 
 
Os Vereadores da CDU manifestam o seu profundo agradecimento a todas estas 
Instituições, assim como aos seus profissionais e dirigentes que continuam a 
prestar serviço nesta área, lutando dia a dia por um serviço de qualidade a todos os 
seus utentes. 
 
Os apoios da Câmara Municipal de Odivelas às IPSS, assim como a todo o movimento 
associativo do concelho, seja ele de ordem cultural, desportiva ou na vertente da 
juventude, é atribuído com base no PAMO (Programa de Apoio ao Movimento Associativo), 
que define um conjunto de normas para que os apoios sejam atribuídos.  
 
Neste contexto, os Vereadores da CDU, na passada reunião de Câmara, propuseram 
que este instrumento seja revisto o mais urgente possível, porque os seus 
critérios são tão complexos que dificulta e em alguns casos impedem a candidatura 
do movimento associativo do concelho. 
 
Defendemos que esta revisão contemple a simplificação dos procedimentos de 
candidatura e adeque os critérios às verdadeiras necessidades destas instituições, como 
forma de valorização do seu trabalho. 
 
Odivelas, 29 de outubro 2020 
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