CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007

RESUMO DE DELIBERAÇÕES

Aprovado pela Câmara Municipal da Amadora, um voto de pesar pelo falecimento
da Sra. Professora Conceição Rodrigues Branco Pombeiro, Presidente do Conselho
Executivo da E.B. n.º 1 da Brandoa, bem como atribuir o seu nome a uma artéria
do Município, de preferência na referente ao pólo escolar existente na freguesia da
Brandoa, pela relevância, em geral, da sua intervenção na comunidade educativa
do Concelho, e em especial, na aludida freguesia. – Voto de Pesar.

Foi aprovado pela Câmara Municipal o Programa Municipal de Empreendedorismo
Social - AMADORA EMPREENDE, bem como o respectivo Plano de Acção para 20082009, e ainda a minuta do Protocolo a celebrar entre o Município e o Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, relativo à materialização do
Objectivo 1 daquele programa – Projecto de Incubadora Quick - o qual tem como
objectivo central o desenvolvimento da iniciativa empreendedora dos jovens a
apoiar as melhores ideias do negócio, privilegiando a inovação e as actividades e
elevado valor acrescentado na sociedade do conhecimento, possibilitando que os
jovens desenvolvam as iniciativas empresariais com sucesso num período inicial,
com

encaminhamento

personalizado

e

articulação

institucional

adequada,

permitindo, desta forma, atrair, fixar e desenvolver o capital humano jovem. –
Programa Municipal de Empreendedorismo Social - AMADORA EMPREENDE.

Pela Câmara Municipal da Amadora, foi aprovada a IX Mostra de Teatro das
Escolas, a realizar nos Recreios da Amadora, no mês de Maio de 2008, com a
participação de diversos estabelecimentos de ensino, para os quais é concedido um
apoio financeiro para fazer face às despesas de preparação e execução do evento. –
IX Mostra de Teatro das Escolas.

A Câmara Municipal da Amadora aprovou a 12.ª Modificação ao Orçamento da
Receita do ano 2007 (1ª Alteração). – Alteração ao Orçamento de 2007.

