Oeiras Atual
#270 SETEMBRO · OUTUBRO 2022

BOLETIM MUNICIPAL

World
Trade Center

inaugurado em Oeiras
P. 04

Propriedade do Município de Oeiras · Distribuição gratuita · Impressão: 0,18€

Oeiras Move

P. 09

Novo ano letivo

P. 24

Festival de Ciência

P. 29

© FVC Group

ÍNDICE

2 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

05

#270
SETEMBRO
OUTUBRO

2022

5A7

120 MILHÕES DE EUROS
DE INVESTIMENTO PRIVADO
EM OEIRAS PARA O WORLD
TRADE CENTER

9

OEIRAS DISPONIBILIZA
EM TODO O CONCELHO
TROTINETES E BICICLETAS
ELÉTRICAS PARTILHADAS

17

Diretor ISALTINO MORAIS
Vereadora da Comunicação CARLA ROCHA
Chefe do Gabinete de Comunicação
NUNO MARTINS
Editora SÓNIA CORREIA
Fotografias CARLOS SANTOS,

09

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO
PERMANENTE DOS BOMBEIROS
JÁ OPERAM EM OEIRAS

CARMO MONTANHA, MAFALDA MATA
DOMINGOS, PAULO NETO

24

Design PÁGINAS APETECÍVEIS,
ATELIER FICTA DESIGN

INVESTIMENTO
DE 7 MILHÕES DE EUROS
GARANTE MELHORES
CONDIÇÕES DE ENSINO

Propriedade MUNICÍPIO DE OEIRAS
Impressão LIDERGRAF
Publicação Mensal DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Tiragem 92 500 EXEMPLARES
Depósito Legal 27769/89
Execução GABINETE DE COMUNICAÇÃO
RECOLHA E RECICLE O PAPEL USADO

29

A VERSÃO IMPRESSA DESTE BOLETIM
DETÉM A LICENÇA DO RÓTULO
ECOLÓGICO DA EU N.º PT/028/001

24

oeiras.pt

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CIÊNCIA EM OEIRAS

32 A 33

VISUALIZE-NOS NO ISSUU

issuu.com/municipiodeoeiras

OEIRAS VALLEY AIR SHOW:
50 MIL PESSOAS DE OLHOS
POSTOS NO CÉU

SIGA-NOS NO FACEBOOK

facebook.com/MunicipiodeOeiras
SIGA-NOS NO TWITTER

twitter.com/MunicipioOeiras
ACOMPANHE-NOS NO YOUTUBE

youtube.com/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO LINKEDIN

pt.linkedin.com/in/municipiodeoeiras

35

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

instagram.com/municipiodeoeiras/

32

FIM DO VERÃO ASSINALADO
COM MUITA ANIMAÇÃO

37

FESTIVAL SOMERSBY OUT JAZZ:
CINCO MESES, CINCO JARDINS,
50 MIL PESSOAS

39

5.500 ATLETAS PARTICIPARAM
NA CORRIDA DO TEJO
Oeiras Atual

EDITORIAL

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 3

Desenvolvimento e coesão:
duas faces da mesma moeda

Cara (o) Munícipe,
A presente edição do Oeiras Atual
traz em destaque a inauguração,
em Carnaxide, do World Trade
Center – um dos maiores centros
de negócios do País.
Trata-se do primeiro e único projeto do género em Portugal. Um
investimento privado, de 120 milhões de euros, que permite a criação de três mil postos de trabalho,
reforçando a marca do Município
na atração de investimento e sede
de grandes empresas.
Disse-o, aquando da inauguração,
e reforço: é um momento muito
especial para Oeiras, para a Área
Metropolitana de Lisboa e para
Portugal.
Já não é segredo para ninguém o
caminho que nos permitiu chegar
até aqui. Cuidámos das necessidades básicas e dos direitos fundamentais dos nossos munícipes
– com o direito a habitação con-

digna em primeiro plano. Foi desse patamar que avançámos para
a captação das grandes empresas
tecnológicas, que hoje constituem
a coluna vertebral do nosso tecido
empresarial, o qual tem um efeito
reprodutivo extraordinário noutros ramos de atividade, criando a
riqueza e os espaços que dão sustentáculo à nossa comunidade.
A verdade é que um dos concelhos
com menor dimensão territorial
da Área Metropolitana de Lisboa
se transformou no motor económico da sua região, ocupando o
segundo lugar no volume de negócios do País, a seguir a Lisboa.
Foi a definição da estratégia de desenvolvimento de Oeiras que atraiu
as empresas, interessadas em fazer
parte de uma comunidade coesa e
de um território valorizado.
É em momentos como este que
se tornam mais audíveis os argumentos que aludem ao “excesso
de betão”. São argumentos que
não fazem o mínimo sentido.
Oeiras é um território desenvolvido, organizado e qualificado, em
toda a sua extensão. Está preparado para receber habitação de
qualidade, empresas de conhecimento intensivo, universidades
e centros de investigação e, para
além da capacidade para atrair
grandes empresas, destaca-se pela
implementação de políticas de
sustentabilidade ambiental e pela
preocupação com os mais frágeis.
Como tal, não podemos deixar de
nos orgulhar por ser a escolha de

grandes empresas, uma vez que
essa escolha é reflexo do muito
trabalho feito. Trabalho que tem
décadas e que tem como resultado, por exemplo, a criação da
Oeiras Valley Investment Agency,
recentemente apresentada.
Associado a este desenvolvimento,
Oeiras não deixa de ser penalizado pela existência de bolsas de
pobreza, que trabalhamos para
combater, capacitando os mais
jovens da melhor e mais poderosa
ferramenta de acesso a melhores
condições de vida: a Educação.
Em Oeiras, para além de diversas políticas sociais de apoio às
famílias, entendemos que, sendo
a Educação um dos mais eficazes
elevadores sociais, nela devemos
apostar em força, sem tibiezas e
com continuidade.
É por isso que, não me canso de
repetir, passámos de 33 bolsas para
acesso ao ensino superior atribuídas em 2017, para 692, no ano letivo de 2021/22, registando-se, este
ano, mais de 1.100 candidaturas.
Para nós, não são números, são
pessoas – são vidas!
Pessoas como as que se debatem
com a dificuldade em conseguir
pagar uma casa e que, para tal,
contam com o apoio do Município,
para poder viver com dignidade.
Dados recentemente divulgados
pela Pordata revelam que os portugueses estão mais pobres. São já
4,4 milhões os que têm rendimentos abaixo do limiar da pobreza. Só
com apoios sociais estes portugue-

ses passam o limiar, mas mesmo
assim são cerca de dois milhões os
que ficam abaixo dessa linha com
as ajudas financeiras.
Naturalmente, é muito diferente
ser-se pobre num sítio ou noutro.
O facto de ser em Oeiras que vai
arrancar a primeira empreitada do
País no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência não é obra
do acaso. Vamos construir casas
para arrendamento apoiado, tal
como vamos continuar a apoiar as
famílias mais fragilizadas no pagamento das suas rendas – só este
ano já canalizámos com este objetivo mais de 1 milhão de euros.
Em que medida é que estas duas
realidades se tocam?
O World Trade Center é, como
outros centros de escritórios, um
exemplo da capacidade de um território inovador para atrair empresas que angariam impostos que,
por sua vez, permitem ao Município combater a pobreza.
E essa é uma das razões pelas
quais não podemos deixar de nos
congratular por sermos a escolha de grandes empresas. Só um
território fortemente qualificado
atrai investidores que, graças à
sua contribuição fiscal, ajudam a
construir e consolidar a coesão social desse território.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
ESTUDO
A Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgou, recentemente, os resultados do estudo ‘Territórios de bem-estar – Assimetrias nos
municípios portugueses’, analisando os fatores
que contribuem para o bem-estar dos cidadãos.
Demonstra, por exemplo, que a segurança e a
qualidade ambiental do local onde vivemos, as
possibilidades de gestão dos tempos da vida
familiar e de trabalho, o acesso à habitação e a
serviços de educação, saúde e transportes, a par
do envolvimento nas comunidades, são alguns
dos fatores que mais influenciam a perceção e a
experiência de bem-estar das pessoas.

TERRITÓRIO INOVADOR
Neste estudo, Oeiras surge no capítulo dedicado aos estudos de caso de
base municipal como um dos territórios selecionados para observação.
O município surge enquadrado no
conjunto de Territórios Inovadores,
destacando-se no que diz respeito à
preponderância de população qualificada (população entre os 25–64
anos com o ensino superior), ao rendimento bruto médio e à prevalência
do segmento de classe dos profissionais técnicos e de enquadramento.

INOVAÇÃO E DINAMISMO
O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos
identifica a existência, em Oeiras, de uma política municipal muito direcionada para a questão da educação e
da qualificação das populações do concelho, sendo enfatizada a ambição de ter os melhores alunos do País.
O concelho surge identificado como protagonista de
um modelo de desenvolvimento assente em atividades
de ponta, com uma forte aptidão para a produção de
riqueza, albergando empresas de base tecnológica que
trazem inovação e dinamismo económico, destacando-se ao contar com a acumulação de universidades,
centros de investigação científica, laboratórios e polos
empresariais tecnológicos.
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120 milhões de euros
de investimento privado
em Oeiras para o World
Trade Center
O World Trade Center Lisboa, um dos maiores centros de negócios do País, foi oficialmente inaugurado no passado dia 28 de setembro, em Carnaxide, concelho de Oeiras. A
cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais. Representando um investimento de 120 milhões de euros, este é o primeiro
e único projeto do género em Portugal, reforçando a marca do Município na atração de
investimento e sedes de grandes empresas.

Oeiras Atual
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EMPRESAS

“Este é um momento muito especial para Oeiras,
para a Área Metropolitana de Lisboa e para o País.
Estão aqui representados 120 milhões de euros
de investimento que se traduzem em emprego –
são 3000 postos de trabalho. Numa altura como
esta, em particular, é importante para o País ver
nascer projetos destes que dão um forte impulso
à economia nacional”, disse Isaltino Morais.
O novo edifício, que foi construído em cerca de
dois anos, vai acolher grandes empresas nacionais
e internacionais que vão encontrar neste espaço
um conceito totalmente orientado para a sustentabilidade, para o ambiente e para o bem-estar
das pessoas. O World Trade Center é um espaço
flexível, adaptável e evolutivo que vai agregar três
grandes benefícios: plataforma de negócios sustentada em modelos que favorecem o sucesso empresarial, um workplace orientado para o futuro,
para a tecnologia e para a produtividade e um ambiente que favorece um lifestyle focado na sustentabilidade e no bem-estar. Com certificações Leed
Gold e Well Gold, o empreendimento conta já com
alguns ocupantes na área dos escritórios como a
Worten, a Bayer e o YOTEL, no espaço dedicado a
uma unidade hoteleira.
O World Trade Center Lisboa integra uma área
total de 70.000m2 divididos em dois edifícios de
escritórios, que totalizam 25.000m2 e áreas de
retalho com 4.000m2. Os dois edifícios têm oito
pisos acima do solo, com pátios exteriores e um
rooftop em cada edifício. Os espaços exteriores
ocupam 10.000m2 e incluem ciclovias, jardins e
espaços verdes que permitem a prática de exercício físico. •

3000 postos de trabalho
2 edifícios de escritórios
com 25.000 m2
Pátios exteriores, rooftop,
ciclovias, jardins e espaços
verdes
1000 lugares
de estacionamento
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Investimento privado
de 120 milhões de euros,
reforça a marca do Município
na atração de investimento
e sedes de grandes
empresas.
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PERCURSO ENTRE VILA FRIA E LECEIA

Nova Ciclovia da Rua da Fonte
VALOR DO INVESTIMENTO

1.250.000 €

Está previsto para o último trimestre de 2023 o início da obra da Ciclovia da Rua da Fonte, entre Vila
Fria e Leceia. O projeto visa a implantação de um corredor seguro,
confortável e eficiente para utentes de bicicletas e peões, ao longo
de 1.040 metros e o seu traçado foi
elaborado tendo em conta o eixo
da via existente. A intervenção irá
contribuir para a promoção de estratégias de baixo teor de carbono,
através do incremento da mobilidade urbana multimodal sustentável nesta área, indo ao encontro de
uma estratégia de desenvolvimento urbano sustentável e de uma
das prioridades de investimento do
PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano).•

Parques Tejo
mais próxima
dos utilizadores
A Parques Tejo inaugurou, no passado dia 20
de setembro, o seu novo Centro de Atendimento ao Cliente localizado no Centro Comercial Dolce Vita, em Linda-a-Velha, numa
lógica de maior proximidade com os munícipes e diversificação de serviços.
Esta abertura está inserida numa nova política de atuação da Parques Tejo que prevê
a criação de um ecossistema de mobilidade
para todo o concelho, no qual se destaca o
projeto de mobilidade suave, ciclável e pedonal, que inclui a disponibilização de bicicletas partilhadas e trotinetas, com utilização
gerida através da app Oeiras Move. •

Oeiras Atual
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Oeiras disponibiliza em todo o concelho
trotinetes e bicicletas elétricas partilhadas

Já estão disponíveis os 200 pontos de partilha
de trotinetas elétricas por todo o concelho.
Para o presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, esta foi “a altura certa para avançar com este projeto, por estarem finalmente reunidas todas as condições
para o fazer”.
O ‘Oeiras Move’ é um projeto do Município
de Oeiras, em parceria com a Parques Tejo,
e que tem como objetivo promover soluções
de mobilidade suave por todo o concelho em
conforto e segurança.
Este é um dos eixos de um ecossistema de
mobilidade de Oeiras, ao qual se irá juntar
uma maior oferta de estacionamento e o aumento da oferta de transportes públicos.
Ao estabelecer a estratégia, a Parques Tejo
tirou partido da experiência dos municípios
vizinhos que lançaram há mais tempo este
tipo de serviço, garantindo-se uma forte fiscalização por parte da Parques Tejo.
Os utilizadores das trotinetes e das bicicletas
dispõem de 200 pontos de estacionamento
e terão mesmo de estacionar nestes locais,
sob pena de a viagem continuar a contabilizar até que os mesmos sejam devidamente
estacionados.•

200 pontos Oeiras Move
Cerca de 600 trotinetes
200 bicicletas agora
+ 200 durante o primeiro
trimestre de 2023
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EQUIPAMENTOS

CARNAXIDE E PAÇO DE ARCOS

Requalificação de Secções de Limpeza Urbana
VALOR DO INVESTIMENTO

290 MIL EUROS

Encontram-se em fase de conclusão os
projetos de requalificação da secção de
limpeza urbana de Paço de Arcos, localizada na Rua Curry Cabral, sob o viaduto do Espargal, e da contentorização
para as instalações provisórias dos funcionários durante o decorrer da obra. A
obra de remodelação visa a renovação
e beneficiação da secção de limpeza
urbana com o objetivo de proporcionar
melhores condições aos funcionários e
aperfeiçoar a funcionalidade desta unidade. Pretende-se ainda, a intervenção
ao nível do ambiente urbano e paisagístico, com uma valorização do edifício e
envolvente, complementada com a deslocação do acesso pedonal e automóvel
para o lado norte, afastando a atividade
e movimentação de pessoal e veículos
para uma área mais afastada dos edifícios de habitação vizinhos e viabilizando um acesso autónomo através
da Praceta Contra-Almirante Schultz,
localizada a norte da linha férrea. A
realização da obra impõe a interrupção do funcionamento destas instalações, mas as atividades de limpeza urbana e
manutenção de espaços verdes não podem ser
interrompidas. Por conseguinte esta obra será
complementada com uma operação de instalação provisória, em contentores, dos armazéns,
serviços e instalações para pessoal que estão
alojados no atual edifício. Essa instalação será
levada a cabo no terreno contíguo, situado a
norte, atualmente desocupado e anteriormente
utilizado como área de estaleiro das obras ferroviárias efetuadas, há alguns anos, na Linha
de Cascais.

VALOR DO INVESTIMENTO

148.500 EUROS

Em desenvolvimento está também o projeto
que visa a requalificação das instalações da
secção de limpeza urbana de Carnaxide, localizada no Centro Cívico. A obra de remodelação
visa a renovação e beneficiação desta secção de
limpeza urbana com o objetivo de proporcionar
melhores condições aos funcionários do Município e pretendendo aperfeiçoar a funcionalidade desta unidade, bem como a intervenção ao
nível do ambiente urbano e paisagístico, com
uma valorização do edifício e sua envolvente.•

Oeiras Atual
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Novas dinâmicas comerciais no concelho
Foram inauguradas, em
setembro, uma nova loja
Continente Bom Dia, no
empreendimento World
Trade Center, em Carnaxide, uma nova loja da
cadeia internacional de
restaurantes de fast food
McDonald’s, junto ao
supermercado Auchan,
em Paço de Arcos, e uma
nova loja da cadeia de
supermercados Lidl, em
Linda-a-Velha. •
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Visita ao Bairro dos Navegadores
O presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino Morais, realizou no
início do mês de setembro uma visita
ao Bairro dos Navegadores, acompanhado pelos vereadores Joana Baptista, Teresa Bacelar, Nuno Neto e Carla
Rocha. Esta visita de trabalho permitiu ao presidente ouvir os moradores
do bairro e a Associação de Moradores
dos Navegadores. •

Oeiras Atual
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PAÇO DE ARCOS

Arte urbana no Bairro dos Faroleiros
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, inaugurou dois murais de arte
urbana no Bairro dos Faroleiros, em Paço de
Arcos. As obras, assinadas pelos street artists
Youthone e Miúdo, resultam de um convite da
Município de Oeiras que, em parceria com a

Direção-Geral de Faróis, pretendeu celebrar
tanto a profissão de faroleiro como o próprio
bairro, constituído por casas de função: casas
que servem os faroleiros e suas famílias.
Os artistas convidados, além de ligações ao
concelho, têm também ligações à temática,

uma vez que um serviu como militar da Marinha e o outro é neto de faroleiro. As pinturas
em jeito de homenagem, gravada nas empenas
dos prédios, vêm dar continuidade ao investimento que vem sendo feito no concelho em
arte urbana. •

PAÇO DE ARCOS

MAIS HABITAÇÃO PARA JOVENS
VALOR DO INVESTIMENTO
930 MIL EUROS
Continua a avançar a obra de reabilitação do edifício da Avenida Patrão Joaquim Lopes, números 11 a 15, em Paço de Arcos, no âmbito do Programa
Habitação Jovem. A obra centra-se agora na estrutura interior do edifício, que se desenvolve em dois pisos e águas furtadas e vai albergar cinco apartamentos T1 e um espaço comercial preparado para restauração.
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OBRAS

Concluídas as obras de requalificação
de espaços de jogo e recreio
VALOR DO INVESTIMENTO

94.340 EUROS

Já se encontram concluídas as obras de requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio junto à Torre I, em Nova Oeiras, e do Mercado de Tercena.
No caso de Nova Oeiras, os trabalhos incluíram
a requalificação dos equipamentos existentes, a
reorganização da localização dos brinquedos e a
colocação de um novo equipamento ginásio. Foi
igualmente efetuada a substituição da vedação em
madeira que se encontrava bastante degradada.
Foram, ainda, realizados trabalhos de construção
civil de apoio, entre eles a execução uma viga de
fundação para a vedação, pintura dos muretes e
execução de pavimentos em blocos de betão no espaço público de acesso ao parque infantil. No caso
de Tercena, foram realizados trabalhos referentes
à colocação de equipamentos novos, bem como de
construção de apoio, entre eles a pintura de muretes e reparação de vedações e pavimentos.•

Requalificação
da rede viária
VALOR DO INVESTIMENTO

145.510 EUROS

Terminada a obra
no Mercado
de Algés
VALOR DO INVESTIMENTO

Tendo como objetivo a melhoria continua
da rede viária do concelho, o Município
promoveu a intervenção de repavimentação rodoviária, através de recarga betuminosa do pavimento, da Rua João Chagas, em Algés, e de dois troços da Estrada
Militar que liga Queijas a Valejas. •

594.272 EUROS

Encontra-se concluída a empreitada de beneficiação do Mercado de Algés, consistindo, fundamentalmente, na recuperação das coberturas, incluindo
a substituição da estrutura de madeira degradada,
para resolver um problema antigo de infiltrações
pelas coberturas, incluindo também as pinturas e a
limpeza das telhas existentes.•

ALGÉS

Beneficiação do Edifício Catavento
VALOR DO INVESTIMENTO

145.055 EUROS

O Município promoveu a execução de obras de beneficiação do Edifício Catavento, onde funciona o
Instituto Nacional de Administração (INA), localizado em Algés. Estas obras compreendem diversas
beneficiações do edificado, tais como impermeabilização do terraço incluindo a demolição das floreiras
existentes, reparação e substituição de claraboias, substituição do sistema de iluminação no interior
do edifício, substituição de pavimentos e tetos de alguns gabinetes, incluindo pintura de paredes e
reparação das janelas. Foram, ainda, efetuados trabalhos de beneficiação das instalações sanitárias do
edifício, bem como a reconstrução da instalação sanitária para pessoas de mobilidade reduzida.•

Oeiras Atual

BIBLIOTECA DE OEIRAS

SUBSTITUIÇÃO
DO SISTEMA
DE CLIMATIZAÇÃO
E VENTILAÇÃO
VALOR DO INVESTIMENTO
396.387 EUROS
O Município levou a cabo a intervenção de substituição integral
do sistema de climatização e ventilação da Biblioteca Municipal de
Oeiras. Este equipamento, que iniciou o funcionamento nas atuais
instalações em abril de 1996 tinha,
desde então, os mesmos sistemas
de climatização e ventilação, sendo que para muitos já não existiam peças de substituição. Deste
modo foi agora implementado
um novo sistema de climatização,
com cinco novas unidades de tratamento de ar, bomba de calor e
um sistema de desumidificação,
todos interligados por um sistema
de gestão técnica.

OBRAS
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CARNAXIDE E QUEIJAS

Resolvidas as situações de melhoria
identificadas pela União de Freguesias

Alameda de Queijas requalificada

Ao abrigo do protocolo de delegação de
competências firmado entre o Município
e as Uniões e Juntas de Freguesia do concelho, são realizadas intervenções e melhorias resultantes de situações identificadas pelas próprias uniões e juntas de
freguesia ou sinalizadas por munícipes.
Neste âmbito, na União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, o Mercado Municipal de Queijas foi recentemente objeto de
uma intervenção que resultou na reabilitação das instalações sanitárias de uso
público, na substituição do pavimento do
corredor principal e na instalação de portas automáticas nas duas entradas.
De igual modo, foi realizada a obra de colocação de lajetas na Alameda da Queijas
e a substituição de pavimento em asfalto
por lajetas antiderrapantes na Avenida de
Portugal, em Carnaxide..•

Decurso da obra
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PATRIMÓNIO

Casas com história(s)
O Município de Oeiras está a promover um levantamento
do património arquitetónico recente do concelho. Aqui
se inserem um conjunto de casas, propriedade de particulares, recuperadas pelos seus proprietários, às quais o
Município dá o devido destaque.

TORRES DA URBANIZAÇÃO
NOVA OEIRAS
Localizadas na Urbanização Nova Oeiras, as seis torres identificadas de D a I pontuam este plano urbanístico da década de 50
e 60 do século XX.
A Urbanização Nova Oeiras é da autoria do Arquiteto Luís Cristino Silva com colaboração do Arquiteto Pedro Falcão e Cunha e de
Palma de Melo, e teve como influência conceptual a Carta de Atenas, manifesto urbanístico resultante do congresso internacional
de Arquitetura Moderna realizado em 1933 na cidade de Atenas.
As torres de forma triangular e de dez pisos encontram-se distribuídas ao longo da “raquete” que se desenvolve ao longo da Alameda Conde de Oeiras, confinando com uma zona verde central.
Os alçados das torres seguiram o conceito dominante da Urbanização Nova Oeiras com a aplicação de uma das três cores primárias da urbanização, nomeadamente o vermelho, o azul e o
amarelo.
As autorias das torres encontram-se atribuídas aos Arquitetos Pedro Falcão e Cunha, também envolvido neste plano urbanístico, e
Manuel d´Assunção Lima.
Bibliografia:
https://www.estudoprevio.net/nova-oeiras-o-plano-do-bairro-residencial/
http://www.novaoeiras.com/

CASA
POR ALFREDO
DA SILVA GOMES
Localizado na freguesia de Linda-a-Velha,
este imóvel é da autoria do Arquiteto Alfredo da Silva Gomes e fica em frente a outro
edifício notável do século XX do concelho de
Oeiras (Casa por João Maria Braula Reis).
Esta moradia unifamiliar pertence ao final
da década de 60 e início de 70 e desenvolve-se maioritariamente num só piso, onde se
encontra uma ampla sala de estar, um escritório complementado com um duplex, uma
galeria com acesso a um pátio, uma zona de
serviço e três quartos.
A Casa por Alfredo da Silva Gomes foi concebida para o Dr. Francisco Gentil Martins,
uma figura pública nacional ligada à Liga
Portuguesa Contra o Cancro, entidade de referência no apoio ao doente oncológico.
Bibliografia:
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/entrevista-a-francisco-gentil-martins/
Processo camarário n.º 358/1968
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Equipas de Intervenção Permanente
dos Bombeiros já operam em Oeiras
Oeiras conta agora com Equipas de Intervenção Permanente (EIP). Estas
equipas de elevada especialização, formadas por bombeiros profissionais,
destinam-se ao cumprimento de missões no âmbito da Proteção Civil.
O acordo foi formalizado através de um protocolo assinado no passado
dia 11 de outubro pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, pelo presidente da Autoridade Nacional de Emergência e

Proteção Civil, José Manuel Duarte da Costa e pelos presidentes das Associações Humanitárias de Bombeiros de Algés, Barcarena, Carnaxide,
Linda-a-Pastora, Oeiras e Paço de Arcos.
O documento foi homologado pelo Ministro da Administração Interna,
José Luís Carneiro, que esteve presente na cerimónia, juntamente com
a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar.•

VEJA O VÍDEO

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e a secretária
de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, representaram o Governo
na cerimónia de assinatura do protocolo de contratação e funcionamento
das Equipas de Intervenção Permanente de Oeiras

REDE PORTUGUESA
DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis comemorou os seus 25
anos a 10 de outubro, lançando aos Municípios alguns desafios para
assinalar todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos
anos ao nível da promoção da adoção de estilos de vida saudáveis e
na melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem-estar das populações. Assim, os municípios foram convidados a participar nas comemorações que englobaram a realização de uma conferência/encontro
sobre saúde mental e o debate ‘Autarquias e Saúde: Desafios Futuros’.

ADRIANO MOREIRA
O Município de Oeiras manifesta o seu mais profundo pesar pela
morte do professor, político e advogado Adriano Moreira.
Antigo Ministro do Ultramar, durante o Estado Novo, tendo estado
antes preso em Aljube por dois meses, foi também presidente do
CDS, vice-presidente da Assembleia da República e Conselheiro de
Estado. Adriano Moreira foi uma personalidade incontornável da
vida portuguesa das últimas décadas, como académico, governante e pensador de Portugal. Manteve, até próximo da sua morte uma
atividade cívica e intelectual permanente.
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Dia Municipal
para
a Igualdade
O Dia Municipal para a Igualdade, 24 de outubro, foi assinalado em Oeiras com a realização do evento Degraus para a Igualdade,
integrando uma conferência sobre Igualdade
de Género na Vida Local, a apresentação pública da equipa para a Igualdade na Vida Local de Oeiras e a inauguração da Escadaria
para a Igualdade, pela secretária de Estado
da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues,
e pelo presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais. •

A inauguração da Escadaria para a Igualdade contou com a presença da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues

Oeiras
distinguida com
Prémio Viver
em Igualdade

Programa Sem Idades

O Município de Oeiras foi distinguido com
o Prémio Viver em Igualdade, biénio 20222023, promovido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, pelo excelente trabalho evidenciado na integração da
dimensão da Igualdade de Género, Cidadania e Não Discriminação, cuja continuação
e desenvolvimento a atribuição deste prémio
visa incentivar.•

O mês de outubro foi, como é habitual,
dedicado à população sénior de Oeiras.
Para além de assinalar o dia 1 (Dia Internacional do Idoso), o Município, através
do Programa Sem Idades, garantiu uma
oferta de iniciativas e atividades dirigidas a esta população. Referência ao Café
Memória, dedicado a pessoas com problemas de memória e seus cuidadores,
passeios a destinos como o Porto, a Covilhã e os Açores, visitas a locais emblemáticos como o Oceanário, espetáculos diversos (incluindo-se os desejados fados),
passeios de barco pelo Rio Tejo, aulas de
dança, workshops temáticos, entre muitas outras atividades. •

CÓDIGO AMARELO PARA CÃES QUE PRECISAM DE ESPAÇO
Cães que precisam de espaço – por um ou mais motivos – passam a poder ser identificados pelos tutores com um símbolo aplicado de forma bem visível
na trela: um laço amarelo. Trata-se do projeto denominado CAO – Código Amarelo de Oeiras e que pretende, tão simplesmente, sinalizar, por exemplo,
cães em treino, resgatados recentemente, pouco sociáveis com outros animais, com o cio, idosos, doentes ou em tratamento. O laço amarelo não serve
para identificar cães perigosos ou potencialmente perigosos, nem tão pouco para ‘marcar’ cães agressivos. É somente uma ferramenta utilizada pelos
tutores para transmitir a mensagem de que o cão necessita de espaço.
Os interessados podem encontrar o laço amarelo nas juntas de freguesia, em espaços municipais de atendimento ao público e no Centro de Recolha
Oficial de Animais do Município de Oeiras – CROAMO.
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SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES
E REGULAMENTOS
ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO N.º 270
DO BOLETIM MUNICIPAL OEIRAS ATUAL
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DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE
2022
ATA NÚMERO CATORZE/DOIS MIL
E VINTE E DOIS
(CONTINUAÇÃO)
Proposta n.º 472/22 - SIMAS - CP
20168/2020 - Empreitada de “construção do novo reservatório do Alto de Santa Catarina” - 2ª. e 3ª. revisões de preços
provisórias - PD n.º 140/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento, da reunião
de vinte de maio de dois mil e vinte e
dois, na qual deliberou aprovar as segunda e terceira revisões de preços provisórias efetuadas no âmbito do contrato
de empreitada número trinta e seis, de
dois mil e vinte e um, referente à construção do novo reservatório do Alto de
Santa Catarina, no Concelho de Oeiras,
nos montantes de cinquenta e seis mil
quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e dois cêntimos e vinte e dois mil
trezentos e trinta e nove euros e vinte e
oito cêntimos, respetivamente.
Proposta n.º 473/22 - SIMAS - CP
20090/2020 - Revisão de preços no âmbito da empreitada de “Remodelação das
redes de abastecimento de água na ZMC
Barcarena-Queijas Nascente” - PD n.º
142/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a
revisão de preços efetuada no âmbito do
contrato de empreitada número oitenta
e oito, de dois mil e vinte, referente à remodelação das redes de abastecimento
de água na ZMC Barcarena-Queijas Nascente, no montante de doze mil cento e
catorze euros e cinquenta e nove cênti-

mos, adjudicada à sociedade “Mafrágua,
Limitada”.
Proposta n.º 474/22 - SIMAS - CP
19160/2019 - Revisão de preços no âmbito da empreitada de “substituição de
condutas e ramais existentes na Avenida Eduardo Jorge e Ruas Adjacentes, na
Freguesia da Falagueira - Venda Nova,
no Concelho da Amadora” - PD n.º
143/SIMAS/2022:Deliberado
aprovar
a revisão de preços efetuada no âmbito
do contrato número oito, de dois mil e
vinte, outorgado em vinte de fevereiro,
referente à empreitada de “Substituição
de Condutas e ramais existentes na Avenida Eduardo Jorge e ruas adjacentes, na
Freguesia da Falagueira - Venda Nova,
no Concelho da Amadora”, pelo valor de
duzentos e trinta e três euros e quarenta
e nove cêntimos.
Proposta n.º 475/22 - DCA - Atribuição
de subsídio à Darcos Associação Cultural
para a realização do concerto “Uma Rosa
na Escuridão”, no âmbito da temporada
cruzada Portugal/França 2022:Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dez
mil euros, à Darcos Associação Cultural,
para a realização do concerto “Uma Rosa
na Escuridão”, no âmbito de um projeto
internacional, entre Portugal e França.
Proposta n.º 476/22 - DCA - Fixação
do preço dos bilhetes para a exposição
“Amor Veneris - Viagem ao Prazer Sexual
Feminino”, no Palácio Anjos - Centro de
Arte Contemporânea:Deliberado aprovar a fixação do preço devido pela entrada na exposição “Amor Veneris - Viagem
ao Prazer Sexual Feminino”, a realizar
no final de junho no Palácio Anjos, em
Algés, no valor de:
- Bilhete normal - cinco euros;
- Bilhete reduzido - cinquenta por cento
(dois euros e cinquenta cêntimos):

- Sénior a partir dos sessenta e cinco
anos, inclusive;
- Estudantes;
- Investigadores e Professores credenciados;
- Profissionais da Comunicação Social e
do Turismo;
- Famílias - Pais ou Avós com descendentes até aos vinte e cinco anos, ou situações equivalentes.
Que a venda dos bilhetes seja efetuada
na bilheteira do Palácio Anjos - Centro
de Arte Contemporânea, bem como
através do serviço de vendas “online” da
“Ticketline”.
Proposta n.º 477/22 - DAQV - Reembolso da perpetuidade do Jazigo Municipal n.º 73, 1.º piso:Deliberado aprovar
o reembolso do montante de dois mil
quatrocentos e quarenta e cinco euros
e vinte e sete cêntimos ao requerente,
correspondente à diferença entre o valor
pago inicialmente pela ocupação do jazigo Municipal (dois mil quatrocentos e
noventa e dois euros e sessenta e quatro
cêntimos) o valor pago por uma anuidade do referido jazigo (dois mil e vinte e
dois - quarenta e sete euros e trinta e
sete cêntimos).
Proposta n.º 478/22 - DPE - Aprovação
da 4ª. revisão de preços da empreita “39/
DPE/19 - Bombeiros Voluntários de Oeiras - Novo Quartel”:Deliberado aprovar
a quarta revisão de preços, no montante
total de cinquenta e quatro mil vinte e
sete euros e trinta e três cêntimos, sobre
as faturas já emitidas pelo empreiteiro,
“Tecnorém - Engenharia e Construções,
Sociedade Anónima”, no âmbito da empreitada “trinta e nove/DPE/dois mil e
dezanove - Bombeiros Voluntários de
Oeiras - Novo Quartel”.
Proposta n.º 479/22 - DCA - Atribuição de
comparticipação financeira à Associação

Cultural e Recreativa da Laje, para limpeza do Centro Cultural da Lage:Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira à Associação Cultural e Recreativa da Laje, no valor igual ao de dois
mil e vinte e um, num total de seis mil
oitocentos e cinquenta euros, destinada à
limpeza do Centro Cultural da Laje durante o ano de dois mil e vinte e dois.
Proposta n.º 480/22 - DPU - Req.º
4689/2021 apenso ao proc. n.º 5/2021
- Licenciamento de operação de loteamento sito em Linda-a-Velha:Deliberado
aprovar o licenciamento da operação
de loteamento de um prédio sito entre
a Avenida Tomás Ribeiro e a Rua José
Pereira da Costa, em Linda-a-Velha, bem
como, enviar à Assembleia Municipal de
Oeiras, a proposta de redução em trinta
por cento sobre o montante da compensação a pagar pela não cedência de área
de equipamento de utilização pública.
Proposta n.º 481/22 - DMOTDU - Isenção do pagamento de taxas relativas à
emissão da licença de especial de ruído/ocupação de via pública, solicitada
por SERUL - Sociedade de Educação
e Recreio “Os Unidos de Leceia”:Deliberado aprovar a isenção do pagamento
das taxas associadas à realização de um
convívio comemorativo do aniversário
da Secção Motociclismo da Coletividade,
solicitado pela SERUL - Sociedade de
Educação e Recreio “Os Unidos de Leceia”, no valor de mil trezentos e oitenta
e dois euros e cinquenta e um cêntimos.
Proposta n.º 482/22 - DD - Atribuição
de comparticipações financeiras para
desenvolvimento de projetos/iniciativas
pontuais, no âmbito do Regulamento
de Apoio ao Associativismo Desportivo
de Oeiras - 2022:Deliberado aprovar a
atribuição das comparticipações financeiras, às coletividades do Concelho,

setembro | outubro 2022

20

que irão desenvolver os seus projetos
pontuais, num montante global de setenta e três mil e setecentos euros, com
fundamento na informação INT-CMO/
dois mil e vinte e dois/onze mil trezentos
e trinta e seis.
Proposta n.º 483/22 - DDPE - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação Menuhin Portugal, para apoio
ao funcionamento do Projeto MUS-E
na Escola Básica e Secundária Aquilino Ribeiro, para o ano 2022: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação Menuhin
Portugal, no valor de vinte mil euros,
destinados a suportar as despesas decorrentes da execução do Projeto MUS-E,
na Escola Básica e Secundária Aquilino
Ribeiro, pertencente ao Agrupamento de
Escolas Aquilino Ribeiro, entre os meses
de janeiro e dezembro de dois mil e vinte
e dois.
Proposta n.º 484/22 - DOM - P.º 2020/46DEM - Aprovação da revisão de preços
definitiva relativa a “Oficinas Municipais
de Vila Fria (Porto Salvo) - Construção
de nova portaria e posto de abastecimento de combustível para consumo privado”: Deliberado aprovar a revisão de
preços definitiva, no montante total de
vinte e três mil trezentos e oitenta euros
e quarenta e dois cêntimos, no âmbito
da empreitada “dois mil e vinte/quarenta e seis-DEM - Oficinas Municipais de
Vila Fria (Porto Salvo) - Construção de
nova portaria e posto de abastecimento
de combustível para consumo privado”,
bem como o pagamento de quinhentos e
onze euros e cinquenta e oito cêntimos,
referente à diferença entre o valor da revisão provisória e a definitiva.
Proposta n.º 485/22 - DOM - Autorização de dispensa da aplicação do n.º 1,
do art.º 73.º, da LOE 2021 - Decisão
de contratar, adoção de procedimento
por concurso público e aprovação das
peças do procedimento para “Aquisição
de serviços de manutenção preventiva
e/ou corretiva de todas as instalações
elétricas do Município de Oeiras”: Deliberado aprovar a dispensa da aplicação
do número um, do artigo septuagésimo
terceiro, da Lei número setenta e cinco-B, de dois mil e vinte, de trinta e um
de dezembro, bem como, a decisão de
contratar e a abertura do procedimento
por concurso público, com publicidade
internacional, para a “Aquisição de serviços de manutenção preventiva e/ou
corretiva de todas as instalações elétricas
do Município de Oeiras”, pelo preço base
total do procedimento de setecentos e
vinte e oito mil quinhentos e sessenta e
quatro euros e oitenta e seis cêntimos,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 486/22 - DOM - P.º
2021/128-DEM - Não adjudicação e revogação da decisão de contratar relativa
à “Requalificação da EB/JI Manuel Beça
Múrias, em Oeiras”: Deliberado aprovar
a não adjudicação da empreitada intitulada “Requalificação da EB/JI Manuel
Beça Múrias, em Oeiras”.
Proposta n.º 487/22 - PCM - Atribuição
de comparticipação das propinas relativa
à formação dos bombeiros na Univer-
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sidade Atlântica: Deliberado aprovar o
pagamento das propinas dos vinte e oito
bombeiros relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, referentes ao
ano letivo de dois mil e vinte e um/dois
mil e vinte e dois, à Universidade Atlântica, até ao valor de vinte e seis mil e
quatrocentos euros, financiamento que
tem o caráter de comparticipação financeira às sete Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários do Município
de Oeiras.
Proposta n.º 488/22 - DGA - Projetos Jovens em Movimento, Bairro Feliz, Rota
da Sensibilização Ambiental e Ecos da
Natureza 2022: Deliberado aprovar o
montante necessário à realização das
atividades dos Projetos Jovens em Movimento, Bairro Feliz, Rota da Sensibilização Ambiental e Ecos da Natureza
dois mil e vinte e dois, desde maio até
dezembro de dois mil e vinte e dois, no
valor de duzentos e vinte e um mil e quinhentos euros.
Proposta n.º 489/22 - DACTPH - Atribuição de comparticipação financeira à
Associação Cultural Gerador, para apoio
à 3ª. edição do “Oeiras Ignição Gerador”: Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira à Associação
Cultural Gerador, no valor de oitenta
mil euros, correspondente a sessenta e
quatro por cento do valor total do projeto
(cento e vinte e cinco mil euros), com o
objetivo de apoiar a realização da terceira edição do “Oeiras Ignição Gerador”.
Proposta n.º 490/22 - DGSH - Atribuição
de fogo sito na Rua Ferreira Lapa, n.º 12,
R/C Esq.º, no Bairro Páteo dos Cavaleiros: Deliberado aprovar a celebração de
contrato de arrendamento apoiado referente ao fogo municipal T Dois, na Rua
Ferreira Lapa, número doze, rés-do-chão
esquerdo, no Bairro Páteo dos Cavaleiros, mediante a fixação da renda mensal
apoiada no valor de dezoito euros e setenta e cinco cêntimos, a partir do mês
de julho dois mil e vinte e dois.
Proposta n.º 491/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo, para realização da 2ª.
edição do Museu de Arte Comunitária:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, ao Centro Social
e Paroquial de Nossa Senhora de Porto
Salvo, no montante de mil euros, para a
realização da segunda edição do Museu
de Arte Comunitária.
- Proposta n.º 492/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Santa
Casa da Misericórdia de Oeiras, para
apoio à implementação da resposta Centro de Dia São Vicente de Paulo:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Santa Casa
da Misericórdia de Oeiras, no valor global de oitenta mil euros, com vista à implementação da resposta Centro de Dia
São Vicente de Paulo.
Proposta n.º 493/22 – DCA - Atribuição
de comparticipação ao Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo,
para apoio ao funcionamento do projeto
“Mercearia Social”: Deliberado aprovar a

atribuição do montante global de quatro
mil e duzentos euros, ao Centro Social e
Paroquial Nossa Senhora de Porto Salvo,
com vista ao apoio ao funcionamento do
projeto “Mercearia Social”.
Proposta n.º 494/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a
Sida”, para apoio ao funcionamento do
projeto de Educação pelos Pares: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA”,
no Concelho de Oeiras, no valor de três
mil euros, para apoio ao funcionamento
do Projeto de Educação pelos Pares a decorrer no ano letivo de dois mil e vinte e
um/dois mil e vinte e dois.
Proposta n.º 495/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro
Sagrada Família, para apoio à frequência
de crianças/jovens na Colónia de Férias
“Somos Um!”: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro Sagrada Família para apoio
à frequência das crianças/jovens que integram o Projeto Famílias Com Alma, no
Campo de Férias “Somos Um!”, no valor
de seis mil e quinhentos euros.
Proposta n.º 496/22 - DCS - Atribuição de comparticipações financeiras às
Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia/Juntas de Freguesias para apoio
alimentar: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, às Juntas de Freguesia das Uniões
de Freguesia/Juntas de Freguesia, para
aquisição de produtos alimentares para
resposta a situações de carência alimentar, de acordo com o número de pessoas
abrangidas, considerando os seguintes
limiares:
- Até quinhentas pessoas apoiadas - dez
mil euros;
- Entre quinhentas e mil pessoas apoiadas - doze mil e quinhentos euros;
- Mais de mil pessoas apoiadas - quinze
mil euros.
- Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia/Juntas de Freguesia - Comparticipação:
- Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo - doze mil e quinhentos euros;
- Barcarena - dez mil euros;
- Carnaxide e Queijas - quinze mil euros.
- Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias - quinze mil euros.
- Porto Salvo - dez mil euros, assim como,
a submissão à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 497/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Instituto São João de Deus, no âmbito do
Projeto “Razões de Sobra”: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira ao Instituto São João de
Deus, no valor global de trinta e oito mil
quinhentos e vinte e oito euros e oitenta
e oito cêntimos, para apoio ao o projeto
“Razões de Sobra”.
Proposta n.º 498/22 - DCS - Acertos relativos ao processo de comparticipação
financeira às Juntas das Uniões de Freguesia e Freguesias para funcionamento
dos estabelecimentos de infância - 4.º
trimestre de 2021: Deliberado aprovar
e submeter à aprovação da Assembleia

Municipal, a atribuição de comparticipações financeiras à Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas, à Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Oeiras e São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias e à Junta de Freguesia de Porto Salvo, uma vez
que há valores em défice face ao montante atribuído para o quarto trimestre
de dois mil e vinte e um:
- Junta de Freguesia das Uniões de Freguesia e Juntas de Freguesias - Valor:
- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas - catorze mil
oitocentos e setenta e seis euros e oitenta cêntimos;
- Junta de Freguesia de Porto Salvo nove mil novecentos e vinte e oito euros
e sessenta e nove cêntimos;
- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias - seis euros e quarenta
e quatro cêntimos e ainda a reposição,
por parte da Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo, do valor de
oito mil cento e cinco euros e cinquenta
e oito cêntimos, uma vez que há valores
pagos em excesso, face ao montante atribuído para o quarto trimestre de dois mil
e vinte e um.
Proposta n.º 499/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Núcleo de Instrução e Beneficência - Reforço de verbas a entidade parceira, no
âmbito do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante de
vinte mil euros, ao Núcleo de Instrução
e Beneficência, no âmbito do Fundo de
Emergência Social.
Proposta n.º 501/22 - DAQV - Transmissão do direito de ocupação das lojas
1 e 2, do Mercado de Porto Salvo: Deliberado aprovar que as lojas um e dois,
do Mercado de Porto Salvo sejam atribuídas, mediante transmissão do direito
de ocupação e o pagamento de uma taxa
mensal de cento e noventa euros e cinco
cêntimos, sujeita a atualização anual e
ao pagamento do montante de dois mil
duzentos e oitenta euros e sessenta cêntimos, emitindo-se o respetivo título de
ocupação.
Proposta n.º 502/22 - DPE - Empreitada
07/DPE/2021 - Aprovação da 1ª. revisão
de preços relativa à “Requalificação do
Antigo Quartel dos Bombeiros de Paço
de Arcos - Auditório José de Castro e
Unidade de Saúde”: Deliberado aprovar
a primeira revisão de preços, no montante de quatro mil seiscentos e sessenta e
seis euros e setenta e três cêntimos, sobre as faturas já emitidas pela empresa
“Ressa, Sociedade Anónima”, no âmbito
da empreitada “zero sete/DPE/dois mil
e vinte e um - Requalificação do Antigo
Quartel dos Bombeiros de Paço de Arcos
- Auditório José de Castro e Unidade de
Saúde”.
Proposta n.º 503/22 - GCEO - Início da
elaboração do Plano de Pormenor de
Salvaguarda para a Quinta de Cima do
Marquês: Rejeitada
Proposta n.º 504/22 - DAEGA - Atribuição de comparticipação financeira para
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apoio ao funcionamento de atividades da
rede solidária nas valências da 1ª. infância: Deliberado aprovar a atribuição de
subsídio para apoio à manutenção de
atividades, no montante global de cento
e trinta e oito mil trezentos e sessenta e
cinco euros.

Turismo do Palácio Marquês de Pombal,
Auditório Municipal Eunice Muñoz, Auditório Municipal Ruy de Carvalho, Palácio Anjos, Centro Cultural Palácio do
Egipto e Museu da Pólvora Negra, bem
como em todos os postos de venda da
rede “Ticketline”.

Proposta n.º 505/22 - DOT - Apresentação das participações resultantes do período de discussão pública relativa à Unidade de Execução Antas Sul: A Câmara
tomou conhecimento dos resultados e
deliberou aprovar a sua divulgação.

Proposta n.º 513/22 - DRU - Augi de
Leceia, fase 5 - Redução de taxas de
urbanização e isenção de custos de infraestruturas: Deliberado aprovar que na
emissão do alvará de loteamento para a
Fase Cinco do Plano de Leceia, seja prevista apenas a redução em cinquenta por
cento do valor de todas as taxas a pagar
pelos respetivos comproprietários decorrentes da operação de reconversão em
apreço, bem como a isenção de comparticipação nos custos de infraestruturas,
tendo por base situações análogas já praticadas nesta e outras AUGI, de forma a
viabilizar a reconversão urbanística.
A remessa da proposta de deliberação
à Assembleia Municipal para efeitos de
aprovação por aquele órgão.

Proposta n.º 506/22 - DOT - Aprovação
da minuta do contrato de urbanização
para a concretização da Unidade de Execução de Antas Sul: Deliberado aprovar
a minuta do contrato de urbanização
para a concretização da Unidade de Execução de Antas Sul.
Proposta n.º 507/22 - DOT - Apresentação
das participações resultantes do período
de discussão pública relativa à Unidade
de Execução Valejas Poente: A Câmara
tomou conhecimento dos resultados e
deliberou aprovar a sua divulgação.
Proposta n.º 508/22 - DOT - Minuta do
contrato de urbanização para a concretização da Unidade de Execução de Cacilhas Norte: Deliberado aprovar a minuta
do contrato de urbanização para a concretização da Unidade de Execução de
Cacilhas Norte.
Proposta n.º 509/22 - DOT - Apresentação
das participações resultantes do período
de discussão pública relativa à Unidade
de Execução Cacilhas Norte: A Câmara
tomou conhecimento dos resultados e deliberou aprovar a sua divulgação.
Proposta n.º 510/22 - DOT - Aprovação
da minuta do contrato de urbanização
para a concretização da Unidade de
Execução de Valejas Poente: Deliberado
aprovar a minuta do contrato de urbanização para a concretização da Unidade
de Execução de Valejas Poente.
Proposta n.º 511/22 - DRU - Programa
Habitação Jovem - Atribuição de 7 fogos:
Deliberado aprovar a atribuição de sete
fogos, no âmbito do Programa Habitação
Jovem.
Proposta n.º 512/22 - DCS - Atribuição
de apoio à Associação Juvenil “A Ponte”,
para realização do teatro “Une Histoire
Bizarre” - Fixação do preço dos bilhetes e definição da entidade para quem
reverte a receita produzida com a sua
venda: Deliberado aprovar a atribuição
de um apoio à Associação Juvenil “A
Ponte”, destinado à realização do evento “Une Histoire Bizzare”, mediante o
pagamento do valor de dois mil trezentos e setenta e dois euros e cinquenta
cêntimos, à Oeiras Viva, para fazer face
às despesas com o aluguer do Auditório
Municipal Ruy de Carvalho, nos dias dez
e onze de junho (para os ensaios e para
a realização da peça propriamente dita),
bem como a divulgação desta iniciativa
pelos canais de comunicação da Câmara
(“site” e “Facebook”) e a venda dos ingressos para os espetáculos através dos
postos municipais de bilhética - Posto de

Proposta n.º 514/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira ao “Intervalo, Grupo de Teatro”: Deliberado
aprovar o apoio financeiro do Município
à atividade do “Intervalo, Grupo de Teatro”, com vigência plurianual e referente
ao período dois mil e vinte e dois - dois
mil e vinte e três, no valor global de duzentos mil euros, sendo o valor anual de
cem mil euros.

Proposta n.º 519/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro
Social e Paroquial de São Romão de Carnaxide, para apoio à deslocação do grupo
“Os Traquinas” aos Açores: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira ao Centro Social e Paroquial
de São Romão de Carnaxide, no montante de oito mil euros, para apoio à deslocação do grupo “Os Traquinas” a Ponta
Delgada (Ilha de São Miguel), entre seis
e onze de julho de dois mil e vinte e dois.
Proposta n.º 520/22 - DPOC - Ratificação da 12ª. alteração orçamental permutativa: Deliberado ratificar o despacho de
vinte e três de maio de dois mil e vinte e
dois, da informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e dois/onze mil cento e
trinta e seis, referente à décima segunda alteração orçamental permutativa
de dois mil e vinte e dois, no valor de
cinquenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três euros e cinquenta e dois
cêntimos, na despesa.
Proposta n.º 521/22 - DTGE - Atribuição
de comparticipação financeira e apoio
logístico ao Classic Clube de Portugal,
para apoio à realização da 5ª. edição do
Oeiras Eco Rally Portugal: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de cinquenta
mil euros, ao Classic Clube de Portugal,
destinada a apoiar a organização e realização da quinta edição do Oeiras Eco
Rally Portugal.

Proposta n.º 515/22 - GAF - Atribuição
de comparticipação financeira às Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia/Juntas de Freguesias para despesas
inerentes às festas de 2022: Deliberado
aprovar e submeter para aprovação da
Assembleia Municipal, a atribuição às
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo, Junta de Freguesia
da União de Freguesias de Carnaxide
e Queijas, Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Oeiras e São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias, Junta de
Freguesia de Barcarena e Junta de Freguesia de Porto Salvo, de uma comparticipação financeira para as despesas inerentes às festas a realizar pelas mesmas
no ano de dois mil e vinte e dois, no valor
de cinquenta mil euros.

Proposta n.º 522/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira às associações culturais, para apoio à atividade
cultural regular de 2022: Deliberado
aprovar o apoio financeiro aos Agentes
Culturais, no valor global de duzentos
e cinquenta mil seiscentos e noventa e
um euros e vinte e quatro cêntimos, para
apoio à atividade cultural regular de dois
mil e vinte e dois.

Proposta n.º 516/22 - DEM - P.º 2019/94DEM - “Construção do Fórum Municipal, em Oeiras” - Retificação do valor
do 1.º adicional: Deliberado aprovar a
retificação do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissões, correspondente ao valor efetivo de seiscentos e trinta mil oitocentos
e oitenta e oito euros e cinquenta e três
cêntimos, a acrescer o IVA à taxa legal
em vigor de seis por cento.

Proposta n.º 524/22 - DPOC- Ratificação
da 13ª. alteração orçamental permutativa: Deliberado ratificar o despacho de
trinta de maio de dois mil e vinte e dois,
da informação número INT-CMO/dois
mil e vinte e dois/onze mil oitocentos e
cinquenta e dois, referente à décima terceira alteração orçamental permutativa
de dois mil e vinte e dois, no valor de
trezentos e noventa mil trezentos e cinquenta euros, na despesa.

Proposta n.º 518/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oeiras e à Associação Juvenil
Proatlântico, para apoio ao Projeto Praia
Acessível 2022: Deliberado aprovar a
atribuição de comparticipação financeira no valor até vinte e cinco mil euros,
à Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Oeiras.

Proposta n.º 525/22 - DPOC - 14ª. alteração orçamental permutativa: Deliberado
aprovar a décima quarta alteração orçamental permutativa, no valor de global
de dois milhões cento e trinta e nove mil
quatrocentos e trinta e oito euros e sessenta e um cêntimos.

Proposta n.º 523/22 - DAQV - Cedência
de espaço no Mercado de Oeiras à Luchapa - Associação Artística e Cultural:
Deliberado aprovar que a loja número
sete, do Mercado de Oeiras, seja atribuída a título precário à entidade Luchapa
- Associação Artística e Cultural, na modalidade de ocupação acidental, emitindo-se o correspondente título.

Proposta n.º 517/22 - GCAJ - Transação
judicial que visa pôr termo ao processo

21

n.º 548/20.0BESNT-A, que corre termos
no Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa e opõe o Município à Sociedade
Sá Machado, Lda.: Deliberado aprovar a
transação judicial nos termos da minuta
anexa ao processo, destinada a extinguir
os autos que correm termos no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
- Juízo de Contratos Públicos, Unidade
Orgânica Dois, sob o número quinhentos
e quarenta e oito/vinte ponto zero BESNT-A, que opõem o Município de Oeiras à
sociedade Sá Machado, Limitada.
- Proposta n.º 457/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 01/ESQM/2021, da Escola Secundária Quinta do Marquês - Aplicação de sanção disciplinar ao abrigo do
n.º 3, da cláusula 19ª., do contrato interadministrativo de delegação de competências n.º 558/2015:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número zero um/
ESQM/dois mil e vinte e um, como sanção adequada ao caso concreto, a sanção
disciplinar de suspensão efetiva, pelo período de noventa dias.
Proposta n.º 500/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 30/2021:Deliberado aplicar ao trabalhador visado no processo
disciplinar número trinta, de dois mil e
vinte e um, como sanção adequada ao
caso concreto, a sanção disciplinar de
vinte dias de suspensão.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE
2022
ATA NÚMERO QUINZE/DOIS MIL
E VINTE E DOIS
Proposta n.º 466/22 – SIMAS – Relatório e Contas 2021 – PD n.º 126/
SIMAS/2022:Deliberado aprovar o Relatório e Contas do exercício de dois
mil e vinte e um, bem como, submeter
posteriormente o mesmo a aprovação
das Assembleias Municipais de Oeiras e
Amadora.
Proposta n.º 526/22 - DRU - P.º “14/
DRU/2022 - Unidade de alojamento
para funcionários municipais - Laje”
- Aprovação das peças processuais e
abertura de procedimento de concurso
público:Deliberado aprovar a abertura
do procedimento na modalidade de concurso público para a empreitada “catorze/DRU/dois mil e vinte e dois - Unidade
de alojamento para funcionários municipais - Laje”, pelo preço base do concurso
de quinhentos e vinte mil euros, ao qual
será acrescido do IVA à taxa legal em
vigor, bem como, o envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 527/22 - DPE - Aprovação
da 5ª. revisão de preços relativa à empreitada “39/DPE/19 - Bombeiros Voluntários de Oeiras - Novo quartel”:Deliberado aprovar a quinta revisão de preços,
no montante total de treze mil cento e
nove euros e noventa e dois cêntimos,
sobre as faturas já emitidas pela empresa
“Tecnorém - Engenharia e Construções,
Sociedade Anónima”, no âmbito da empreitada “trinta e nove/DPE/dois mil e
dezanove - Bombeiros Voluntários de
Oeiras - Novo Quartel”.
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Proposta n.º 528/22 - DPE - P.º 35/
DPE/2020 - Centro Cultural de Barcarena - Aprovação da 1ª. revisão de preços:
Deliberado aprovar a primeira revisão de
preços, sobre as faturas já emitidas pela
empresa “Habitâmega - Construções,
Sociedade Anónima”, no âmbito da empreitada “trinta e cinco/DPE/dois mil e
vinte - Centro Cultural de Barcarena”,
perfazendo o montante de vinte e seis
mil oitocentos e quarenta e dois euros e
catorze cêntimos, ao qual acresce o IVA à
taxa em vigor, no valor de mil seiscentos
e dez euros e cinquenta e três cêntimos.
Proposta n.º 529/22 – SIMAS - Procedimento por concurso público, com
publicidade internacional no JOUE,
para a prestação de serviços destinados
à aquisição de serviços de Impressão,
Envelopagem e Finalização de Docu-

mentos - Prorrogação do prazo para a
apresentação das propostas - Proposta
de ratificação n.º 1/SIMAS/2022: Deliberado ratificar o teor da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de seis de junho de dois mil e vinte e
dois, na qual deliberou autorizar a prorrogação do prazo para a apresentação de
propostas por dez dias, a contar da data
da publicitação nas publicações oficiais,
designadamente no Jornal Oficial da
União Europeia, do procedimento pré-contratual referente à prestação de serviços destinados à aquisição de serviços
de Impressão, Envelopagem e Finalização de Documentos.
Proposta n.º 530/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público para a prestação de serviços des-

OBRAS ADJUDICADAS · setembro 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Instalação de Sistema SLAT de Controlo de Velocidade na Rua 7 de Junho em Leceia,
Barcarena

24 541,76 €

Obras de manutenção geral e corretiva nos equipamentos municipais

495 675,50 €

Criação de Infraestruturas na zona ajardinada do Palácio do Marquês

31 787,76 €

Piscina de Barcarena - Requalificação da tubagem hidráulica na câmara de manobras

280 895,28 €

Beneficiações diversas no Parque dos Poetas, Qta Stº António e outros equipamentos
municipais

158 774,22 €

Construção de pontos de entrega de energia em diversos locais

31 736,64 €

Implementação de medidas de acalmia de tráfego no concelho

121 280,56 €
SUBTOTAL 1 144 691,72 €

OBRAS INICIADAS · setembro 2022

tinados à expedição de objetos postais
originários no “Printing & Finishing”
- PD n.º 138/SIMAS/2022: Deliberado
aprovar o teor da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião de seis
de junho de dois mil e vinte e dois, na
qual deliberou autorizar a adjudicação
da prestação de serviços destinados à expedição de objetos postais originários no
“Printing & Finishing”, à empresa “Premium Green Mail, Limitada”, pelo valor
de oitocentos mil quinhentos e um euros e vinte cêntimos, acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor.
Proposta n.º 531/22 - SIMAS- Abertura
de procedimento por concurso público
internacional para a aquisição de serviços de gestão de cobrança por entidades
externas - PD n.º 156/SIMAS/2022: Deliberado aprovar o teor da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de seis de junho de dois mil e vinte e dois,
na qual deliberou autorizar a abertura de
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para a aquisição de serviços de Gestão de Cobrança
por Entidades Externas, por lotes, pelo
preço base de um milhão quatrocentos e
quarenta e cinco mil trinta euros e trinta
e nove cêntimos, correspondendo ao lote
um (Canais de recebimentos digitais) o
valor de um milhão trezentos e quarenta
e quatro mil quinhentos e noventa euros
e trinta e nove cêntimos, e ao lote dois
(Canais de recebimento presenciais) o
valor de cem mil e quatrocentos euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 532/22 - SIMAS - Procedimento por concurso público com publi-

cidade internacional, para a prestação
de serviços de manutenção evolutiva e
assistência técnica à solução SIG G/Interaqua e à solução Aquafield - Alteração do gestor do contrato - PD n.º 160/
SIMAS/2022: Deliberado aprovar o teor
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião de seis de junho
de dois mil e vinte e dois, na qual deliberou aprovar a alteração do gestor do
contrato designado, por motivos de mobilidade externa do trabalhador, devendo
este executar todas as funções inerentes
a tal função, no âmbito da “Prestação de
serviços de manutenção evolutiva e assistência técnica à solução SIG G/Interaqua e à solução Aquafield”.
Proposta n.º 533/22 - SIMAS - Procedimento por concurso público com publicidade internacional para a aquisição de
serviços de implementação e manutenção
de uma nova plataforma de ERP nos SIMAS de Oeiras e Amadora - Anos de 2021
a 2024 - Alteração de gestor de contrato
- PD n.º 161/SIMAS/2022: Deliberado
aprovar o teor da deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião de seis de
junho de dois mil e vinte e dois, na qual
deliberou aprovar a alteração do gestor do
contrato designado, por motivos de mobilidade externa do trabalhador, devendo
este executar todas as funções inerentes
a tal função, no âmbito do procedimento
por concurso público com publicidade
internacional para a aquisição de serviços
de implementação e manutenção de uma
nova plataforma de ERP nos SIMAS de
Oeiras e Amadora - Anos de dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e quatro.

DESIGNAÇÃO

VALOR

Implementação de medidas de eficiência energética na EB1 Conde Ferreira

224 561,74 €

Execução e reparação de pavimentos pedonais e confortáveis em Oeiras

138 769,90 €

Instalação de quinze postos duplos de carregadores de viaturas nas oficinas de Vila Fria

82 331,26 €

Reabilitação das instalações elétricas do Piso 0, do antigo Intermarchê

180 185,79 €

DESIGNAÇÃO

VALOR

Restabelecimento de cabos e respetivas ligações no Sporting Clube de Linda-a- Velha

26 684,19 €

Conservação/reparação de pavimentos rodoviários em Linda-a-Velha e Cruz Quebrada

180181,56 €

Reparação de coberturas do intermarché de Porto Salvo

153 127,60 €

Marcação de sinalização horizontal em vários arruamentos do concelho de Oeiras

87 539,31 €

EB São Bento - Beneficiações na sala do JI do piso 1

38 780,90 €

Parque urbano de Vila Fria

921 140,00 €

Requalificação de instalações electricas - Edificios do Municipio de Oeiras

217 172,91 €
SUBTOTAL 893 199,78 €

OBRAS CONCLUÍDAS · setembro 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Beneficiações na sala do JI do piso 1

38 780,90 €

Edifício Casal do Deserto (Porto salvo) - Melhoramentos diversos

31 624,04 €

OBRAS ADJUDICADAS · outubro 2022

SUBTOTAL 180181,56 €

OBRAS INICIADAS · outubro 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Requalificação da Biblioteca Municipal de Oeiras

97 498,48 €

Requalificação das instalações especiais do Palácio Ribamar

69 924,39 €

Piscina de Barcarena - Requalificação da tubagem hidráulica na câmara de manobras

280 895,28 €

Estabilização de talude no Parque Urbano da Terrugem, Paço de Arcos

31 689,48 €

Montagem de novos Sistemas de AVAC, AQS, Iluminação e gestão de energia, na EB1 Sylvia
Philips

221 873,84 €

Empreitada para a substituição das caixilharias da EB1 Sá de Miranda

224 579,62 €
SUBTOTAL 926 461,10 €

Intervenções de repavimentação na EB 2,3 Professor Noronha Feio, em Queijas e EB 2/3 São
127 178,12 €
Julião da Barra, em Oeiras
Beneficiações na Secção de Limpeza de Linda-a-Velha

27 499,88 €

Execução de parque de estacionamento em Stº Amaro, Oeiras

275 597,45 €

Edifício sede da CMO: reabilitação do hall e copa da presidência e da copa do salão nobre

62 738,96 €

Escola de S. Bruno, em caxias - Requalificação do espaço exterior

697 854,67 €

Fornecimento e instalação de sinais de direção de âmbito urbano no concelho de Oeiras

123 329,73 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários em Algés e Porto Salvo

243 490,80 €

Requalificação de arruamentos em Barcarena

79 420,50 €
SUBTOTAL 1 707 515,03 €

Oeiras Atual · Suplemento
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VALOR

Cemitério de Oeiras – Criação de 440 ossários no canto Sudeste

197 290,26 €

Fonecimento e instalação de sistema de automatização semafórico na Rotunda da Alameda
Hermano Patrone, em Algés

67 675,70 €

SUBTOTAL 264 965,96 €

Total: 5 117 015,15 €
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Visitas fomentam relações de cooperação
e trabalho
O vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha
Gonçalves, recebeu no passado dia 27 de setembro uma delegação
da República do Cazaquistão, liderada pelo ministro adjunto dos
Negócios Estrangeiros daquele país, Roman Vassilenko. O encontro
decorreu no Taguspark e contou com a presença do Embaixador da
República do Cazaquistão em Portugal, dos CEO do Taguspark e do
Instituto de Soldadura e Qualidade.
Já em outubro, foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino Morais, numa visita de cortesia e apresentação, o
presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche.
O vice-presidente, Francisco Rocha Gonçalves recebeu, também, o
Governador dos Bijagós, na Guiné Bissau, delegações do Município
do Cazenga e de Belas, na Província de Luanda, na República de
Angola e ainda uma delegação de empresários brasileiros, com o objetivo de conhecerem a realidade de Oeiras e suas oportunidades de
investimento. •

Receção à delegação do Cazaquistão

Receção das comitivas dos Municípios de Belas e Cazenga (Angola)

Delegação da República de Angola

Visita do Presidente da Câmara de Maputo

Receção do Governador do Governo Civil da Região Bolama Bijagós
(Guiné-Bissau)
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ESCOLAS

INÍCIO DO ANO LETIVO 2022/2023

Investimento de 7 milhões de euros
garante melhores condições de ensino

VEJA O VÍDEO

Oeiras Atual

Para assinalar o início do ano letivo em
Oeiras, o presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, realizou uma visita
a seis equipamentos escolares do concelho, após as obras de requalificação.
A visita abrangeu a EB Antero Basalisa
(Agrupamento de Escolas de Carnaxide), a EB Cesário Verde (Agrupamento
de Escolas de Linda-a Velha/Queijas), a
EB São Bento (Agrupamento de Escolas de Carnaxide), a EB de São Bruno
(Agrupamento de Escolas de São Bruno), a EB Dr. Joaquim de Barros (Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos)
e a EB Anselmo de Oliveira (Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos).
As intervenções nestes seis equipamentos consistiram num investimento
global de mais de 3.6 milhões de euros.
Estas obras, programadas no âmbito
do Plano Estratégico de Reabilitação
do Edificado Escolar, foram realizadas pelo Município e pela União de
Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e
Caxias, ao abrigo do Auto de Transferência de Recursos.

ESCOLAS
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Refira-se que, neste período, foram
concluídas um total de 50 empreitadas em 26 estabelecimentos de ensino, um investimento global superior
a sete milhões de euros. Deste valor,
apenas as intervenções de remoção do
amianto foram cofinanciadas pelo Programa Operacional Lisboa 2020, num
montante equivalente a 1,5 milhões de
euros.
Destaque, ainda, no âmbito das intervenções em equipamentos escolares,
para o projeto de requalificação e ampliação da EB Anselmo de Oliveira,
em Paço de Arcos, que se encontra em
curso e contempla a reorganização,
reformulação e valorização dos espaços existentes, tanto interiores como
exteriores, com valências letivas e não
letivas, por forma a garantir condições
essenciais às práticas pedagógicas, estimulando o trabalho colaborativo, com
espaços multifuncionais, acessíveis e
seguros. O edifício será ampliado com
criação de ginásio/sala polivalente e
espaços complementares. Trata-se de
uma obra com valor estimado total de
2 862 000 €.•

Nos últimos dois anos foram concluídas
um total de 50 empreitadas
em 26 estabelecimentos de ensino,
um investimento global superior
a 7 milhões de euros.
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Melhores alunos finalistas distinguidos

VEJA O VÍDEO

Os 13 melhores alunos finalistas do ensino secundário do concelho de
Oeiras, que concluíram o 12º ano no ano letivo 2021/2022, receberam o
prémio SIMAS - Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
dos Municípios de Oeiras e Amadora pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais.
“É um privilégio para o Município de Oeiras todos os anos poder realizar uma cerimónia para homenagear os melhores alunos do concelho,
sendo a educação uma das nossas maiores e mais fundamentais preo-

cupações, criando condições de aprendizagem a todos os alunos, desde
a creche até ao ensino superior”, sublinhou Isaltino Morais durante a
cerimónia que contou com a presença do Executivo Municipal.
Este prémio, que incluiu a oferta a cada aluno de um computador
portátil como recompensa pelo seu esforço académico, é uma distinção que confirma a excelência do desempenho destes jovens, servindo, dessa forma, de referência e exemplo para todos os estudantes da
comunidade.•

DIA INTERNACIONAL DO MICRORGANISMO
Oeiras associou-se à celebração do Dia Internacional do Microrganismo com uma iniciativa pensada para todas as idades, realizada na praia de
Caxias, ao final da tarde, e na qual investigadores do ITQB-NOVA responderam à pergunta: o que têm os microrganismos a ver com a praia e com o
mar? O Dia Internacional do Microrganismo foi lançado em Portugal pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia e pretende sensibilizar para o papel
essencial que os microrganismos desempenham na saúde, ambiente e qualidade de vida.

Oeiras Atual
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III Encontro de Educação de Oeiras
O Grande Auditório do Taguspark recebeu, no passado dia 7 de setembro, o
III Encontro de Educação de Oeiras. O
evento, dedicado ao tema Educação e
Espaço Público teve abertura a cargo de
Pedro Patacho, vereador da Educação,
Eduardo Correia, CEO do Taguspark, e
Maria Paula Rodrigues, diretora do Departamento de Educação do Município.
O dia foi completo, com painéis, debates
e intervenções. A primeira apresentação
equacionou A Educação escolar enquanto bem público. Seguiu-se um painel no
qual os participantes tentaram responder
à difícil questão Para que serve a escola?.
Um debate fechou a manhã e durante
a tarde aconteceram cinco intervenções
sobre os desafios da educação escolar de
hoje. O painel terminou com uma apresentação de Jorge Barreto Xavier, Diretor
Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura do Município. A tarde
terminou com a conferência Educar para
a sociedade da incerteza, dirigida por
Daniel Innerarity, diretor do Instituto de
Gobernanza Democrática, no País Basco,
autor que há muito estuda os problemas
das democracias contemporâneas.•

Receção aos
professores
do concelho
Os Jardins do Palácio Marquês de Pombal
foram palco da já tradicional receção aos docentes de Oeiras, no passado dia 8 de setembro. Este foi o local escolhido pelo Município
para receber e integrar todos aqueles que
trabalham para fazer das escolas do concelho espaços de afetos e aprendizagens, reconhecendo a sua entrega e profissionalismo.
O evento incluiu a atuação da Orquestra GeraJazz, que integra alunos da Escola Básica
Professor Noronha Feio, e terminou com um
momento de convívio e cocktail.•
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BOLSAS DE ESTUDO

Número de candidaturas regista
aumento de 12% face ao ano anterior
1118 CANDIDATURAS PARA BOLSAS DE ESTUDO
As candidaturas para a Bolsa de Estudo e de Mérito para o presente ano letivo decorreram entre os dias 1 de agosto a 20 de outubro, tendo sido recebidas neste período
1118 candidaturas para Bolsas de Estudo e 129 para Bolsas de Mérito, perfazendo um
total de 1247 candidaturas, que se encontram ainda em fase de análise.
Recorda-se que serão atribuídas Bolsas de Estudo a todos os candidatos que cumpram
os critérios de elegibilidade, não estando fixado um número máximo de bolsas a atribuir,
no valor de 1.450 € (mil quatrocentos e cinquenta euros), pagos em dez prestações. No
mesmo enquadramento, para o ano letivo 2022/2023 poderão ser atribuídas 15 Bolsas
de Mérito, no valor unitário de 5.000 € (cinco mil euros), pagos numa única prestação.
Salienta-se o facto de que, face ao ano letivo transato, existiu um aumento de 12% do
número de candidaturas submetidas para Bolsas de Estudo e de 24% do número de
candidaturas a Bolsa de Mérito.
No prosseguimento de uma política de incentivo à continuidade dos estudos dos munícipes em situação de maior carência económica, o Município tem vindo a apoiar financeiramente os jovens que pretendem continuar o seu percurso académico, contribuindo
assim para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho de Oeiras.
O Município atribui anualmente Bolsas de Estudo a estudantes, residentes no concelho, que ingressem ou frequentem o Ensino Superior, 1.º e 2.º Ciclos de Estudos, em
estabelecimentos de Ensino Superior reconhecidos pelo Ministério da Educação, que
cumpram os critérios de elegibilidade, em função dos rendimentos do agregado familiar.
Desde o ano letivo 2020/2021, são atribuídas, igualmente, Bolsas de Mérito a estudantes que demonstrem resultados académicos de excelência e que se destacam pelos
seus méritos nos âmbitos social, cultural, artístico, tecnológico, científico, económico,
humanitário, desportivo ou outro que, pela sua importância notável, possam ser objeto de reconhecimento público. •

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
O Município de Oeiras acolheu, de 22 a 25 de setembro, as Jornadas Europeias do Património, subordinadas ao tema ‘Património Sustentável’. Nesse
âmbito, o público foi incentivado a conhecer o património oeirense e a pensar e debater o papel ativo que o património e as comunidades podem
desempenhar no processo de construção de um futuro mais sustentável e resiliente.
Recorde-se que as Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União Europeia que visa sensibilizar os
cidadãos para a necessidade da preservação, salvaguarda e proteção do património. A nível nacional, a Direção Geral do Património Cultural assume
esta iniciativa como um momento catalisador e congregador de esforços na aproximação das pessoas ao seu património.

TURISMO MAIS SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO
Oeiras assinalou o Dia Mundial do Turismo, 27 de setembro, com a entrada em funcionamento do TOMI, um painel interativo de comunicação e
informação urbana e turística, instalado no acesso à estação de comboios de Algés. No dia que teve como mote, este ano, ‘Repensar o Turismo’,
realizaram-se visitas guiadas à Fábrica da Pólvora de Barcarena e ao Parque dos Poetas, provas de vinho de Carcavelos Villa Oeiras e de doçaria local
(nos Postos de Turismo do Palácio Marquês de Pombal e da Marina de Oeiras) e, ainda, uma experiência de vela tradicional, numa canoa típica do
Tejo armada com vela latina. Em relação ao novo painel interativo, refira-se que permite que pessoas com mobilidade reduzida tenham acesso à
informação, uma vez que o seu ecrã se adapta, de forma a facilitar a interação. Está também apto a ser utilizado por pessoas com visão reduzida ou
invisuais, com dificuldades auditivas ou cognitivas.
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O evento foi visitado pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato

Festival Internacional de Ciência
em Oeiras
Decorreu de 10 a 16 de outubro, no
espaço Hub-ACT, futuro hub de arte,
ciência e tecnologia e centro de incubação de indústrias criativas, em
Porto Salvo, a segunda edição do Festival Internacional de Ciência. Com
a assinatura do Município de Oeiras
e da Senciência, este festival oferece
um programa único no panorama nacional, celebrando o conhecimento, a
curiosidade e a criatividade. O evento
foi visitado pela ministra da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Elvira
Fortunato, e pelo Professor António
Coutinho, conceituado cientista do
Instituto Gulbenkian de Ciência. O
festival contou com 32 expositores e
135 entidades de conteúdo.•
VEJA O VÍDEO

setembro | outubro 2022

30 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

Quinta da Fonte celebrou
30 anos de existência

EVENTOS

ESPAÇO
DO CIDADÃO
NO OEIRAS PARQUE
VAI SER RENOVADO
VALOR DO INVESTIMENTO
56 MIL EUROS

O parque de escritórios Quinta da Fonte celebrou, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, 30 anos de
existência, assinalando as transformações que permitem oferecer a quem ali trabalha um equilíbrio
entre a vida profissional e a vida pessoal, graças a um ambiente paisagístico atraente e a uma
variedade de serviços convenientes que fazem com que tenha elevado a sua designação para Business
Ecosystem. As celebrações incluíram uma festa focada na sustentabilidade, espetáculo de standup comedy, food trucks, DJs, música ao vivo, show cooking e a exposição Sou da Quinta. A Quinta
da Fonte é um parque de escritórios composto por 22 edifícios com 80.000 m2 e é um endereço
de negócio privilegiado para líderes globais em biotecnologia, diagnóstico médico, farmacêutica,
engenharia, serviços financeiros e tecnologia. •

Leitura, cultura e informação
nas Bibliotecas de Oeiras
Setembro ficou marcado, entre outras
iniciativas, pelo encontro com a escritora espanhola Irene Vallejo. Autora do livro O Infinito num Junco, com mais de
meio milhão de exemplares vendidos só
no país vizinho (e traduzida em mais de
35 línguas), esta obra acerca da invenção
do livro e da sede de leitura encheu a Biblioteca de Oeiras de leitores; em outubro,
Carlos Fiolhais marcou presença em mais
uma sessão no Nós, Leitores, numa entrevista sobre as suas experiências de leitura.
Da Livraria Municipal Verney destaca-se o
curso Breve História da Rússia, realizado
em quatro sessões pelo comentador José
Milhazes, e a terceira edição da Noite do
Limbo que, nos dias 30 e 31 de outubro,
trouxe ao centro da Vila de Oeiras Pedro
Mexia e Ricardo Araújo Pereira, entre outras personalidades de destaque.•
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O Município vai promover a intervenção que visa a renovação do
Espaço Cidadão de Oeiras. Situado
no centro comercial Oeiras Parque,
este espaço carecia de uma proposta operativa mais moderna e atual.
Deste modo, a proposta assenta
numa gradação espacial clara, permitindo a quem é atendido e quem
está a atender beneficiar de privacidade, organização e clareza, através
de um espaço renovado com uma
imagem contemporânea. A frente do
Espaço Cidadão também será reformulada para melhor comunicar com
os munícipes, garantindo a representação institucional do Município e
o adequado relacionamento com a
envolvente.

SEMANA
EUROPEIA
DA BIOTECNOLOGIA
As comemorações da Semana Europeia da Biotecnologia arrancaram
no dia 19 de setembro com a realização do 14.º Biomeet, no Templo
da Poesia, em Oeiras. O primeiro
dia do evento que colocou Oeiras
no centro da biotecnologia em Portugal contou com a participação
do ministro da Economia e do Mar,
António Costa Silva, do vice-presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves,
e do vereador da Educação, Pedro
Patacho.
Biomeet é um encontro anual do
setor organizado pela P-BIO – Associação Portuguesa de Bioindústria,
com o apoio do Município de Oeiras. Tem como objetivo promover a
interação, partilha de conhecimentos e estratégias.
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Vindimas
em festa
A tradicional Festa das Vindimas, que
assinala o encerramento da época da
apanha das uvas usadas na produção
do vinho de Carcavelos Villa Oeiras,
teve lugar no dia 16 de setembro, na
Quinta do Marquês de Pombal, em
Oeiras. Depois de uma manhã preenchida com a apanha e transporte para
a Adega do Casal da Manteiga, onde
foi possível acompanhar os trabalhos
de descarga e prensagem do fruto,
teve lugar o almoço convívio com animação musical.
Esta festa é aberta à população, decorrendo no ambiente único das
vinhas onde são cultivadas as uvas
utilizadas para a produção do famoso
e secular vinho generoso produzido
pelo Município de Oeiras. •

VEJA O VÍDEO
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OEIRAS VALLEY AIR SHOW

50 mil pessoas de olhos
postos no céu
Oeiras recebeu, pela primeira vez, um festival de acrobacias aéreas, iniciativa
integrada no Portugal Air Summit´22. Milhares de pessoas juntaram-se para
ver cruzar os céus os aviões da Air Race Championship, o Spitfire e os espetáculos aéreos do ex-campeão Mundial Ramón Alonso, do Castor Fantoba, Jorge
Macias, Luís Garção, Quijote, Jacobstars e a The Raven Team, além dos F16 da
Força Aérea Portuguesa e, ao fim da tarde, o regresso dos Aerosparx, iluminando o espelho de água de Santo Amaro com o fogo de artificio lançado das asas
dos aviões. A passagem por Oeiras nesta sexta edição do Portugal Air Summit
faz parte do segundo dia do programa.
Para o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, o entendimento com a Câmara Municipal de Ponte de Sor, anfitriã do evento, “vai ao encontro da estratégia que visa afirmar o Município de Oeiras como centro internacional para
as indústrias de aeronáutica, espaço e defesa. É com este desígnio em mente
que recebemos um dos momentos emblemáticos do Portugal Air Summit`22,
a realização de um air show, e que simbolicamente marca o início de um
caminho de cooperação entre os dois municípios em prol do posicionamento
internacional de Portugal nestas indústrias”, sublinhou Isaltino Morais. •

VEJA O VÍDEO
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Bienal Artes
e Ofícios
Novo Design

VEJA O VÍDEO

De 20 a 25 de setembro, todos os caminhos levaram à primeira edição da Bienal de Artes & Ofícios
| Novo Design, que teve lugar em Oeiras, sob a
insígnia da Temporada Cruzada Portugal – França
2022. Com uma programação diversificada, a Bienal contou com uma conferência internacional subordinada ao tema ‘Artes & Ofícios no século XXI
– Estratégias para o Agora’, uma mostra com mais
de 30 expositores selecionados, representantes
dos vários ofícios existentes nas diversas regiões
do país, com o objetivo de divulgar e promover artesãos, pequenas marcas e makers portugueses,
workshops e masterclasses para todos os interessados em saber mais e experimentar estas artes,
atividades de educação patrimonial em permanência e, ainda, programação cultural dirigida tanto ao
público profissional como generalista, na qual se
incluiu uma mostra de curtas-metragens. A Bienal Artes e Ofícios é um projeto da Spira, empresa
especializada em projetos de revitalização patrimonial, em parceria com o Município de Oeiras. •

Oeiras Atual
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Fim do verão assinalado
com muita animação
Oeiras assinalou o final do verão com diversas atividades dirigidas às famílias, no espaço
da Quinta de Cima do Marquês de Pombal, em Oeiras. As condições meteorológicas não
permitiram a realização de voos cativos no âmbito do Festival Internacional de Balões de
Ar Quente, mas a animação não foi cancelada – pelo contrário.
Durante um fim-de-semana crianças – e famílias – puderam disfrutar dos insufláveis
gigantes, de uma zona de street food, zona lounge com provas de vinho Villa Oeiras,
música, animação e experimentação de jogos tradicionais. •

VEJA O VÍDEO
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Congresso
dos Cozinheiros
celebrou a cultura
africana
Cinquenta e oito oradores, três palcos, o melhor da cozinha africana, música e a eleição do melhor pastel de nata
de Lisboa: foi assim o 18.º Congresso dos Cozinheiros que
decorreu nos dias 25 e 26 de setembro, no espaço Nirvana
Studios.
Sob o mote Conexão Africana, o evento incluiu conversas e
apresentações, com convidados portugueses e estrangeiros,
entre os quais alguns dos mais reconhecidos representantes
da riqueza gastronómica africana, debates, demonstrações
de cozinha e produtos, showcookings e, claro, degustação.
Nesta matéria, destaque para a apresentação do Pudim do
Marquês, criado pelo chefe Miguel Oliveira: o doce inspirado em Oeiras e feito com ingredientes da região, entre eles
o vinho de Carcavelos Villa Oeiras, que também pôde ser
provado durante os dois dias de congresso, e para o anúncio
do vencedor da 13.ª edição d ‘O Melhor Pastel de Nata, com
A Casa do Padeiro a levar o prémio para a Pontinha. •

Primeira edição do Nobre Gosto enalteceu
gastronomia e vinhos fortificados
A primeira edição do evento Nobre Gosto teve lugar em Oeiras, no primeiro fim-de-semana de setembro, no ambiente único do Palácio Marquês de Pombal e seus jardins. Sob o lema Villa Oeiras Convida, este
evento exclusivamente dedicado aos vinhos fortificados e doces portugueses foi promovido pelo Município e pela publicação de vinhos e
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gastronomia Grandes Escolhas. Do programa fizeram parte exposição
e prova de vinhos fortificados, ações de formação para profissionais,
visitas de jornalistas e sommeliers internacionais, demonstrações culinárias, provas comentadas, debates e visitas guiadas à adega do vinho
generoso Villa Oeiras. •
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Cinco meses,
cinco jardins,
50 mil pessoas
Cerca de 50 mil pessoas terão passado pelos cinco jardins de Oeiras que durante cinco meses receberam o Festival Somersby Out Jazz. De 15 de
maio a 25 de setembro, os jardins mais bonitos do
concelho foram animados com soul, jazz, R&B e
música eletrónica, trazidos por vários artistas nacionais e internacionais, todos os domingos. •

World Press Photo
repete sucesso
de visitantes no
Parque dos Poetas
O Parque dos Poetas, em Oeiras voltou a receber
este ano a exposição de fotografias premiadas no
World Press Photo. Na mostra estiveram reunidas
as obras vencedoras de 24 fotógrafos, de 23 países,
com as mais variadas perspetivas dos principais temas que marcaram e marcam a atualidade, como
os efeitos da crise climática, os movimentos pelos
direitos civis, passando pelo acesso à educação e à
preservação das práticas indígenas. •

World Choral
Expo
Oeiras recebeu de 3 a 7 de setembro
o World Choral Expo, um evento internacional direcionado para a comunidade dos coros e que tem como
objetivo possibilitar a participação de
cantores de coro, profissionais, maestros, compositores e professores, de
interagirem e aprenderem com coros de referência mundial e os seus
maestros. Para além desta troca de
experiências, realizaram-se concertos em diversos locais do concelho,
com entrada livre. •
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Corrida do Tejo
Kids
A quinta edição da Corrida do Tejo Kids decorreu no passado dia 17 de setembro, na pista de Crosse do Centro
Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras. A corrida reuniu crianças com idades entre os cinco e os 12 anos, numa
manhã de muito desporto e animação que, para além da
corrida de obstáculos, contou com outras atividades como
insufláveis, trampolins, jogos tradicionais, karts a pedais e
pinturas faciais. A totalidade da receita obtida neste evento reverteu a favor da David Vaz Associação, que organiza
eventos desportivos para reunir donativos para apoiar a
investigação oncológica, nomeadamente na área dos tumores cerebrais.•

BeActive
em Família
Os Jogos de Oeiras estiveram representados no
evento BeActive em Família, realizado no passado dia 24 de setembro, no Centro Desportivo do
Jamor, para assinalar as Comemorações da Semana Europeia do Desporto. Para além das atividades lúdicas, as famílias puderam experimentar
modalidades desportivas e assistir às apresentações de palco relacionadas com fitness e dança.•

Maratona
de Lisboa
passou por
Oeiras
Realizou-se no passado dia 9 de outubro a Maratona Lisboa’2022, prova com partida de Cascais, passagem por Oeiras e meta na Praça do Comércio, em Lisboa: os corredores
fizeram o percurso no concelho entre a praia da Torre e Algés,
pela Avenida Marginal. Em simultâneo decorreu a Luso Meia
Maratona (21km) e a EDP Mini Maratona (8km), ambas com
partida da Ponte Vasco da Gama. Estas corridas, categorizadas como Elite Road Races pela World Athletics, distinção
que enaltece as melhores corridas do Mundo, fazem parte
do top 5 das corridas mais participadas e populares do País.•

Oeiras Atual
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5.500 atletas
participaram
na Corrida do Tejo
A 41.ª edição da Corrida do Tejo realizou-se a 18 de setembro e contou com
mais de 5.500 participantes, que correram dez quilómetros, entre Algés
e Oeiras. Este ano a edição teve como lema ‘Leva Oeiras Contigo’ e teve
novidades: dois horários de partida, para que todos os atletas pudessem
disfrutar da prova com maior conforto, e uma pequena alteração no
percurso, consistindo num desvio junto ao Alto da Boa Viagem. •
setembro | outubro 2022
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