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Nova esquadra
para Carnaxide

Prioridade
à coesão social

Jogos de Oeiras:
desporto para todos

Em visita às esquadras territoriais da
PSP de Queijas e Carnaxide, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras
avançou com a decisão de construção
de uma nova esquadra em Carnaxide.

Comparticipação nas despesas com medicamentos a partir dos 55 anos, alargamento do
acesso à teleassistência, médico ao domicílio
gratuito para idosos, SOS Isolamento e Quiosque da Saúde refletem forte aposta nesta área.

Promover a atividade física, criando oportunidades gratuitas para a prática de desporto
são os principais objetivos dos Jogos de Oeiras.
A competição arranca em janeiro e estão previstas mais de 34 competições.
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Editorial

Em defesa
do nosso património

C

aro munícipe, nesta edição do Boletim Municipal Oeiras
Atual distribuída em plena época natalícia não posso deixar
de dirigir algumas palavras aos que por estes dias sentem ainda mais a solidão ou a tristeza de não poder providenciar tudo
quanto gostavam às suas famílias.
A estes, em especial, endereço palavras de esperança e de crença num
amanhã melhor. Pela nossa parte, apenas posso garantir que em 2019
continuaremos a trabalhar, todos os dias, não nos resignando perante as
dificuldades, tudo fazendo para que todos tenham o que é essencial a
uma vida condigna, criando condições para a sua plena integração.
Se queremos ser um concelho ainda mais próspero e desenvolvido, precisamos de ser uma sociedade ainda mais coesa e equilibrada, uma sociedade ainda mais feliz.
Verdadeiramente é o que mais desejo, para este novo ano: que em Oeiras
todos sejam mais felizes.
Boas festas e um feliz 2019!
Nos últimos anos, e nas últimas décadas, Portugal tem sido sacudido por
catástrofes que chocam o todo coletivo no seu âmago. Desde a tragédia
da ponte de Entre-os-Rios, à queda da estrada em Borba, passando pelos
milhares de hectares e pelas centenas de vidas humanas ceifadas pelo
fogo, resultado de maior ou menor incúria dos decisores públicos.
Se estas tragédias sacodem o torpor, verdadeiramente não acordam a Nação, falo de outras tragédias, as que vêm sendo cometidas contra a nossa
história e a nossa memória coletiva: a destruição, pela mesma incúria,
do nosso património.
Quando o Estado, irresponsavelmente, relega ao abandono e permite que
se degradem ao ponto da ruína edifícios que são património cultural,
legado dos nossos antepassados, herança que temos obrigação de preservar. Quando, ao não permitir que os Municípios assumam a recuperação
desse mesmo património, o Estado falha na sua função de promover a
cultura, a história e a tradição. Agindo desta forma, há que dizê-lo sem
rodeios, é o Estado quem contribui para a destruição do património e da
nossa identidade enquanto povo.
Felizmente é possível afirmar que há governantes que já despertaram para
esta realidade. São casos como o do ministro da Agricultura (no que respeita à antiga Estação Agronómica Nacional) ou do novo ministro da Defesa
(na utilização de fortificações militares há muito sem uso e no Paço Real de
Caxias e seus jardins), que lideram neste momento negociações com o Município de Oeiras que, assim o esperamos, podem vir a culminar na transferência da gestão de diversos equipamentos para a alçada do Município.
Lamentavelmente – para Oeiras e para a preservação do adquirido e da
memória coletiva nacional – ainda não foi possível chegar ao mesmo

ponto de desenvolvimento de acordo com o Ministério da Justiça (o Convento da Cartuxa, em Caxias, continua entregue à degradação, sem que
o Ministério da Justiça dê um passo concreto para a preservação daquele
monumento do século XVI), facto que só posso lamentar pelo que isso
pode representar em matéria de degradação do património.
A recuperação e a utilização do património edificado e imaterial em atividades que garantam a utilização de todo o potencial endógeno já existente no Município foram identificadas como prioridades estratégicas do
programa do Executivo Municipal, no Novo Ciclo de Desenvolvimento ao
qual a maioria dos cidadãos deu o seu voto de confiança.
Quando definimos como objetivo estratégico fazer de Oeiras Capital Europeia da Cultura, em 2027, delineámos uma meta ambiciosa que passa
por procurar fixar os oeirenses na atividade cultural que lhes é destinada
fazendo, ao mesmo tempo, deste território, um polo alternativo de atividade cultural, tanto em relação à capital como aos municípios vizinhos.
Naturalmente, uma forte aposta na cultura e na reabilitação do património terá reflexos associados na promoção do Turismo em Oeiras nos próximos anos, sendo mais um fator multiplicador da economia local, num
setor cujo amplo crescimento importa saber aproveitar.
Os factos – convenhamos – jogam a nosso favor: Oeiras é já um território
com grandes infraestruturas empresariais, com riquíssimo património
histórico, palco de eventos culturais e artísticos, com uma extensa linha
de costa, situada entre três municípios que pela sua natureza já atraem
turistas. Estamos em condições para apostar fortemente no turismo de
qualidade, quer seja numa vertente mais tradicional – sol, e praia, património e gastronomia, cultura e lazer – quer seja na vertente do turismo de negócios para um público-alvo prestigiado.
Para além destes ganhos económicos, a preservação do legado cultural
da comunidade (local e nacional) constitui responsabilidade de todos
os decisores públicos, pelo
que, consequentemente, a
sua degradação (e desaparecimento) constitui um ato de
irresponsabilidade política da
maior gravidade.
A inercia não pode ser justificação para permitir a degradação do nosso património
coletivo. A nossa história e a
nossa cultura são a razão de
estarmos aqui hoje, são o cimento da nossa comunidade
– foram elas que nos moldaram, quando perdermos a razão, somos nós próprios que
nos perdemos.

ISALTINO MORAIS, O PRESIDENTE DA CÂMARA DE OEIRAS

NOTAS DO PRESIDENTE
LIMPEZA URBANA
A remuneração dos cantoneiros que asseguram a limpeza das ruas fica muitíssimo aquém
do que deveria ser pago a estes homens e mulheres que, considero, mereciam da parte da
Administração Central um maior reconhecimento. Pela nossa parte, estamos já a desencadear procedimentos que vão permitir garantir,
com melhor equipamento, mais condições de
segurança e de trabalho a estes profissionais.

SEGURANÇA
Visitei as esquadras territoriais da PSP de Queijas e Carnaxide, instaladas em edifícios municipais. Em Carnaxide é gritante a falta de condições adequadas ao funcionamento de uma
esquadra moderna. Nesse sentido, dei orientações para a escolha do terreno para construção
de uma nova esquadra. Recordo que Oeiras
está no topo dos índices de segurança da AML
e é lá que queremos continuar.

DESPORTO
Lançámos os Jogos de Oeiras. Não tenho dúvidas quanto ao sucesso deste projeto. Há
muito que a Câmara de Oeiras revela sensibilidade para desenvolver atividades associadas
ao desporto e à atividade física. Os nossos
munícipes têm apetência para o desporto e
acredito que os Jogos de Oeiras reforçar a
identidade, o sentimento de pertença e o orgulho relativamente a Oeiras.
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NATAL

Investimento reforçado na decoração de todas as freguesias

Luz, cor e magia do Natal nas ruas de Oeiras

O Palácio do Marquês de Pombal, ex libris do concelho, Monumento Nacional, verdadeiro postal de Natal

Rotunda de São Miguel Arcanjo, em Queijas
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S

e há momento que anuncia a chegada da época natalícia, esse momento
é, sem dúvida, o acender das iluminações de Natal nas ruas de vilas e
cidades, um pouco por todo o Mundo.
Apesar do frio, ruas decoradas e iluminadas convidam a passeios em família. A beleza única das
luzes de Natal faz as delícias de miúdos e graúdos, alegra as ruas e – porque não dizê-lo também
– alegra as pessoas.
Foi a pensar em tudo isto que o Município de Oeiras apostou, este ano, na iluminação decorativa
de todas as freguesias do concelho, com particular enfoque nas zonas comerciais e de maior circulação de pessoas, reforçando um investimento
(340 mil euros) que se espera possa contribuir
também para uma maior dinamização das lojas
de rua e do comércio tradicional.
A par das iluminações, durante toda a época natalícia a música de Natal faz-se ouvir em diversos
pontos do concelho, iniciativa que procura transmitir alegria e esperança, imbuindo a todos do
espírito do Natal. •
Largo 5 de outubro. Oeiras

Fórum Oeiras

Tercena, Barcarena

Oeiras
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Na origem da tradição das luzes de Natal terá
estado a estrela do Natal ou estrela de Belém. Terá
sido a aparição desta estrela que guiou os três reis
magos – Baltazar, Belchior e Gaspar – até ao local
do nascimento de Jesus Cristo.
De acordo com a lenda, a estrela de Belém tinha
quatro pontas, que representavam os quatro
pontos cardeais – norte, sul, este e oeste – e uma
cauda, à imagem de um cometa, contendo ainda
luz própria, ao contrário das outras estrelas.
Além de orientar os reis magos, a estrela de Natal
representa a luz no mundo.
A luz da estrela do Natal é representada,
atualmente, pelas luzes de Natal.
Caxias

Dafundo

Rotunda das Sicas, Carnaxide

Baixa de Algés

Oeiras Atual
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Rotunda da Sereia, Linda-a-Velha

Pelourinho da Vila - Oeiras

Paço de Arcos

Mercado, Porto Salvo
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ATUAL

Chuvas intensas obrigam a intervenção dos serviços do Município e dos bombeiros

Pronta resposta evita males maiores

A

s intensas chuvadas de meados de
novembro obrigaram a um esforço e
trabalho adicionais tanto por parte
dos funcionários afetos aos serviços
municipais envolvidos como das corporações
de bombeiros.

Estradas e ruas alagadas foram a principal consequência da intempérie que também provocou o
arrastamento de detritos e – situação mais preocupante – um andaime que deslizou.

Nota para a pronta resposta dos serviços da Câmara Municipal de Oeiras que durante várias horas estiveram no terreno zelando pela segurança
dos munícipes. •

ATUAL

Oeiras garante melhor prestação de
serviços

Equipas de limpeza
urbana reforçadas
com 63 novos
funcionários

A

Câmara Municipal de Oeiras reforçou durante o mês
de novembro os seus serviços de limpeza urbana e de
recolha de resíduos através do recrutamento de 63
novos assistentes operacionais.
Este reforço de pessoal operacional permite colmatar – em parte
– as dificuldades de mão-de-obra existentes.
Estes funcionários reforçaram as equipas da área da limpeza urbana e as suas tarefas incluem varredura, desmatação e deservagem química, extração de ervas das calçadas, limpeza de sarjetas
e sumidouros, lavagem de túneis e ruas, apoio à varredura mecânica, limpeza de praias, lavagem e reparação dos equipamentos
de deposição, entre outras.
De assinalar que a remuneração do assistente operacional corresponde ao valor da 1.ª posição remuneratória, 580 euros, montante que, na opinião do presidente do Município de Oeiras,
Isaltino Morais, fica “muitíssimo aquém do que deveria ser pago
a estes homens e mulheres que enfrentam, diariamente, um trabalho duro e difícil, que merecia da parte da Administração Central um maior reconhecimento, pois corre-se o risco de se ficar
sem trabalhadores desta área”. •
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Presidente da Câmara quer assegurar qualidade do serviço da PSP em Carnaxide

Município garante construção de nova esquadra

E

m visita às esquadras
territoriais da PSP de
Queijas e Carnaxide, o
presidente da Câmara
Municipal de Oeiras classificou de
“imperiosa” a construção de uma
nova esquadra em Carnaxide, face
às desadequadas condições de
funcionamento atuais.
Tratando-se de um edifício de habitação adaptado a esquadra, Isaltino Morais considerou que não
satisfaz as necessidades da polícia
nem garante as melhores condições dos serviços.
Nesse sentido, foi dada orientação
para a escolha do terreno para implantar um novo edifício, ficando
os serviços técnicos do Município
encarregues de avançar com o
concurso para execução do projeto de arquitetura e especialidade.
Paralelamente foi também definido o uso futuro a dar ao edifício da
atual esquadra.
Considerando as necessidades
O presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, avançou com a notícia de construção da nova esquadra em Carnaxide
de habitação dos agentes da PSP,
muitos deles acomodados em deíndices de segurança, tendo em conta que é o único concelho que tem,
ficientes condições nas próprias esquadras, Isaltino Morais definiu a
em exclusivo, a PSP na sua área, acrescendo que tem a maior densidade
elaboração de um projeto de adaptação daquele edifício para residência
populacional (Miraflores, Algés e Linda-a-Velha). •
dos agentes com rendas na ordem dos 150 euros. Segundo dados estatísticos do Comando Metropolitano de Lisboa que refletem os índices de
criminalidade da Área Metropolitana de Lisboa, Oeiras está no topo dos

COMÉRCIO

Município isenta taxas de esplanadas
em rua de comércio

Oeiras incentiva
comércio local

A Rua Major Afonso Palla, em Algés, foi objeto de requalificação com o objetivo de devolver espaço de fruição e lazer
ao peão. Esta rua beneficia de uma posição privilegiada junto ao interface de transportes e à zona ribeirinha, estando
inserida numa baixa comercial dinâmica.
Os trabalhos de beneficiação realizados englobaram a implementação de novos pavimentos e a criação de condições
para a partilha harmoniosa do espaço público entre comerciantes, transeuntes e moradores.
Desta forma foi reforçada a função pedonal da rua, possibilitando aos comerciantes a colocação de esplanadas.
Como forma de incentivo aos comerciantes daquela artéria,
o Município de Oeiras decidiu isentar os mesmos do pagamento das taxas de ocupação da via pública para instalação
de esplanadas por um período de três anos. •

OBRAS

Reordenamento do estacionamento e do trânsito

Avança requalificação
do Centro Histórico
de Oeiras

O Município vai avançar com as ações que vão permitir concretizar o projeto de requalificação do Centro Histórico de Oeiras. Numa primeira fase serão, assim, colocadas floreiras no sentido de inibir o estacionamento automóvel no Largo 5 de outubro.
Em alternativa estará disponível o parque de estacionamento existente nas traseiras
da Livraria-Galeria Municipal Verney, que será, também ele, objeto de intervenção.
De referir que este projeto prevê o reordenamento da circulação automóvel no
Centro Histórico da Vila, assumindo-se o Largo 5 de outubro como uma nova centralidade na qual o peão terá primazia, com comércio e espaços de lazer.
Ainda no âmbito da requalificação do espaço público do Centro Histórico de Oeiras,
está calendarizada já para o primeiro trimestre de 2019 a obra de repavimentação
das ruas pedonais que ligam o Largo 5 de Outubro ao Largo Marquês de Pombal,
nomeadamente a Rua Febus Moniz e a Rua 7 de Junho.
A empreitada prevê a colocação de um novo pavimento antiderrapante, de forma a
melhorar as condições de mobilidade, num investimento de 160 mil euros. •
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Aumenta espaço para a prática desportiva

Novos espaços de convívio e brincadeira

Encontra-se concluída a intervenção promoviINVESTIMENTO
da pelo Município na EB Sophia de Mello Brey78 MIL €
ner, em Carnaxide. A obra consistiu na construção
de um campo de jogos exterior, como complemento
ao pavilhão gimnodesportivo já existente, em terreno
contíguo. Trata-se de uma escola com cerca de 320 alunos, dos 1.º,
2.º e 3.º ciclos. •

O Município promoveu a obra de requalificação do Parque Infantil da
Escola Básica Visconde de Leceia. Trata-se de um espaço vedado, que
se pretende venha a ser utilizado quer pela população escolar quer
pela população em geral.
No Bairro Municipal do Páteo dos Cavaleiros, na Outurela/Portela,
está em curso a obra de reabilitação do parque infantil e zona envolvente ao campo de jogos. Com conclusão prevista para o segundo
trimestre de 2019 esta intervenção é financiada pelo FEDER POR
2020 e está integrada no Contrato Local de Segurança de Oeiras. •

Novo campo de jogos
na EB Sophia de Mello
Breyner

Parques infantis
e campo de jogos
requalificados

Melhoradas condições para a prática desportiva

Polidesportivo
dos Unidos Caxienses
com nova cobertura

Melhorar as condições para a prática desportiva particularmente em
dias de chuva e de sol ou calor intensos foram os objetivos que pautaram a realização da obra de construção de uma cobertura sobre o
polidesportivo do Grupo Desportivo Unidos Caxienses.
A empreitada, já concluída, incluiu a construção de uma cobertura
metálica com iluminação natural e elétrica (tecnologia LED).
O “novo” recinto está capacitado para a prática de futsal e de andebol
e está dotado de valências para outros desportos.•

Reabilitação do muro e pavimentos exteriores

Concluída obra na EB
Gomes Freire de Andrade
Já se encontra concluída a obra de reabilitação dos
espaços exteriores da EB Gomes Freire de Andrade, em Oeiras. A empreitada consistiu na adapINVESTIMENTO
tação dos pavimentos exteriores do recreio do 1.º
25 MIL €
ciclo e do jardim-de-infância (com execução in situ
de pavimento sintético do tipo amortecedor e relva
sintética) e na reparação do muro exterior da escola (com reparação
das armaduras e chumbadouros oxidados e aplicação de revestimento
anticorrosivo). Os trabalhos, no valor total de 24.627,59€, decorreram
entre os meses de junho e setembro. •
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Para jovens com idades entre
os 18 e os 35 anos

Programa
de arrendamento
para fixar jovens
em Oeiras

A

Câmara Municipal de Oeiras prevê um investimento de quase 15 milhões de euros na aquisição e reabilitação de edifícios devolutos e degradados que vão servir para arrendamento jovem,
mediante um programa que prevê rendas cinco vezes mais
baixas do que o valor de mercado.
O Programa de Habitação Jovem de Oeiras integra a estratégia de fixar os jovens nos centros históricos do concelho.
“Este é um programa ambicioso, centrado na nossa política
de habitação que vai beneficiar os jovens e, por isso, nos
próximos cinco anos prevemos ter até 160 casas”, afirmou
Isaltino Morais.
No total, a Câmara Municipal já investiu 8.7 milhões de
euros na aquisição e reabilitação de casas. Nos próximos
anos, nos prédios já adquiridos, em Paço de Arcos, Algés,
Oeiras, Dafundo, Carnaxide e Porto Salvo, vão ainda ser
investidos cerca de 6 milhões de euros em trabalhos de
reabilitação. No total, o valor de investimento ronda os
14.7 milhões de euros.
O programa de Habitação Jovem destina-se a jovens residentes ou trabalhadores no concelho há pelo menos três
anos, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos. •

Sorteados mais nove fogos
de habitação jovem
Realizou-se no dia 28 de novembro
mais um sorteio âmbito do programa de habitação jovem nos centros
históricos. Foram assim sorteadas
nove habitações, com rendas abaixo
do valor de mercado, três das quais
no n.º 126 da Rua Costa Pinto, em
Paço de Arcos (um T0 e dois T1), cinco no n.º 8 da Avenida Ivens, na Cruz-Quebrada/Dafundo (dois T0, dois T1
e um T2) e uma no n.º 8 do Largo da
Pátria Nova, em Carnaxide (T1).
Recorde-se que o programa de habitação jovem se destina a jovens
residentes ou trabalhadores no concelho há pelo menos três anos, com
idades compreendidas entre os 18 e
os 35 anos.
Mais informações através
do endereço de correio eletrónico
habitacaojovem@cm-oeiras.pt ou
presencialmente no Departamento de Habitação e de Reabilitação
Urbana, localizado na Avenida Rio
de Janeiro, 50, em Oeiras.

160

apartamentos
até 2023

15

milhões
de euros
de investimento
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No âmbito do projeto de requalificação da baixa de Algés

Demolições garantem segurança
Enquadrados no âmbito da reformulação da Avenida dos
Bombeiros Voluntários de Algés, realizaram-se durante o
mês de novembro os trabalhos de demolição de uma construção antiga cujo estado de degradação indiciava perigo
de derrocada.
O Município substituiu-se, assim, ao proprietário tomando posse administrativa do terreno tendo como objetivo
primordial a salvaguarda da segurança.
Deu-se, assim, início ao processo de demolição de outros
edifícios contíguos e igualmente degradados.
A Câmara Municipal avança, deste modo, com o projeto de reformulação que vai permitir solucionar os constrangimentos que se verificam na parte final sul daquela
avenida que desde há anos aguarda estas demolições para
poder desenvolver-se com a dimensão da restante via.
Recorde-se que o Executivo municipal aprovou, em julho,
a proposta de aquisição dos terrenos da antiga Praça de
Touros de Algés, com um valor global de 1 milhão e 700
mil euros.
Esta decisão abriu portas à implementação do projeto de
reordenamento da rede viária e requalificação do espaço
público naquela zona. •

Demolição de anexo devolve dignidade ao equipamento

Palácio Ribamar com vista desafogada
Encontra-se concluída a demolição do pré-fabricado anexo ao Palácio
Ribamar em Algés. A estrutura foi utilizada como secção de limpeza urbana até à construção de um novo edifício com essa finalidade no Largo
Comandante Augusto Madureira. Com a desocupação do anexo foi possível avançar com a demolição e limpar o terreno, ficando liberta a vista

daquela fachada do Palácio Ribamar.
De assinalar a necessidade de acautelar devidamente a remoção do telhado de amianto, o que implicou trabalho especializado. Registe-se que
nos anexos adjacentes vão ser realizados trabalhos de requalificação tendo em vista a cedência de mais duas salas à Academia Sénior de Algés. •

Propriedade deverá ser alienada para construção

Limpeza do terreno
das antigas oficinas

Concluída a transferência de todos os trabalhadores para as novas
instalações em Via Fria, foi possível dar início aos trabalhos de demolição
de construções e limpeza do terreno na zona do Espargal, onde durante
décadas estiveram sediados os serviços operacionais do Município.
Recorde-se que ali funcionavam oficinas, serralharia, carpintaria, serviços de
limpeza urbana, entre outros, em condições progressivamente menos adequadas, em particular nos últimos anos e apesar de todos os esforços de manutenção e conservação empreendidos pelos serviços da Câmara Municipal.
O novo complexo, constituído por dois edifícios, alberga os quase 400
funcionários do setor operacional da Câmara Municipal, garantindo
melhores condições físicas de trabalho e, consequentemente, um maior
bem-estar dos trabalhadores.
Quanto ao terreno agora liberto, propriedade do Município, deverá ser
alienado tendo em vista a construção futura de um loteamento de qualidade condizente com a localização. •

Oeiras Atual

13
OBRAS

Obras em estruturas rodoviárias

Segurança garantida em estradas,
viadutos e passagens pedonais

INVESTIMENTO
SUPERIOR A

400 MIL €

O Município promoveu recentemente um conjunto de obras em estruturas
rodoviárias. Em Paço de Arcos foram requalificados os nós rodoviários de
acesso à Avenida Marginal. A obra, com um custo de 58.412,78€ (sem IVA)
visou impedir o estacionamento abusivo e a requalificação dos pavimentos.
Na Tapada do Mocho (Paço de Arcos) realizou-se a obra de reparação e
conservação do viaduto, no valor de 141.126,00€ (sem IVA).
Em Oeiras e Paço de Arcos diversas artérias (Avenida Conselho da Europa, Avenida Salvador Allende, Rua Lino Assunção, Avenida Copacabana,
Rua Dr. José Cunha e Rua Carlos Vieira Ramos) foram objeto de colocação de pavimento antiderrapante que garante o aumento da aderência
dos veículos à estrada, bem como a sinalização colorida em passagens de
peões. As obras tiveram um custo de 61.424,45€ (sem IVA).
Tem conclusão prevista para o final de janeiro de 2019 a obra de reabilitação da passagem superior pedonal da Avenida da República, em Oeiras.
Os trabalhos a realizar consistem em substituição das chapas do piso,
reparação de elementos metálicos e pintura. A empreitada terá um custo
de 63.981,48€ (mais IVA). •

Obra corrigiu problemas de acessibilidade

Estacionamento
da piscina renovado

INVESTIMENTO

70 MIL €

Está concluída a obra no estacionamento junto à Piscina Municipal de
Barcarena. A intervenção teve como objetivos redefinir a circulação de
acesso ao estacionamento, resolver problemas de acessibilidades causados
pela deterioração dos pavimentos, reflexo de conflitos gerados pelo crescimento das árvores, manutenção da vegetação que garante sombra no
estacionamento e, finalmente, melhoria da imagem do espaço em questão.
A obra foi adjudicada pelo valor de 147.201,01€ (mais IVA), trabalhos a
mais aprovados de 14.746,37€ (mais IVA).

Em Paço de Arcos e Santo Amaro de Oeiras

Substituição da calçada aumenta segurança
Aumentar o conforto e a segurança dos peões foi o objetivo das obras
de beneficiação de passeios realizadas pelo Município na Rua Instituto
Conde de Agrolongo, em Paço de Arcos, e na Rua Miguel Bombarda, em
Santo Amaro de Oeiras.

Em ambos os casos a empreitada consistiu na substituição da calçada
– material escorregadio que pode tornar-se perigoso – por pavimento betuminoso. •

Av. Miguel Bombarda · Antes

R. Instituto Conde Agrolongo · Antes

Depois

Depois
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Obra de requalificação concluída até ao final do ano

Vida, cor e dinâmica
no Passeio Augusto
Abelaira

INVESTIMENTO

325 MIL €

Encontra-se na reta final a obra de requalificação do Passeio Augusto
Abelaira, em Nova Oeiras. Recorde-se que a empreitada se desenvolve no
quarteirão delimitado pelas ruas Eugénio dos Santos, José Régio e Carlos
Mardel e engloba repavimentação, criação de espaços de estadia enquadrados por zonas verdes, instalação de parque infantil, zona de jogos tradicionais, circuito de manutenção e um relvado com um pequeno anfiteatro.
O projeto dos serviços municipais teve em conta os contributos da Associação de Moradores da Quinta das Palmeiras, que acompanhou o seu
desenvolvimento. •

Mais mobilidade e segurança
em Leceia

Rotunda melhora
circulação
A Câmara Municipal de Oeiras
INVESTIMENTO
aprovou a abertura de concur348 MIL €
so público para a construção de
uma rotunda em Leceia. A obra
visa garantir melhores condições
de mobilidade e mais segurança num dos principais
eixos viários daquela localidade.
A solução preconizada, do tipo giratória, eliminará
o cruzamento da Rua da Fonte com a Rua Pedro Álvares Cabral, o cruzamento entre Rua da Fonte com
a Estrada de Leceia e o cruzamento da Estrada de
Leceia com a Rua Dom Manuel Primeiro, no qual se
situa o antigo Mercado de Leceia.
O preço base definido em concurso é de cerca de
328 mil euros, acrescidos de IVA, com um prazo de
execução de quatro meses. •

Obra deverá ter a duração
de seis meses

Parque
urbano
na Pedreira
Italiana

INVESTIMENTO

330 MIL €

A Câmara Municipal aprovou em outubro o lançamento de um concurso
público, com o preço base de 330 mil
euros, para a construção de um parque
urbano na Pedreira Italiana.
A obra deverá ter a duração de seis meses.
O projeto vai desenvolver-se num terreno com declive pouco acentuado,
favorecendo as funções de lazer e de
estadia e enquadrando as hortas urbanas existentes. •

Obra incluiu trabalhos
de restauro

Arco
do Jardim
de Oeiras
reabilitado

Já se encontra terminada a montagem do arco do
INVESTIMENTO
Jardim Municipal
26 MIL €
de Oeiras, colapsado na sequência de
ventos e chuvas fortes. A obra contemplou execução de trabalhos de
restauro, incluindo medidas de reforço do arco, colunas e cantaria que
garantem a resistência e a estabilidade da estrutura. •

Projeto de arquitetura paisagista em Carnaxide
INVESTIMENTO

105 MIL €

Concluída rotunda
da Avenida de Portugal

J á se encontra concluída a obra de arquitetura paisagista da rotunda da
Avenida de Portugal com a Rua Fernão Lopes, em Carnaxide.
O projeto contemplou a criação de um desenho geométrico com forte
contraste cromático entre os materiais vegetais, ampliando o impacte visual através da modelação ondulada do terreno.
Foram plantados três gingkos, assinalados por iluminação cénica e acrescentados arbustos com folhagens de coloração contrastante.
A obra representou um investimento superior a 105 mil euros. •
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Poinsétias plantadas em espaços públicos

Estrelas-do-Natal também brilham nos jardins
Acompanhando o espírito da época, o Município promoveu a plantação
de exemplares de poinsétias – as chamadas estrelas-do-Natal – em diversos espaços públicos ajardinados.
Inconfundíveis graças à coloração vermelha das suas folhas, estas plantas são reconhecidas por serem a ‘flor’
do Natal, sendo amplamente utilizadas em decorações por estes dias.
A título de curiosidade, referir que se trata de
uma espécie oriunda do México que floresce exatamente no solstício de Inverno. Podem ser confundidas com flores, mas na realidade aquilo que
muitas pessoas julgam ser flores são apenas brácteas modificadas que envolvem as pseudo-umbelas onde estão as pequenas flores, envolvidas por
uma camada de tecido verde e uma glândula amarela que nasce apenas num dos lados da flor. •

Poda de oliveiras garante qualidade do fruto

Oliveiras de Oeiras vão servir para produzir azeite
Quando, em finais dos anos 90, se iniciou a construção da Barragem do Alqueva, o Município
de Oeiras esteve na linha da frente de um projeto
de resgate de oliveiras que, caso não fossem
transplantadas, acabariam submersas.

D

as 5 mil oliveiras plantadas pela Câmara Municipal de Oeiras
em espaço público ao longo das últimas décadas, 3 mil vieram do Alentejo, salvas de um destino certo: ficar debaixo de
água após a construção da barragem.
Cerca de 200 destas árvores têm mais de 500 anos, o que exigiu grande
rigor e cuidado no momento do transplante. Felizmente, todas se adaptaram ao clima e ao solo do território oeirense.
Naturalmente, a manutenção do património arbóreo do concelho – do qual
as oliveiras fazem parte – exige cuidados, entre eles a realização de podas.
As podas em curso neste tipo de árvores assumem dois objetivos essenciais: a produção de azeitona – que tanto pode ser utilizada na produção
de azeite como para cura do fruto – e o usufruto da oliveira enquanto
árvore ornamental.
Na linha do trabalho que já está a ser desenvolvido pelo Município no sentido de preservar um património chamado vinho de Carcavelos – atualmente
produzido com uvas da vinha de Oeiras – Oeiras prepara-se para encetar
um projeto de produção de azeite. Neste caso, a poda das oliveiras visa garantir a qualidade da azeitona que será utilizada com essa finalidade.
Pela sua natureza as oliveiras são utilizadas essencialmente na produção
de azeitona. Nesse sentido, em todos os países produtores de azeite – Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Marrocos e Tunísia – a oliveira é podada.
Trata-se de uma poda redonda que impede o crescimento da árvore em
altura, garantindo maior produção e tarefa facilitada na recolha do fruto.
Quando o objetivo é a utilização da oliveira como árvore ornamental, a
poda é feita por cima, desbastada no interior e arredondada, controlando
o crescimento excessivo dos ramos de modo a que não interfiram nem
com os peões nem com os edifícios, tratando-se de meio urbano.
Refira-se que a oliveira não é uma árvore para crescimento em altura,
salvo se plantada em parques onde se pretenda um crescimento natural
sem interferência humana e sem intenção de aproveitamento do fruto.

Deste modo, a poda que a Câmara Municipal de Oeiras está a realizar
nas 5 mil oliveiras plantadas no concelho fora dos parques ou adjacentes
a linhas de água visa três objetivos:
1) Um grupo de oliveiras será podado de modo decorativo, com poda
feita por cima e pelos lados, desenhando-se uma forma redonda ou de
moeda. Significa isto que decorrido apenas um ano sobre as podas o
resultado serão oliveiras lindíssimas assemelhando-se a moedas;
2) Outro grupo será objeto da chamada ‘poda radical’ que, decorrido
um ano, dará àquelas árvores o aspeto de bonsais gigantes;
3) A maioria das oliveiras será podada para produzir azeitona. Esta é a
poda mais vulgar, realizada em todo o País, que visa a produção do
fruto. Consiste no corte por cima e desbaste no interior, mantendo
a copa irregularmente redonda.
A par disto, manter-se-ão oliveiras de crescimento natural em parques e
terrenos adjacentes a ribeiras. •
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Celebração dos 110 anos da Região Demarcada de Carcavelos

Festa da Vindima em Oeiras

O

eiras assistiu, no final
do mês de setembro,
à já tradicional Festa
da Vindima, que este
ano integrou a celebração dos
110 anos da Região Demarcada
de Carcavelos e a entrega das três
medalhas – duas de ouro e uma de
prata – atribuídas ao vinho de Carcavelos Villa Oeiras no âmbito do
Concurso Enológico La Selezione
del Sindaco.
Na edição de 2018 Portugal voltou a ter uma participação muito
expressiva neste concurso, fazendo-se representar com 210 vinhos,
entre um total de 1300 rótulos de
diferentes países.
De assinalar que o La Selezione
del Sindaco é um concurso único
por considerar a participação conjunta do produtor e do município.
É organizado pela associação italiana de cidades do vinho Città del
Vino, com o patrocínio da Organização Internacional da Vinha e
do Vinho, da qual a Associação de
Municípios Portugueses do Vinho
é parceira. •

Oeiras Atual

O Município de Oeiras esteve, uma vez mais, representado na Feira Grandes Escolhas – Vinhos
e Sabores, na FIL, Parque das Nações, em Lisboa, de 26 a 29 de outubro.
Nesta feira de vinhos de referência nacional
Oeiras apresentou o Vinho de Carcavelos Villa
Oeiras, tendo à prova os vinhos de sete anos, 15
anos, Colheita 2004 e Colheita 2005.
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DELIBERAÇÕES DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
SESSÃO ORDINÁRIA N.º 4/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO
DE 2018
DELIBERAÇÃO N.º 99/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 569/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – AUGI DO
CASAL DA CHOCA – REDUÇÃO DO
VALOR DO PAGAMENTO DE TAXAS,
COMPENSAÇÕES E COMPARTICIPAÇÕES PARA EMISSÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
– ARTIGOS MATRICIAIS 12 E 13
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos e sessenta e nove barra
dezoito, a que se refere a deliberação
número vinte e quatro da Reunião da
Câmara Municipal, realizada em doze de
setembro de dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade com trinta e oito
votos a favor, sendo dezanove do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, assumir
como já efetuada a comparticipação nos
custos das obras de urbanização por parte dos comproprietários dos artigos matriciais doze e treze, que apresentarem
prova de pagamento da comparticipação
para a construção de infraestruturas que
fizeram, à data, a sua liquidação.
A redução de cinquenta por cento do
valor de todas as taxas a pagar pelos
comproprietários dos artigos matriciais
doze e treze decorrentes da operação
de reconversão em apreço, tendo ainda
por base situações análogas já praticadas
nesta e outras AUGI, de forma a viabilizar a reconversão urbanística.
A validação do processo e das condições
técnicas para emissão de alvará de loteamento.
A dispensa da caução prevista, sob forma
de garantia bancária, considerando que
a execução do arruamento será assegurada pela Edilidade.
A aprovação das compensações urbanísticas a aplicar pela emissão do alvará, por
aplicação da Portaria número duzentos e
dezasseis-B, de dois mil e oito, de três de
março, do Regulamento Municipal número cento e seis, de dois mil e onze, de
dez de fevereiro, e da Tabela de Taxas em
vigor, pelas taxas de emissão do alvará
de loteamento, no valor total de dezoito
mil setecentos e sessenta e dois euros e
oitenta e sete cêntimos e pela obra de
construção das infraestruturas no valor
de oitenta e seis mil setecentos euros e
vinte e oito cêntimos, pela não cedência
de terreno para equipamento de utilização coletiva, no valor total de vinte e
quatro mil duzentos e quarenta e oito euros e setenta cêntimos, aplicando já uma
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redução de cinquenta por cento desse
montante aos comproprietários dos artigos matriciais doze e treze, conforme
proposto pelo órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 100/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 575/18 –
DMEDSC/DE/DAEGA – ADENDA À
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º
351/18, APROVADA NA REUNIÃO
DE 29 DE MAIO – OEIRAS INTERNATIONAL SCHOOL (OIS) – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e setenta e cinco barra dezoito,
a que se refere a deliberação número
trinta da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em doze de setembro de dois
mil e dezoito e deliberou por maioria,
com trinta e quatro votos a favor, sendo
dezassete do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do
Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza e com uma
abstenção do Bloco de Esquerda, aprovar o reconhecimento do interesse público municipal da “Oeiras International
School (OIS) ”, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 101/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 578/18 GCAJ – APROVAÇÃO FINAL DO
“REGULAMENTO DO SERVIÇO DE
TELEASSISTÊNCIA
DOMICILIÁRIA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
quinhentos e setenta e oito barra dezoito, a que se refere a deliberação número
trinta e três da Reunião da Câmara Municipal, realizada em doze de setembro
de dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade, com trinta e oito votos a favor,
sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis
do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar o Regulamento
do Serviço de Teleassistência Domiciliária do Município de Oeiras”, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 102/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 583/18 –
DMEDSC/DDS/DCS – ACERTOS
RELATIVOS AO PROCESSO DE
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DAS
UNIÕES DE FREGUESIA E FREGUESIAS PARA FUNCIONAMENTO
DOS ESTABELECIMENTOS DE INFÂNCIA – 2.º TRIMESTRE DE 2018
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e oitenta e três barra dezoito, a

que se refere a deliberação número trinta
e oito da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em doze de setembro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade,
com trinta e oito votos a favor, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido
Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a atribuição da comparticipação
financeira à Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz Quebrada/Dafundo, à 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 e à
Junta de Freguesia de Porto Salvo, uma
vez que há valores em défice face ao montante atribuído para o segundo trimestre
de dois mil e dezoito:
• Junta de Freguesia das Uniões de Freguesia e Freguesias – Valor;
• Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo – dezasseis mil setecentos e setenta e seis euros e cinquenta e oito cêntimos;
• Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas – dezasseis mil setecentos e trinta e três
euros e quinze cêntimos;
• Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias – seiscentos
e doze euros e oitenta e dois cêntimos;
• Junta de Freguesia de Porto Salvo – dez
mil seiscentos e vinte e quatro euros e
vinte e três cêntimos.
Total – quarenta e quatro mil setecentos
e quarenta e seis euros e setenta e oito
cêntimos, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 103/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 600/18 –
DACT/DTGE – ATRIBUIÇÃO DE
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
À “SP TELEVISÃO, SOCIEDADE
ANÓNIMA”, PARA APOIO À GRAVAÇÃO DA NOVELA O PESO DA ALMA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos barra dezoito, a que se refere a deliberação número cinquenta e cinco da
Reunião da Câmara Municipal, realizada
em doze de setembro de dois mil e dezoito e deliberou por maioria, com trinta e
um votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras
de Volta, seis do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois do
Partido Social Democrata e um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
e com quatro votos contra, sendo três da
Coligação Democrática Unitária e um do
Bloco de Esquerda, aprovar a isenção do
pagamento de taxas, no montante estimado de vinte mil euros, à entidade “SP
Televisão, Sociedade Anónima”, respeitante às filmagens da telenovela “O Peso
da Alma, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.

DELIBERAÇÃO N.º 104/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 597/18 –
GCAJ – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número quinhentos e noventa e sete barra
dezoito, a que se refere a deliberação
número dois da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em catorze de
setembro de dois mil e dezoito e deliberou por maioria, com trinta e três
votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois do Partido Social Democrata, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, e com três
votos contra, sendo dois da Coligação
Democrática Unitária e um do Centro
Democrático Social-Partido Popular,
aprovar o “Regulamento do Orçamento
Participativo do Município de Oeiras”,
conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 13/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO
DE 2018
DELIBERAÇÃO N.º 105/2018
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
RELATIVA À AQUISIÇÃO DE UM
ESPAÇO FÍSICO PARA EDIFICAÇÃO/RECONVERSÃO EM SILO-AUTO, NO DAFUNDO, APRESENTADA
PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO PSD
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Proposta de Recomendação referida em título e deliberou por unanimidade dos presentes,
com trinta e quatro votos a favor, sendo
dezanove do Grupo Político Municipal
Isaltino – Inovar Oeiras de Volta, cinco
do Partido Socialista, dois do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, três da Coligação Democrática Unitária, dois do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, recomendar à Câmara
Municipal de Oeiras que promova todas
as diligências necessárias à aquisição
de um espaço físico amplo na área do
Dafundo, que possibilite a edificação e/
ou reconversão em silo-auto.
Que esta proposta seja publicada em jornal diário e enviada à Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia da União
de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo.
DELIBERAÇÃO N.º 106/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 570/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – ARU DE
PORTO SALVO – APROVAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA ENQUADRADA PELO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DE PORTO
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SALVO – ADITAMENTO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 277/18
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número quinhentos e setenta barra dezoito, a que
se refere a deliberação número vinte e
cinco da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em doze de setembro de dois
mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e sete votos
a favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a Operação de Reabilitação Urbana Sistemática de Porto Salvo, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 107/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 610/18 –
DFP/DPOC/DGF – 3.ª REVISÃO AO
ORÇAMENTO DE 2018 E 3.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO
PLANO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e dez barra dezoito, a que se
refere a deliberação número três da Reunião da Câmara Municipal, realizada em
catorze de setembro de dois mil e dezoito e deliberou por maioria, com vinte e
cinco votos a favor, sendo dezasseis do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, um do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, um do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular e
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, com quatro votos contra, sendo três
da Coligação Democrática Unitária e
um do Bloco de Esquerda e com cinco
abstenções do Partido Socialista, aprovar
a terceira revisão ao Orçamento de dois
mil e dezoito e a terceira revisão às Grandes Opções do Plano, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 14/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO
DE 2018
DELIBERAÇÃO N.º 108/2018
RECOMENDAÇÃO – PRESERVAÇÃO DA SERRA DE CARNAXIDE
COMO ZONA DE EQUILÍBRIO AMBIENTAL, APRESENTADA PELO
GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DA
CDU
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da Recomendação
referida em título, a qual foi rejeitada,
com dezanove votos contra do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, com onze votos a favor, sendo seis
do Partido Socialista, três da Coligação
Democrática Unitária, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza e com oito abstenções,

sendo cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois do Partido Social Democrata e um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular.
DELIBERAÇÃO N.º 109/2018
RECOMENDAÇÃO – INSTITUTO
ESPANHOL “GINER DE LOS RIOS”
- HORÁRIOS PRATICADOS, APRESENTADA PELO GRUPO POLÍTICO
MUNICIPAL DO CDS-PP
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da Recomendação referida em título, a qual foi rejeitada, com
trinta e dois votos contra, sendo dezanove do Grupo Político Municipal Isaltino
Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente
e dois do Partido Social Democrata, com
seis votos a favor, sendo três da Coligação Democrática Unitária, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza.
DELIBERAÇÃO N.º 110/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 613/18 –
DMAG/GAEP – DESIGNAÇÃO DO
FISCAL ÚNICO DA OEIRAS VIVA –
GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS, E.M.
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e treze barra dezoito, a que se
refere a deliberação número catorze da
Reunião da Câmara Municipal, realizada
em vinte e cinco de setembro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e sete votos a
favor, sendo dezoito do Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do
Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a designação do Fiscal Único “Mazars & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Sociedade Anónima”, da entidade empresarial Oeiras Viva – Gestão de
Equipamentos Culturais e Desportivos,
Empresa Municipal, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 111/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 615/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA 20/DPE/17 – RECUPERAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SOCIEDADE FILARMÓNICA FRATERNIDADE DE CARNAXIDE – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E
ADJUDICAÇÃO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e quinze barra dezoito, a que
se refere a deliberação número dezasseis
da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e cinco de setembro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e
cinco votos a favor, sendo dezassete do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, cinco do Partido Socia-

lista, cinco do Grupo Político Municipal
Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a adequação dos montantes em
sede de cabimentação, de acordo com o
cronograma financeiro da obra “vinte/
DPE/dois mil e dezassete – Recuperação
e Ampliação do Edifício da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide”,
substituindo-se a programação financeira anteriormente aprovada através
da proposta de deliberação de Câmara
número quatrocentos e quarenta e nove,
de dois mil e dezassete, de doze de julho,
pela seguinte.
Para dois mil e dezoito, dezasseis mil quatrocentos e treze euros e cinquenta e quatro cêntimos (um vírgula sessenta e sete
por cento) com IVA incluído.
Para dois mil e dezanove, seiscentos e
vinte e oito mil seiscentos e vinte e oito
euros e setenta e cinco cêntimos (sessenta e três vírgula noventa e seis por
cento) com IVA incluído.Para dois mil
e vinte, o montante restante no valor de
trezentos e trinta e sete mil oitocentos e
quatro euros e quarenta e um cêntimos
(trinta e quatro vírgula trinta e sete por
cento) com IVA incluído, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 112/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 624/18 –
GCAJ – APROVAÇÃO FINAL DO REGULAMENTO DO PROGRAMA “FIT
SÉNIOR”
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e vinte e quatro barra dezoito, a que se refere a deliberação número vinte e cinco da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em vinte e cinco
de setembro de dois mil e dezoito e deliberou por maioria, com trinta votos a
favor, sendo dezasseis do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, um do Partido Socialista, cinco
do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, e com cinco
votos contra do Partido Socialista, aprovar o Regulamento do “Programa Fit
Sénior”, conforme proposto pelo Órgão
Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 113/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 628/18 – GCAJ
– APROVAÇÃO FINAL DO REGULAMENTO DA HABITAÇÃO EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO
DO MUNICÍPIO DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e vinte e oito barra dezoito, a
que se refere a deliberação número vinte
e nove da Reunião da Câmara Municipal, realizada em vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito e deliberou por
maioria, com vinte e cinco votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, qua-
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tro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, dois da
Coligação Democrática Unitária, um do
Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular,
um do Bloco de Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, e com
quatro abstenções do Partido Socialista,
aprovar o Regulamento da Habitação em
Regime de Arrendamento Apoiado do
Município de Oeiras, conforme proposto
pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 114/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 629/18 –
DMEDSC/DDS/DCS – ATRIBUIÇÃO
DE
COMPARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA PARA APOIO AO
FUNCIONAMENTO DOS POSTOS
DE ENFERMAGEM ÀS JUNTAS
DE FREGUESIA DE BACARENA E
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E S. JULIÃO DA BARRA, PAÇO
DE ARCOS E CAXIAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e vinte e nove barra dezoito, a que
se refere a deliberação número trinta da
Reunião da Câmara Municipal, realizada
em vinte e cinco de setembro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta votos a favor,
sendo quinze do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco
do Partido Socialista, quatro do Grupo
Político Municipal Independentes Oeiras
Mais À Frente, dois da Coligação Democrática Unitária, um do Partido Social
Democrata, um do Centro Democrático
Social-Partido Popular, um do Bloco de
Esquerda e um do Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a atribuição de
uma comparticipação financeira no valor total de cinco mil euros, destinada
a apoiar o funcionamento dos Postos de
Enfermagem das Juntas de Freguesia de
Barcarena e da União das Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias (Delegação de Caxias), distribuída da seguinte forma:
Entidade – Dotação:
• Junta de Freguesia de Barcarena – três
mil e cem euros;
• Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, mil e novecentos euros, conforme proposto pelo
Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 115/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 668/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – OBRA 23/
DPE/15 - “HABITAÇÃO JOVEM –
RUA MARQUÊS DE POMBAL, Nº S
3,5 E 7 – OEIRAS” – PRORROGAÇÃO DE PRAZO GRACIOSA E REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e sessenta e oito barra dezoito, a que se refere a deliberação número vinte e cinco da Reunião da Câmara
Municipal, realizada em dez de outubro
de dois mil e dezoito e deliberou por
unanimidade dos presentes, com vinte nove votos a favor, sendo quinze do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal
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Independentes Oeiras Mais À Frente,
dois da Coligação Democrática Unitária,
um do Partido Social Democrata, um
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, um do Bloco de Esquerda e um
do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a adequação dos montantes em
sede de cabimentação, de acordo com o
cronograma financeiro da obra “vinte e
três/DPE/dois mil e quinze – Habitação
Jovem – Rua Marquês de Pombal, números três, cinco e sete – Oeiras”, substituindo-se a programação financeira
anteriormente aprovada através da proposta de deliberação de Câmara número
quinhentos e setenta e nove, de dois mil
e dezasseis, de treze de julho e patente
nas Grandes Opções do Plano – GOP
dois mil e dezoito, na Assembleia Municipal a vinte e um de dezembro de dois
mil e dezassete, pela seguinte:
• Dois mil e dezoito – Descabimento da
verba quatrocentos e dez mil cento e
sessenta e três euros e trinta e nove
cêntimos, com IVA incluído;
• Dois mil e dezanove – Cabimento da
verba quatrocentos e dez mil cento e
sessenta e três euros e trinta e nove
cêntimos, com IVA incluído, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 116/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 686/18 –
DMAG/DFP/DP – DESAFETAÇÃO
DE 3 PARCELAS DE TERRENO DO
DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO DE
OEIRAS, SITAS EM ALGÉS, ESTRADA DAS ROMEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e oitenta e seis barra dezoito, a que
se refere a deliberação número quarenta
e dois da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em dez de outubro de dois mil e
dezoito e deliberou por unanimidade dos
presentes, com trinta votos a favor, sendo quinze do Grupo Político Municipal
Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do
Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais
À Frente, dois da Coligação Democrática
Unitária, um do Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e
um do Partido Pessoas-Animais-Natureza,
aprovar a desafetação de três parcelas de
terreno do domínio público para o domínio privado do Município de Oeiras:
Uma com a área de quarenta e oito vírgula
vinte metros quadrados, do domínio público para o privado, a qual confronta a norte
com número dezasseis, da Estrada das Romeiras, a sul com União Desportiva e Recreativa de Algés, a nascente com traseiras
do número dezoito, da Estrada das Romeiras e a poente com número sessenta, da
Calçada do Rio, avaliada em dois mil seiscentos e cinquenta e um euros.
Outra com a área de cinquenta e oito vírgula dez metros quadrados, do domínio
público para o privado, confrontando a
norte com número dezoito, da Estrada
das Romeiras, a sul com União Desportiva e Recreativa de Algés, a nascente com
traseiras do número vinte, da Estrada
das Romeiras e a poente com traseiras
do número dezasseis, da Estrada das
Romeiras, avaliada em três mil cento e
noventa e cinco euros.
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E outra com oitenta e três vírgula sessenta metros quadrados, do domínio
público para o privado, confrontando a
norte com número vinte, da Estrada das
Romeiras, a sul com União Desportiva
e Recreativa de Algés, a nascente com
União Desportiva e Recreativa de Algés
e a poente com traseiras do número dezoito, da Estrada das Romeiras, avaliada
em quatro mil quinhentos e noventa e
oito euros, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido
naquela deliberação.
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
N.º 15/2018
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE OEIRAS
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO
DE 2018
DELIBERAÇÃO N.º 117/2018
VOTO DE LOUVOR EM HOMENAGEM AOS 82 COMBATENTES DO
CONCELHO DE OEIRAS PARTICIPANTES NA I GRANDE GUERRA,
APRESENTADO PELO GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DO IN-OV
A Assembleia Municipal de Oeiras deliberou por unanimidade dos presentes, com
trinta e quatro votos a favor, sendo dezoito
do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, quatro do Partido Socialista, quatro do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente,
três da Coligação Democrática Unitária,
dois do Partido Social Democrata, um do
Centro Democrático Social-Partido Popular, um do Bloco de Esquerda e um do
Partido Pessoas-Animais-Natureza, aprovar um Voto de Louvor e um minuto de
silêncio, apresentado pelo Grupo Político
Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta,
em homenagem aos oitenta e dois combatentes do Concelho de Oeiras, participantes na Primeira Grande Guerra.
DELIBERAÇÃO N.º 118/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 672/18 – GIT
– RE-ADESÃO E NOVA ADESÃO DO
MUNICÍPIO DE OEIRAS A ENTIDADES EXTERNAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e setenta e dois barra dezoito, a que se refere a deliberação número
vinte e nove da Reunião da Câmara Municipal, realizada em dez de outubro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e sete
votos a favor, sendo dezoito do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a
re-adesão do Município de Oeiras às seguintes entidades:
• Energy Cities – Local Authorities in
Energy Transition.
• ICLEI – Local Governments for Sustainability.
• UCLG – United Cities and Local Governments.
• CPAA – Clube Português dos Automóveis Antigos.

• ACR+ - Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management.
• APOM – Associação Portuguesa de Museologia.
• ICOM Portugal – Conselho Internacional de Museus.
• IFHP – International Federation Housing and Planning.
• FESU – Fórum Europeu Segurança
Urbana.
Rede Europeia de Cidades Saudáveis.
Bem como aprovar a nova adesão do Município de Oeiras às seguintes entidades:
• RNCE – Rede Nacional de Cidades Experimentais.
• RAP – Rede de Autarquias Participativas.
• UNISDR – United Nations Office for
Disaster Risk Reduction “Making Cities Resilient” Campaign, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 119/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 680/18 –
GCAJ – APROVAÇÃO FINAL DO
REGULAMENTO DE COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PELO MUNICÍPIO
DE OEIRAS
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
seiscentos e oitenta barra dezoito, a que
se refere a deliberação número trinta e
seis da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em dez de outubro de dois mil
e dezoito e deliberou por unanimidade
dos presentes, com trinta e seis votos a
favor, sendo dezassete do Grupo Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de
Volta, seis do Partido Socialista, cinco do
Grupo Político Municipal Independentes
Oeiras Mais À Frente, três da Coligação
Democrática Unitária, dois do Partido
Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar o
projeto de “Regulamento de Comparticipação nas Despesas com Medicamentos
pelo Município de Oeiras”, nos termos e
condições propostos pelo Órgão Executivo do Município, traduzidos naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 120/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 689/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – RUA MAJOR AFONSO PALLA – ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DE TAXAS DE
LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE VIA
PÚBLICA PARA ESPLANADA – COMERCIANTES INSTALADOS NESTA ARTÉRIA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e oitenta e nove barra dezoito, a
que se refere a deliberação número quarenta e cinco da Reunião da Câmara Municipal, realizada em dez de outubro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e seis
votos a favor, sendo dezassete do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um

do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a
isenção do pagamento da taxa de licença
de ocupação de via pública para instalação de esplanada, pelo período de três
anos, aos comerciantes localizados na
Rua Major Afonso Palla, em Algés, e que
detenham ou venham a deter esplanada,
nomeadamente aos seguintes lojistas:
• Restaurante “Le Petit”;
• Restaurante “Montenegro”;
• Restaurante “O Telheiro”;
• Restaurante “ O Novo Mascote”;
• Restaurante “Banú”;
• Restaurante “O Vilhão”;
• Restaurante “Martinez”;
• Restaurante “Havaneza de Algés”;
• Padaria Apapol “O Lanche”, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 121/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 698/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – Pº 28/
DPE/17 - CONCURSO PÚBLICO
PARA A EMPREITADA “ HABITAÇÃO JOVEM – TRAVESSA DO VILLA
LONGA, N.ºS 3 – 5, PAÇO DE ARCOS” – APROVAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL E ADJUDICAÇÃO
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou
conhecimento da proposta número seiscentos e noventa e oito barra dezoito, a
que se refere a deliberação número vinte
e um da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em vinte e três de outubro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e cinco
votos a favor, sendo dezasseis do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, seis do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro
Democrático Social-Partido Popular, um
do Bloco de Esquerda e um do Partido
Pessoas-Animais-Natureza, aprovar a
adequação dos montantes em sede de
cabimentação, de acordo com o cronograma financeiro da obra “vinte e oito/
DPE/dois mil e dezassete – Habitação
Jovem – Travessa do Villalonga, números
três e cinco – Paço de Arcos”, substituindo-se a programação financeira anteriormente aprovada através da proposta
de deliberação de Câmara número oitocentos e quinze, de dois mil e dezassete,
de doze de junho e patente nas Grandes
Opções do Plano – GOP dois mil e dezoito, na Assembleia Municipal a vinte e
um de dezembro de dois mil e dezassete,
pela seguinte.
Para dois mil e dezoito, quinze mil quinhentos e noventa e seis euros e sessenta e cinco cêntimos (zero ponto setecentos e setenta e dois por cento) com IVA
incluído;
Para dois mil e dezanove, setecentos e
oitenta e sete mil oitenta e cinco euros e
quarenta e cinco cêntimos (trinta e oito
ponto novecentos e setenta e oito por
cento) com IVA incluído;
Para dois mil e vinte, o montante restante do valor de adjudicação um milhão
duzentos e dezasseis mil seiscentos e dezassete euros e noventa cêntimos (sessenta ponto duzentos e quarenta e nove
por cento) com IVA incluído, conforme
proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela deliberação.
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DELIBERAÇÃO N.º 122/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 700/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – PROJETO
DE LOTEAMENTO DO ARTIGO 871
– FASE 3 DO PLANO DE ORDENAMENTO E RECONVERSÃO DE LECEIA SUL
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
setecentos barra dezoito, a que se refere a deliberação número vinte e três da
Reunião da Câmara Municipal, realizada
em vinte e três de outubro de dois mil e
dezoito e deliberou por maioria, com vinte e sete votos a favor, sendo quinze do
Grupo Político Municipal Isaltino Inovar
Oeiras de Volta, um do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata e um do Bloco de Esquerda e com cinco abstenções,
sendo quatro do Partido Socialista e uma
do Centro Democrático Social-Partido
Popular, aprovar a redução de cinquenta por cento do valor de todas as taxas a
pagar pelos respetivos comproprietários
decorrentes da operação de reconversão
em apreço, tendo por base situações análogas já praticadas nesta e outras Áreas
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), de
forma a viabilizar a reconversão urbanística, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido naquela
deliberação.
DELIBERAÇÃO N.º 123/2018
PROPOSTA C.M.O N.º 702/18 –
DMOTOA/DHRU/DRU – Pº. 16DPE/2015 – ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DA RUA DE S. JOSÉ COM A
RUA DA QUINTA DA ESTRANGEIRA – REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
A Assembleia Municipal de Oeiras tomou conhecimento da proposta número
setecentos e dois barra dezoito, a que
se refere a deliberação número vinte e
cinco da Reunião da Câmara Municipal,
realizada em vinte e três de outubro de
dois mil e dezoito e deliberou por unanimidade dos presentes, com trinta e dois
votos a favor, sendo quinze do Grupo
Político Municipal Isaltino Inovar Oeiras de Volta, cinco do Partido Socialista,
cinco do Grupo Político Municipal Independentes Oeiras Mais À Frente, três da
Coligação Democrática Unitária, dois do
Partido Social Democrata, um do Centro Democrático Social-Partido Popular
e um do Bloco de Esquerda, aprovar o
reajustamento da programação da despesa relativa à empreitada de construção
do arruamento de ligação da Rua de São
José com a Rua da Quinta da Estrangeira no Casal da Choca, em Porto Salvo, no
valor total de trezentos e setenta mil seiscentos e oitenta e um euros e dezanove
cêntimos (IVA a seis por cento incluído),
substituindo-se a programação financeira anteriormente aprovada através da
proposta de deliberação de Câmara número quatrocentos e cinquenta e dois,
de dois mil e dezassete, com a assunção
de compromisso plurianual de acordo
com a seguinte distribuição financeira:
• Número processo Fly – Valor total da
empreitada – Valor final a reprogramar
para dois mil e dezanove;
• Um seis cinco zero zero zero sete quatro – Empreitada de construção do

arruamento de ligação da Rua de São
José com a Rua da Quinta da Estrangeira – trezentos e setenta mil seiscentos e oitenta e um euros e dezanove
cêntimos - trezentos e setenta mil seiscentos e oitenta e um euros e dezanove
cêntimos, conforme proposto pelo Órgão Executivo do Município, traduzido
naquela deliberação.
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MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 513/18 - DPU
Alteração ao alvará de loteamento 24/89,
sito na Rua Calvet de Magalhães, em Laveiras:
Deliberado aprovar o pedido de alteração
do alvará de loteamento número vinte e
quatro, de mil novecentos e oitenta e
nove, sito na Rua Calvet de Magalhães,
em Laveiras.
Proposta n.º 560/18 - SIMAS
Empreitada de abastecimento de água
ao loteamento “Sky City,” Freguesia da
Venteira, Concelho da Amadora - Autorização de abertura de procedimento por
concurso público - Nomeação de coordenador de segurança em fase de projeto
- Nomeação de gestor de contrato:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
três de setembro de dois mil e dezoito,
na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público para a empreitada de abastecimento de água ao
loteamento “Sky City”, Freguesia da Venteira, Conselho da Amadora, pelo preço
base de duzentos e dezoito mil euros,
acrescido de IVA e ainda a nomeação de
coordenador de segurança em fase de
projeto.
Proposta n.º 561/18 - SIMAS
Adjudicação de procedimento por concurso público para a prestação de serviços destinados à manutenção dos
sistemas de telegestão, automação, instrumentação e supervisão das redes de
água e saneamento dos SIMAS (2018 a
2021):
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
três de setembro de dois mil e dezoito na
qual aprovou a adjudicação da prestação
de serviços destinados à manutenção
dos sistemas de telegestão, automação,
instrumentação e supervisão das redes
de água e saneamento dos SIMAS, à
empresa “Instrutex - Engenharia e Serviços, Limitada”, pelo valor de cento e
cinquenta e cinco mil euros e um cêntimo, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.

Proposta n.º 562/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a aquisição de serviços de engenharia, apoiado em aplicações informáticas de apoio à decisão:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
três de setembro de dois mil e dezoito,
na qual aprovou a adjudicação da aquisição de serviços de engenharia, apoiado
em aplicações informáticas de apoio à
decisão, à empresa “BF Software, Limitada”, pelo valor de cento e cinquenta e
dois mil euros, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Proposta n.º 563/18 - GAEP
Relatório de Gestão e Contas relativo ao
exercício de 2017 da “OeirasExpo, S.A.”:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício de dois mil e dezassete da “OeirasExpo, Sociedade Anónima”, sendo o
mesmo enviado à Assembleia Municipal
também para conhecimento.
Proposta n.º 564/18 - GP
Atribuição de comparticipação financeira à Fábrica da Igreja do Senhor Jesus
dos Navegantes, para apoio às festas de
N.ª Sr.ª da Graça, no B.º Municipal do
Alto da Loba - Ratificação de despacho:
Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente exarado no dia trinta
e um de agosto de dois mil e dezoito,
que determinou a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
quinhentos euros, a favor da Fábrica da
Igreja do Senhor Jesus dos Navegantes,
para apoio às Festas de Nossa Senhora
da Graça, no Bairro Municipal do Alto
da Loba.
Proposta n.º 565/18 - GCAJ
Aprovação de aditamentos aos acordos
de execução e contratos interadministrativos celebrados com as Freguesias e
Uniões das Freguesias do Concelho de
Oeiras - Renovação contratual:
Deliberado aprovar as minutas de Acordo de Renovação, para todos os Acordos
de Execução e Contratos Interadministrativos, celebrados com as Freguesias e
Uniões das Freguesias do Concelho de
Oeiras.
Proposta n.º 566/18 - DTGE
Retificação de valores dos apoios logísticos ao “Comic Con” - Ratificação de
despacho:
Deliberado aprovar a ratificação do despacho que alterou os valores dos apoios
logísticos ao “Comic Con”.
Proposta n.º 567/18 - DTGE
Concertos do Ciclo “Vozes do Fado
2018” - Fixação do preço dos bilhetes e
definição da entidade para quem reverte
a receita produzida com a sua venda:
Deliberado fixar o preço dos bilhetes
para os Concertos do Ciclo “Vozes do
Fado” dois mil e dezoito, nos seguintes
termos:
• Bilhete Individual (plateia e balcão):
oito euros - Concertos de Lenita Gentil; Marco Oliveira e Kátia Guerreiro;
• Bilhete Individual (plateia e balcão):
seis euros - Concertos de Carolina;
Beatriz Felício e Carlos Leitão e que
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a receita produzida pela venda de bilhetes para os concertos acima mencionados reverta na totalidade para o
Município de Oeiras.
Proposta n.º 568/18 - DCP
Procedimento por consulta prévia para
aquisição da prestação de serviços de
vigilância e segurança humana para diversas instalações municipais, ao abrigo
do Acordo-Quadro da ESPAP, IP. (lote
4) - Ratificação do ato de adjudicação e
aprovação da minuta de contrato:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
praticado pelo Senhor Vice-Presidente,
em regime de substituição, aprovando
os relatórios preliminares e finais e consequente adjudicação ao concorrente
classificado em primeiro lugar, “Dois Mil
e Quarenta e Cinco-Gália, A.C.E.”, pelo
preço contratual de um milhão quatrocentos e cinco mil trezentos e quarenta
e cinco euros e setenta e seis cêntimos,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 569/18 - DRU
Augi do Casal da Choca - Redução do
valor do pagamento de taxas, compensações e comparticipações para emissão do
alvará de loteamento e construção de infraestruturas - Artigos matriciais 12 e 13:
Deliberado aprovar a redução de cinquenta por cento do valor de todas as
taxas a pagar pelos comproprietários dos
artigos matriciais doze e treze decorrentes da operação de reconversão em apreço, tendo ainda por base situações análogas já praticadas nesta e outras AUGI, de
forma a viabilizar a reconversão urbanística, assim como, a submissão à Assembleia Municipal.
Proposta n.º 570/18 - DRU
A.R.U. de Porto Salvo - Aprovação da
operação de reabilitação urbana enquadrada pelo Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana de Porto Salvo Aditamento à Proposta de Deliberação
n.º 277/18:
Deliberado aprovar a operação de Reabilitação Urbana Sistemática de Porto Salvo, bem como, a remessa à Assembleia
Municipal também para aprovação.
Proposta n.º 571/18 - GCAJ
Incumprimento do contrato de prestação de serviços n.º 178/16 - “Aquisição
de serviços de manutenção em espaços
de jogos e recreio no Concelho de Oeiras” - Aplicação de nova penalidade contratual:
Deliberado aprovar a aplicação da primeira repreensão escrita à empresa
“Contenur Portugal - Indústria e Comércio de Materiais Plásticos, Sociedade Anónima”, no âmbito do contrato
número cento e setenta e oito, de dois
mil e dezasseis, por incumprimento dos
deveres contratuais a que se encontra
vinculada.
Proposta n.º 572/18 - GCAJ
Aplicação de multa contratual à empresa
Perene, S.A. - Contrato de prestação de
serviços n.º 119/14 - Aquisição de serviços de manutenção dos espaços verdes
da zona ocidental (Freguesias de Oeiras
e São Julião da Barra e Porto Salvo) do
Concelho de Oeiras:
Deliberado aprovar aplicação de sanção
contratual à empresa “PERENE, Socie-
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dade Anónima”, no valor total de quatro
mil quinhentos e vinte euros e dezoito
cêntimos, por apuramento de uma taxa
de trabalho não executado superior a
cinco por cento no mês de abril de dois
mil e dezoito.
Proposta n.º 573/18 - DE
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de Paço
de Arcos, para apoio na adaptação de
bicicleta para aluno que frequenta a EB
Dionísio dos Santos Matias, no âmbito
do projeto “Criação de Recursos Tecnológicos para a Deficiência”:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de quatrocentos euros, ao Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, para
comparticipação nas despesas tidas com
a adaptação de bicicleta para o aluno paraplégico que frequenta o primeiro ano
da Escola Básica Dionísio dos Santos
Matias.
Proposta n.º 574/18 - DE
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela, para aquisição de “T-shirts”:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de dois mil cento e quarenta euros
ao Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela destinado a comparticipar a
aquisição de mil e quinhentas “t-shirts”
para todos os alunos do Agrupamento de
Escolas Carnaxide-Portela.
Proposta n.º 575/18 - DAEGA
Adenda à Proposta de Deliberação n.º
351/18, aprovada na reunião de 29
de maio - Oeiras International School
(OIS) - Declaração de interesse público
municipal:
Deliberado aprovar o reconhecimento
do interesse público municipal da “Oeiras International School (OIS)”, assim
como, o envio à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 576/18 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira para apoio ao Projeto “Plataforma
Kahn Academy” na Escola Básica 2/3
Conde de Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
oito mil quinhentos e oitenta e dois euros e vinte e oito cêntimos, para apoio
ao Projeto “Plataforma Kahn Academy,
ao Agrupamento de Escolas Conde de
Oeiras para a compra de trinta e um
“tablets” e de um armário para fechar e
carregar os “tablets”.
Proposta n.º 577/18 - GVTB
Apoio à Campintegra - Associação para
o Desenvolvimento Social e Ambiental
para a realização da Feira da Diversidade:
Deliberado aprovar o apoio à Campintegra - Associação para o Desenvolvimento
Social e Ambiental, no valor de seiscentos e oitenta euros e setenta e dois cêntimos, para a realização da Feira da Diversidade, a realizar no dia vinte e nove de
setembro, no Jardim Municipal.
Proposta n.º 578/18 - GCAJ - Aprovação final do “Regulamento do Serviço de
Teleassistência Domiciliária do Município de Oeiras”:
Deliberado aprovar o projeto de “Regulamento do Serviço de Teleassistência Do-
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miciliária do Município de Oeiras”, bem
como, o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 579/18 - DCS
Atualização de contrato de comodato
celebrado entre o Município de Oeiras
e a Associação Cultural e Juvenil Batoto
Yetu Portugal:
Deliberado aprovar a atualização de protocolo entre a Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal e o Município
de Oeiras.
Proposta n.º 580/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à “AJUDE - Associação Juvenil para o
Desenvolvimento” para apoio ao desenvolvimento do Projeto EntreCul:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à “AJUDE - Associação Juvenil para o Desenvolvimento”,
no montante global de três mil e setecentos euros, para apoio ao desenvolvimento
do Projeto EntreCul no presente ano.
Proposta n.º 581/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira
à Oeiras Dance Associação, para apoio na
deslocação de alunos à “All Dance World
Championship” em Orlando, EUA:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira, no valor
de dois mil seiscentos e oitenta euros à
“ODOeiras - Oeiras Dance Associação”
para apoio à deslocação de três alunos à
“All Dance World Championship”, em Orlando, Estados Unidos América, concretamente para custear as viagens dos alunos.
Proposta n.º 582/18 - DCS
Autorização para a cedência de uso de
instalações cedidas à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Nova
Oeiras ao Centro Social e Paroquial de
Nova Oeiras:
Deliberado autorizar a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de Nova
Oeiras, a proceder à cedência de uso ao
Centro Social Paroquial de Nova Oeiras, relativamente ao edifício e espaços
cedidos no protocolo, para o desenvolvimento das atividades de apoio a famílias,
crianças e idosos.
Proposta n.º 583/18 - DCS
Acertos relativo ao processo de comparticipação financeira às Juntas de Freguesia das Uniões de Freguesia e Freguesias
para funcionamento dos estabelecimentos de infância - 2.º trimestre de 2018:
Deliberado atribuir uma comparticipação financeira à Junta de Freguesia da
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, à Junta de Freguesia da União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas, Junta de Freguesia da União das 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 segundo trimestre de dois mil e dezoito, no
valor total de quarenta e quatro mil setecentos e quarenta e seis euros e setenta
e oito cêntimos e ainda a submissão à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 584/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira
à Associação Portuguesa de Solidariedade

e Desenvolvimento para impressão de fotografias para a Exposição “Gritos Mudos”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, à Associação
Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento, no montante global de cento
e setenta e cinco euros, para a impressão
das fotografias que integrarão a Exposição “Gritos Mudos”.
Proposta n.º 585/18 - DCS
Adesão ao movimento “Fast-Track Cities” - “Cidades na Via Rápida para acabar com a epidemia VIH e Hepatite C”:
Deliberado aprovar a adesão do Município ao Movimento “Fast-Track Cities” “Cidades na Via Rápida para acabar com
a epidemia VIH e Hepatite C”.
Proposta n.º 586/18 - DDS
Descabimentação de compromisso orçamental e consequente alteração da
proposta de deliberação nº 672/17 “celebração de contrato de comparticipação financeira na aquisição do módulo/
construção em madeira para a sede do
Agrupamento 774 queijas”:
Deliberado aprovar a alteração da proposta de deliberação número seiscentos
e setenta e dois, de dois mil e dezassete e
a respetiva descabimentação no valor de
duzentos e trinta e cinco mil trezentos e
sessenta e três euros, atribuído ao Agrupamento Setecentos e Setenta e Quatro
de Queijas, do Corpo Nacional de Escutas, correspondente a oitenta e cinco
por cento do custo global da aquisição do
módulo/construção em madeira, destinada à edificação da nova sede daquele
Agrupamento nos terrenos da “Fábrica
dos Parafusos”, na Freguesia de Queijas.
Proposta n.º 587/18 - DGHM
Reajustamento tipológico para fogo sito na
Rua Vítor Sá Machado, nº 3, 2º Dt.º, no
B.º Páteo dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Beatriz do Rosário Soares Aires:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Três, na Rua Vítor Sá Machado,
número três, segundo direito, no Bairro
Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide,
mediante a elaboração de um contrato
administrativo de arrendamento de habitação social com Beatriz Soares Aires.
Proposta n.º 588/18 - DGHM
Reajustamento do agregado de Mónica
Madalena dos Santos Gama, do fogo sito
no Largo Francisco Lucas Pires, Nº 7,
R/C Esq.º, no B.º do Pombal, para fogo
sito na Rua António Macedo, nº 1, R/C
Fte, no B.º do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, situado na Rua António Macedo,
número um, rés-do-chão frente, Bairro do Pombal, ao agregado familiar de
Mónica Madalena dos Santos, mediante
a elaboração do contrato de arrendamento apoiado.
Proposta n.º 589/18 – DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Gaspar de
Lemos, N.º 1, R/C Dt.º, no B.º Bento de
Jesus Caraça, a Américo João de Almeida Jorge:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo T
Dois, situado na Rua Gaspar de Lemos,
número um, rés-do-chão direito, Bairro
Bento Jesus Caraça, a Américo João de
Almeida Jorge e reajustamento para fogo
T Zero/T Um em piso térreo, logo que

se verifique disponibilidade, mediante a
fixação da renda mensal no valor quatro
euros e vinte e nove cêntimos, a partir de
setembro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 590/18 - DGHM
Contrato de arrendamento referente ao
fogo sito na Rua Adriano José da Silva,
n.º 30, 3.º Esq.º, B.º do Bugio, a celebrar
com Maria José Gama Planche dos Santos Silva:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento referente ao fogo
sito na Rua Adriano José da Silva, número trinta, terceiro esquerdo, Bairro do
Bugio, a celebrar com Maria José Gama
Planche dos Santos Silva, mediante a
fixação da renda mensal no valor de oitenta e três euros e quarenta e dois cêntimos, a partir do dia um de agosto de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 591/18 - DGHM
Reajustamento para fogo sito na Alameda Jorge Álvares, N.º 7, 2.º Dt.º, no B.º
dos Navegadores, ao agregado familiar
de Jacinta dos Santos:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, sito na Alameda Jorge Álvares,
número sete, segundo direito, no Bairro
dos Navegadores, mediante a elaboração
de um contrato administrativo de arrendamento de habitação social com Jacinta
dos Santos.
Proposta n.º 592/18 - DGHM
Contrato de arrendamento referente ao
fogo sito na Rua Conde Rio Maior, N.º
65, 1.º Esq.º, B.º Alto da Loba, a celebrar
com José Dias Eugénio:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento referente ao fogo
sito na Rua Conde de Rio Maior, número
sessenta e cinco, primeiro esquerdo, no
Bairro Alto da Loba, com José Dias Eugénio, mediante a fixação da renda mensal no valor de vinte e sete euros e vinte
cêntimos, a partir do dia um de agosto de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 593/18 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Alberto Pinheiro Torres, Nº 8 R/C Dtº, ao agregado familiar de Rosa Bernardo Augusto:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Quatro, sito na Rua Doutor Alberto Pinheiro Torres, número oito, rés-do-chão
direito, ao agregado familiar de Rosa
Bernardo Augusto, mediante a fixação
da renda mensal no valor de cinquenta
e quatro euros e vinte e oito cêntimos,
com entrada em vigor a um de agosto de
dois mil e dezoito.
Proposta n.º 594/18 - DP
Desanexação e alienação de parcela de
terreno em Cacilhas, Oeiras, ao requerente Crivolar - Construções, Lda:
Deliberado aprovar a desanexação e
venda da parcela de terreno municipal
com a área de trezentos e um metros
quadrados, localizada em Cacilhas, Oeiras, artigo seis mil cento e vinte e nove e
ficha três mil seiscentos e trinta e oito,
ao requerente “Crivolar - Construções,
Limitada”, pelo valor de dezasseis mil
quinhentos e cinquenta e cinco euros.
Proposta n.º 595/18 - DC
Valores de ingresso ao “Curso Livre 2018
- O que nos contam as Imagens do Palá-
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cio Marquês de Pombal” - Introdução à
iconografia -:
Deliberado aprovar o valor de inscrição
no Curso Livre “O que nos contam as
Imagens do Palácio Marquês de Pombal”
- Introdução à Iconografia, no montante
de vinte euros (isento de IVA) e ainda a
redução de vinte e cinco por cento do
valor de ingresso na formação para funcionários da autarquia.
Proposta n.º 596/18 - GVP
Memorando de entendimento para a
cooperação entre o Município de Oeiras e o distrito de Dongcheng, Pequim,
China:
Deliberado aprovar a minuta do memorando de entendimento, a celebrar entre
o Município de Oeiras e o Distrito de
Dongcheng, Pequim, China.
Proposta n.º 597/18 - GCAJ
Aprovação do “Regulamento do Orçamento Participativo do Município de
Oeiras”:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 598/18 - DGF
Fundo de Maneio para 2018 - aditamento à proposta de deliberação n.º 29/2018:
Deliberado aprovar a atribuição do Fundo de Maneio de acordo com a seguinte
tabela:
• Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida - Divisão de Gestão Ambiental - Chefe de Divisão - cinquenta
euros por mês e duzentos euros anual;
• Departamento de Obras Municipais Divisão de Conservação e Administração Direta - Chefe de Divisão - mil euros por mês e quatro mil euros anual.
•
Proposta n.º 599/18 -DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à Confraria dos Enófilos do Vinho de
Carcavelos no âmbito do aniversário da
Região Demarcada do Vinho de Carcavelos:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Confraria dos
Enófilos do Vinho de Carcavelos - CEVC,
para a realização da comemoração do
aniversário da Região Demarcada do
Vinho de Carcavelos incluindo o projeto
“Guitarras do Marquês”, no valor de vinte mil euros.
Proposta n.º 600/18 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à “SP Televisão, Sociedade Anónima”,
para apoio à gravação da novela “O Peso
da Alma”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor
cento e cinquenta mil euros, à entidade “SP Televisão, Sociedade Anónima”,
destinada a concretizar o apoio financeiro do Município de Oeiras à realização da novela “O Peso da Alma”, assim
como, o envio à Assembleia Municipal
para aprovação.
Proposta n.º 601/18 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira aos agrupamentos de escola, para
aquisição de material informático no
âmbito do Projeto Mochila Leve:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira aos agrupamentos de escola, para aquisição de ma-

terial informático, no âmbito do Projeto
Mochila Leve, no valor total de noventa
mil duzentos e sessenta e seis euros e
quarenta e três cêntimos.
Proposta n.º 602/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 99/15, Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório
do 3º bimestre de 2018:
Deliberado aprovar a transferência de
dois mil setecentos e oitenta e nove euros e dez cêntimos correspondente ao
pagamento ainda em falta resultante da
diferença entre, o somatório das despesas efetuadas no terceiro bimestre em
despesas no valor global de cinco mil
trezentos e trinta e três euros e quarenta
e sete cêntimos sendo que nas Despesas
Correntes se encontra incluída a importância de duzentos e quarenta e cinco
euros e doze cêntimos de despesas administrativas, a deduzir as importâncias
já pagas no valor dois mil quinhentos
e quarenta e sete euros e trinta e sete
cêntimos já transferidas para a Junta de
Freguesia referente aos vencimentos dos
trabalhadores e em resultado da remuneração das ações concretizadas no decorrer do terceiro bimestre de dois mil
e dezoito, no âmbito do Contrato Interadministrativo número noventa e nove,
de dois mil e quinze, outorgado entre o
Município e a supra referia Autarquia.
Proposta n.º 603/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução nº 100/15, Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 3º bimestre de 2018:
Deliberado aprovar a transferência correspondente ao pagamento da importância de novecentos e trinta e três euros e
trinta e três cêntimos ainda em falta resultante da diferença entre, o somatório
das despesas efetuadas terceiro bimestre
em despesas no valor global de dois mil
quinhentos e sessenta e quatro euros
e vinte e oito cêntimos, sendo que nas
despesas correntes se encontra incluída
a importância de cento e vinte e dois
euros e onze cêntimos de despesas administrativas, a deduzir as importâncias
já pagas no valor mil seiscentos e trinta
euros e noventa cêntimos já transferidas para a Junta de Freguesia referente
aos vencimentos dos trabalhadores e
em resultado da remuneração das ações
concretizadas no decorrer do terceiro
bimestre no âmbito do Acordo de Execução número cem, de dois mil e quinze
outorgado entre o Município e a supra
referia Autarquia.
Proposta n.º 604/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução nº 102/15, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório do 3º bimestre
de 2018:
Deliberado aprovar a transferência de
cinco mil trinta e cinco euros e oito cêntimos - três mil e sete euros e sessenta
e três cêntimos em despesa corrente
mais mil seiscentos e oitenta euros em
despesa capital, acrescido de cinco por
cento em despesas correntes - trezentos
e quarenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos para a Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao somató-

rio das verbas para a remuneração das
ações concretizadas durante o terceiro
bimestre de dois mil e dezoito, no âmbito do Acordo de Execução de Delegação
de Competências número cento e dois,
de dois mil e quinze, assinado entre a
Câmara Municipal de Oeiras e aquela
Autarquia.
Proposta n.º 605/18 - GAF
Transferência de verbas relativa ao contrato interadministrativo nº 97/15, Junta
de Freguesia da União das Freguesias de
Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias - Relatório do 3º bimestre
de 2018:
Deliberado aprovar a transferência de
vinte e um mil cento e trinta e sete euros e quarenta e oito cêntimos - seis mil
cento e dezasseis euros e trinta e quatro
cêntimos em despesa corrente mais treze mil novecentos e dois euros e noventa
e oito cêntimos em despesa capital mais
mil cento e dezoito euros e dezasseis
cêntimos custos administrativos, para a
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Oeiras, São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o terceiro bimestre de dois mil e dezoito, no
âmbito do Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências número noventa e sete, de dois mil e quinze,
assinado entre a Câmara Municipal de
Oeiras e aquela Autarquia.
Proposta n.º 606/18 - GAF
Transferência de verbas relativa ao
acordo de execução nº 98/15, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias - Relatório do 3º bimestre
de 2018:
Deliberado aprovar a transferência de
oito mil quatrocentos e vinte e cinco
euros e setenta e nove cêntimos, seis
mil oitocentos e noventa e seis euros
e trinta e cinco cêntimos em despesa
corrente mais seiscentos e treze euros
e oito cêntimos em despesa capital mais
novecentos e dezasseis euros e trinta e
seis cêntimos em custos administrativos,
para a Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Oeiras, São Julião Barra,
Paço de Arcos e Caxias, correspondente
ao somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o
terceiro bimestre de dois mil e dezoito,
no âmbito do Acordo de Execução de
Delegação de Competências número noventa e oito, de dois mil e quinze, assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras
e aquela Autarquia.
Proposta n.º 607/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 96/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 2º
bimestre de 2018:
Deliberado aprovar a transferência de
três mil novecentos e sessenta e um euros e setenta e oito cêntimos correspondente ao pagamento da importância ainda em falta resultante da diferença entre,
o somatório das despesas efetuadas no
segundo bimestre de dois mil e dezoito
em despesas correntes no valor de seis
mil e noventa e nove euros e cinquenta
cêntimos nas quais estão incluídas a importância de despesas administrativas,
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no valor de duzentos e noventa euros e
quarenta e cinco cêntimos, deduzidas
as importâncias já pagas e transferidas
para a Junta de Freguesia referente aos
vencimentos dos trabalhadores no valor
de dois mil cento e trinta e sete euros e
setenta e dois cêntimos em resultado da
remuneração das ações concretizadas no
decorrer do segundo bimestre no âmbito
do Acordo de Execução número noventa e seis, de dois mil e quinze outorgado
entre o Município e a supra referia Autarquia.
Proposta n.º 608/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório
do 2º bimestre de 2018:
Deliberado aprovar a transferência de
três mil setecentos e vinte e seis euros
e noventa cêntimos correspondente ao
pagamento da importância ainda em
falta resultante da diferença entre, o
somatório das despesas efetuadas no segundo bimestre em despesas correntes
no valor de sete mil trezentos e vinte e
seis euros e noventa cêntimos nas quais
estão incluídas a importância de despesas administrativas, no valor de trezentos
e quarenta e oito euros e noventa cêntimos deduzidas as importâncias já pagas
e transferidas para a Junta de Freguesia
referente aos vencimentos dos trabalhadores no valor de três mil e seiscentos
euros em resultado da remuneração das
ações concretizadas no decorrer do segundo bimestre no âmbito do Contrato
Interadministrativo número noventa e
cinco, de dois mil e quinze outorgado
entre o Município e a suprarreferida Autarquia.
Proposta n.º 609/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo nº 95/2015,
Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 5º bimestre de 2017:
Deliberado aprovar a transferência de
dezassete mil quatrocentos e cinquenta
e cinco euros e seis cêntimos correspondente ao pagamento da importância
ainda em falta resultante da diferença
entre, o somatório das despesas efetuadas no quinto bimestre no valor global de
cinco mil duzentos e trinta e seis euros
e setenta e sete cêntimos na qual estão
incluídos os novecentos e setenta e nove
euros e quarenta e oito cêntimos de
despesas administrativas, deduzidas as
importâncias já pagas e transferidas referentes aos vencimentos dos trabalhadores no valor de três mil cento e treze
euros e noventa e oito cêntimos em despesas correntes e quinze mil trezentos e
trinta e dois euros e vinte sete cêntimos
em despesas de capital, em resultado da
remuneração das ações concretizadas no
decorrer do quinto bimestre no âmbito
do Contrato Interadministrativo número
noventa e cinco, de dois mil e quinze outorgado entre o Município e a suprarreferida Autarquia.
Marcação de Reunião
Extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia catorze de
setembro, pelas dezassete horas e trinta
minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
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• Proposta número quinhentos e noventa e sete, de dois mil e dezoito - GCAJ
- Aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de
Oeiras;
• Proposta número seiscentos e dez, de
dois mil e dezoito - DGF - Terceira
Revisão ao Orçamento de dois mil e
dezoito e Terceira Revisão às Grandes
Opções do Plano e
• Proposta número seiscentos e onze, de
dois mil e dezoito - DGF - Nona Alteração às Grandes Opções do Plano e
Orçamento de dois mil e dezoito.
ATA DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 14 DE SETEMBRO DE 2018
ATA NÚMERO VINTE E QUATRO/
DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 597/18 - GCAJ
Aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de
Oeiras:
Deliberado aprovar do projeto de “Regulamento do Orçamento Participativo do
Município de Oeiras” e posterior envio
para a Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 610/18 - DGF
3.ª Revisão ao Orçamento de 2018 e 3.ª
Revisão às Grandes Opções do Plano:
Deliberado aprovar a terceira revisão
ao Orçamento de dois mil e dezoito e a
terceira revisão às Grandes Opções do
Plano e a remessa destes documentos à
Assembleia Municipal para deliberação.
Proposta n.º 611/18 - DGF
9.ª Alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2018:
Deliberado aprovar a nona alteração às
Grandes Opções do Plano e ao Orçamento da Despesa, no valor global de um
milhão trezentos e setenta e oito mil setecentos e setenta euros e seis cêntimos.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO
DE 2018
ATA NÚMERO VINTE E CINCO/
DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 612/18 - GAM
Relatório de Execução do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão do Município de Oeiras de 2017 e Atualização do
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão:
Deliberado aprovar o Relatório Anual
de Execução do Plano de Prevenção de
Riscos de Gestão do Município de Oeiras
(incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas) de dois mil e dezassete
e do consequente Plano de Prevenção de
Riscos de Gestão do Município de Oeiras
(incluindo os riscos de corrupção e infrações conexas), bem como, o seu envio
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 613/18 - GAEP
Designação do Fiscal Único da Oeiras
Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.:
Deliberado aprovar a designação do Fiscal Único “Mazars & Associados - Socie-
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dade de Revisores Oficiais de Contas,
Sociedade Anónima”, da entidade empresarial Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa Municipal, assim como, a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 614/18 - DC
Curso Livre 2018 - O que nos contam as
Imagens do Palácio Marquês de Pombal
- Introdução à Iconografia - Valores de
ingresso:
Deliberado aprovar o valor de inscrição
no Curso Livre dois mil e dezoito - O que
nos contam as Imagens do Palácio Marquês de Pombal - Introdução à Iconografia, no montante de vinte euros (isento
de IVA) e que seja efetuada a redução
de vinte e cinco por cento do valor de
ingresso na formação para funcionários
da autarquia.
Proposta n.º 615/18 - DRU
Concurso público para a empreitada 20/
DPE/17 - Recuperação e ampliação do
edifício da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide - Aprovação de
relatório final e adjudicação:
Deliberado aprovar o relatório final do
júri e adjudicação do concurso público
para a empreitada vinte/DPE/dois mil
e dezassete, destinado à recuperação e
ampliação do edifício da Sociedade Filarmónica de Carnaxide, bem como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 616/18 - DPU
Alteração da licença de operação de loteamento - Alvará de loteamento 3/83,
sito em Vila Fria - António Manuel Domingues Palma Afonso:
Deliberado aprovar a alteração da licença de operação de loteamento com o
alvará número três, de mil novecentos
e oitenta e três, solicitada por António
Manuel Domingues Palma Afonso, na
qualidade de proprietário do lote vinte e
oito, localizado na Rua Carlos Paião.
Proposta n.º 617/18 - DPS
Concessão de medalhas a Bombeiros da
Associação Humanitária dos Bombeiros
de Carnaxide - Ratificação de despacho:
Deliberado aprovar a ratificação o despacho de concessão de Medalhas Municipais de Bons Serviços (Grau Cobre) aos
elementos do Corpo de Bombeiros da
Associação Humanitária dos Bombeiros
de Carnaxide, abaixo identificados:
•Ruben Cláudio Almeida da Silva Bombeiro de terceira classe;
•
Marisa Alexandra Rocha Joaquim Bombeira de terceira classe;
•Ana Cristina da Costa Barata - Bombeira de terceira classe;
•Fernando Manuel das Neves Amado Bombeiro de terceira classe;
•José Maria Gonçalves Sabino - Bombeiro de terceira Supranumerário.
Proposta n.º 618/18 - DBEC - Pedido de
cedência de instalações do Auditório Municipal Eunice Muñoz, pela Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa Moinho em Movimento (Porto Salvo), para a
realização do evento “Miss Cabo-Verdiana 2018” - Ratificação de despacho:
Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, de cedência a título
gratuito das instalações do Auditório
Municipal Eunice Muñoz, das onze ho-

ras do dia vinte e dois de setembro à uma
hora do dia vinte e três de setembro (que
se traduz num benefício no valor estimado de quinhentos e vinte e quatro euros
e oitenta e oito cêntimos), para a realização do evento “Miss Cabo-Verdiana dois
mil e dezoito”.
Proposta n.º 619/18 - DGO
Eliminação de documentação produzida
pela Divisão de Gestão Organizacional
(D.G.O.) - Unidade de Serviços Gerais:
Deliberado aprovar a eliminação dos
documentos produzidos pela Divisão de
Gestão Organizacional - Unidade de Serviços Gerais.
Proposta n.º 620/18 - DGO
Eliminação de documentação produzida pela Divisão de Gestão de Pessoas
(D.G.P.):
Deliberado aprovar a eliminação dos
documentos produzidos pela Divisão de
Gestão de Pessoas (Núcleo de Gestão e
Processamento de Remunerações).
Proposta n.º 621/18 - DGO
Eliminação de documentação produzida
pelo Departamento de Educação (D.E.):
Deliberado aprovar a eliminação dos documentos produzidos pelo Departamento de Educação.
Proposta n.º 622/18 - PCM
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos para
aquisição de viatura urbana de combate
a incêndios:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Paço de Arcos, no valor de cento e
oitenta mil euros, destinada à aquisição
de nova viatura urbana de combate a incêndios.
Proposta n.º 623/18 - DOM - P.º
2017/249 - DGEP
“Eixo Verde e Azul, Rio Jamor - 1ª fase”
- Aprovação dos relatórios preliminar e
final e consequente adjudicação - Ratificação de despacho:
Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente, referente ao Eixo Verde
e Azul, Rio Jamor, primeira fase - Aprovação dos relatórios preliminar e final e
consequente adjudicação.
Proposta n.º 624/18 - GCAJ
Aprovação final do Regulamento do
“Programa Fit Sénior”:
Deliberado aprovar o Regulamento do
“Programa Fit Sénior”, assim como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 625/18 - DD
Atribuição de comparticipação financeira para prémios finais do 36º Troféu
CMO - Corrida das Localidades:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor global de oito mil e quinhentos euros, destinada aos prémios finais do Trigésimo Sexto Troféu CMO - Corrida das Localidades.
Proposta n.º 626/18 - DAEGA
Atribuição de apoio logístico e financeiro à Fundação Calouste Gulbenkian, no
âmbito do 3º Encontro Científico dos

Alunos do Programa de Pós-Graduação
Ciência para o Desenvolvimento:
Deliberado aprovar a atribuição de
um subsídio à Fundação Calouste Gulbenkian, no valor de cinco mil cento e
quarenta e quatro euros, no âmbito do
terceiro Encontro Científico dos Alunos
do Programa de Pós-Graduação Ciência
para o Desenvolvimento.
Proposta n.º 627/18 - DAEGA
Atribuição de comparticipação financeira à Fundação Calouste Gulbenkian, no
âmbito do encontro de cientistas:
Deliberado aprovar a atribuição de
um subsídio à Fundação Calouste Gulbenkian, no montante de dois mil quinhentos e quarenta e sete euros, no
âmbito do Encontro de Cientistas do
Instituto Gulbenkian de Ciência.
Proposta n.º 628/18 - GCAJ
Aprovação final do Regulamento da Habitação em Regime de Arrendamento
Apoiado do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar o Regulamento da
Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado do Município de Oeiras, bem
como, a sua submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 629/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira para apoio ao funcionamento dos postos de enfermagem às Juntas de Freguesia de Barcarena e União das Freguesias
de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor
total de cinco mil euros, destinada a
apoiar o funcionamento dos Postos de
Enfermagem das Juntas de Freguesia
de Barcarena e da União das Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias (Delegação de Caxias),
assim como, o seu envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 630/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Nacional de Desporto
para o Desenvolvimento Intelectual, no
âmbito dos Campeonatos do Mundo de
Síndrome Down Suds - Madeira 2018:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira, no montante
de mil cento e setenta e cinco euros, à Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual, para apoio aos
Campeonatos do Mundo de Síndrome
Down SUDS - Madeira dois mil e dezoito.
Proposta n.º 631/18 - DGHM
Atribuição de fogo sito Rua Ferreira
Lapa, N.º 6, 1.º Esq.º, B.º Páteo dos Cavaleiros, ao agregado familiar de Vítor
Miguel Chambel da Cruz:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua Ferreira Lapa, número seis, primeiro esquerdo, Bairro Páteo
dos Cavaleiros, ao agregado familiar de
Vítor Miguel Chambel da Cruz, mediante a fixação da renda mensal no valor de
quatro euros e vinte e um cêntimos, com
entrada em vigor a um de outubro de
dois mil e dezoito.
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Festa da Castanha no Largo 5 de outubro, em Oeiras

TRADIÇÃO

Sete toneladas de castanhas distribuídas

Magusto para
todos: tradição
e animação

O Município de Oeiras celebrou o São Martinho com oferta de castanhas assadas, vinho
de Carcavelos Villa Oeiras e muita animação.
Como novidade este ano a realização das Festas
de São Martinho não apenas no Centro Histórico de Oeiras mas também em Algés.
Em Oeiras o magusto decorreu no dia 12 de
novembro no Largo 5 de Outubro e em Algés
no dia 17 no jardim do Palácio Anjos com direito a concertina, gaita-de-foles e bombos, pinturas faciais, entrega de rebuçados e balões e
atuação da tuna académica da Associação Cultural Sénior de Algés.
A iniciativa, que já é tradição, decorre no âmbito da dinamização dos centros históricos e
do comércio local e é organizada pela Câmara
Municipal em parceria com a Associação de
Comerciantes e Empresários de Oeiras e Amadora (ACECOA) •

O presidente da Câmara Municipal na festa de São Martinho realizada no jardim do Palácio Anjos, em Algés
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Alteração permitirá abranger pelo menos mais 2.000 pessoas

Comparticipação nas
despesas com medicamentos
a partir dos 55 anos

O

Executivo Municipal aprovou o alargamento da comparticipação
nas despesas com medicamentos a beneficiários a partir dos 55
anos que se encontrem em carência económica.
Recorde-se que desde 2012 esta medida estava limitada a munícipes com mais de 65 anos, considerados em situação de carência económica, abrangidos pelo Regime Especial de Comparticipação em Medicamentos (identificados
pela letra R no cartão do Serviço Nacional de saúde) e portadores do Cartão 65+.
Esta alteração implicou a criação de um novo cartão, denominado Oeiras Saúde+, que será utilizado para identificar os beneficiários desta medida.

INVESTIMENTO
EM 2019

700 MIL €

Atualmente são cerca de quatro
mil os munícipes que beneficiam
da comparticipação nas despesas
com medicamentos, estimando-se
que o alargamento permita abranger pelo menos mais dois mil. A
implementação da medida corresponderá a um investimento previsto para 2019 de 700 mil euros. •

Projeto-piloto será alargado em 2019

Médico ao domicílio gratuito
para idosos já é realidade

INVESTIMENTO
EM 2019

200 MIL €

Os munícipes de Oeiras a partir dos 65 anos
portadores do Cartão 65+ e que beneficiem do
Regime Especial de Comparticipação em Medicamentos já podem usufruir de um serviço de
médico ao domicílio, gratuito.
Este serviço funciona sete dias por semana,
entre as 20h. e as 8h., em articulação com
o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES)
Lisboa Ocidental e Oeiras, complementando as
respostas garantidas pelo Serviço Nacional de
Saúde.

A medida enquadra-se no
projeto municipal Médico
em Casa, um serviço de
atendimento telefónico especializado disponível 24
horas e que permite ativar
os serviços de atendimento
médico telefónico ou consulta médica ao domicílio.
Os munícipes detentores do Cartão 65+ que pretendam usufruir desta medida devem efetuar a
inscrição na sua freguesia. •

MÉDICO EM CASA: 21 358 81 40 · 808 500 602 · Custo chamada local

Equipamentos passam a ser cedidos em casos de situação de emergência

Alargado acesso ao serviço
de teleassistência domiciliária
O Executivo municipal aprovou o regulamento que define as condições
de acesso ao Serviço de Teleassistência Domiciliária, um documento que
define também as condições de atribuição de equipamentos, bem como
as regras a que ficam sujeitos os beneficiários.
Desta forma alarga-se o acesso ao serviço a munícipes que aufiram rendimentos iguais ou inferiores a 75% e 85% do valor indexante dos apoios
sociais em vigor, respetivamente, caso se trate de pessoas isoladas ou de
TELEASSISTÊNCIA – O QUE É?
O Serviço de Teleassistência é uma resposta social que pretende assegurar
melhor qualidade de vida a todos os munícipes que, independentemente da
idade, vivam sós ou passem grande parte do dia ou da noite sozinhos, mantendo desta forma a sua privacidade e beneficiando de uma maior autonomia.

Oeiras Atual

casal e a munícipes cuja situação
emergencial ultrapasse o critério
de avaliação económica.
Considera-se situação emergencial aquela em que a ausência de
suportes formais e/ou informais
e o reduzido grau de autonomia

do visado sejam suscetíveis de colocar em causa a sua segurança.
Esta avaliação será assegurada pelos técnicos que realizam atendimento social no Município.
Para dar sequência a esta medida
foram já adquiridos os primeiros
30 aparelhos pela Câmara Municipal de Oeiras, tendo em vista a
sua disponibilização gratuita na
sequência da sinalização de situações emergenciais pelos serviços
de ação social.

Trata-se de um sistema de segurança que se encontra ligado ao Serviço
de Proteção Civil da Câmara Municipal de Oeiras, durante 24 horas por
dia/365 dias por ano, através de uma central recetora de alarmes.
Este serviço foi implementado no Município de Oeiras em 2008, na sequência
de um Protocolo celebrado com o Instituto da Segurança Social, I.P. •
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Programa combate solidão sinalizando pessoas isoladas

Oeiras lança SOS Isolamento
Se tem conhecimento de pessoas em situação de isolamento
comunique através do endereço de correio eletrónico
sosisolamento@cm-oeiras.pt ou do número 214 408 300,
disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9h. e as 17.30h.
Divulgar, junto da população, o programa SOS Isolamento foi o principal objetivo de uma
ação de rua que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, e de elementos do Executivo municipal.
Realizada em diversas localidades do concelho a iniciativa chamou a atenção para este programa que pretende sinalizar pessoas isoladas e prestar-lhes a assistência necessária. Com
uma equipa dedicada e um gestor para acompanhar cada
caso sinalizado o programa garante uma avaliação sobre a
condição da pessoa isolada e toda a assistência necessária.
O isolamento da população, principalmente a mais envelhecida, é um problema das sociedades modernas. Os últimos dados recolhidos pela GNR, no âmbito da Operação
Censos Sénior 2017, dão conta de 45.516 idosos a viverem
sozinhos ou isolados em Portugal. •

214
408
300

APOIO ANIMAL

Campanha de sensibilização está nas ruas

Mais adoções, menos abandono

P

romover a adoção responsável dos cães e gatos que se encontram ao cuidado do Município de Oeiras é o principal objetivo de campanha ‘Procuro
Melhor Amigo’.
Trata-se de uma iniciativa que pretende incentivar a adoção responsável
de animais desparasitados, esterilizados, vacinados e com chip, que apenas aguardam a visita de uma família que os adote com carinho.
A campanha está nas ruas e nos centros comerciais e também pode ser acompanhada
nas redes sociais, através das páginas de Facebook e Instagram Oeiras Pelos Animais.

Recorde-se que o Município de Oeiras assume, desde
2014, uma política inovadora relativa ao bem-estar
animal, desenvolvendo políticas de esterilização, de
incentivo à adoção e de sensibilização para o não
abandono de animais
de companhia.

Festa animal registou mais
de 50 adoções
O Município de Oeiras assinalou o Dia Mundial do Animal com a realização de mais
uma edição da Festa Animal no Jardim Municipal de Oeiras.
Perto de 200 expositores marcaram presença no evento, de criadores a representantes
de marcas de acessórios para animais, rações, veterinários, associações e escolas, entre
outros. A feira incluiu ainda atividades para as famílias e diversos workshops.
Da campanha de adoção de animais à guarda do município promovida resultaram
53 adoções, cães e gatos que ganharam novos donos.
No dia 21 de outubro o mesmo espaço acolheu o 15.º Encontro Nacional dos Amantes dos Boxers, que contou com o apoio do Município e que registou uma participação que em muito superou as melhores expectativas. •
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125 anos dos Bombeiros
de Paço de Arcos

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos assinalou, em
novembro, a passagem do 125.º aniversário com um programa comemorativo que
incluiu desfile apeado e motorizado pelas ruas da vila, inauguração e bênção
de veículos, sessão solene com a presença do ministro da Administração Interna,
Eduardo Cabrita, e um simulacro. •

Chefe do Estado-Maior
da Armada em Oeiras
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras
recebeu, em outubro, o Chefe do Estado-Maior
da Armada, Almirante António Mendes Calado. •

Atribuídos 52.500€ para
fardamento dos bombeiros
Centenário do
Armistício
O presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, marcou presença na
cerimónia de comemoração do
100.º Aniversário do Armistício
da 1ª Guerra Mundial, no
dia 12 de novembro, junto ao
monumento dos Combatentes
da Grande Guerra, em Oeiras.

Oeiras Atual

O Município de Oeiras
deliberou atribuir um total de
52.500,00€ às sete Associações
Humanitárias de Bombeiros

Voluntários do Concelho para aquisição de
fardamento e equipamentos de proteção
pessoal. Cada corporação receberá o montante
de 7.500,00€. •
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Equipamento gerido pelo Centro Social e Paroquial de Barcarena

Centro Multivalências alarga oferta
de creche e pré-escolar

VALOR DA OBRA

1.135.000 €

V

ai nascer em Barcarena um Centro
Multivalências englobando as respostas de creche, pré-escolar, centro de
atividades de tempos livres e serviço
de apoio domiciliário. O equipamento, gerido pelo Centro Social e Paroquial de Barcarena, vai ser financiado na totalidade pelo Município.
A obra, orçada em 1.135.000€, resulta da necessidade urgente de dotar
aquela entidade de melhores condições para desenvolver a sua intervenção junto da comunidade. Além das valências já descritas deverá, numa
fase posterior, incluir um centro de dia.
Este novo equipamento vai permitir integrar as crianças que frequentam
o Centro de Infância de Tercena o que em termos de capacidade representará na valência de creche um aumento de 20 vagas, de 64 para 84;
no pré-escolar mais nove vagas, de 66 para 75; no centro de atividades de
tempos livres mais duas vagas, de 32 para 34. •

EDUCAÇÃO

Oeiras vai ter os melhores
alunos do País

APOIO À FAMÍLIA

Desenvolvimento de competências parentais e emocionais

Projeto Pais Felizes,
Crianças Felizes

O

Município de Oeiras vai apoiar a realização do projeto Pais Felizes, Crianças Felizes, promovido pela Associação Aldeias de Crianças SOS de Portugal, que consistirá numa oficina familiar dirigida a pais e filhos moradores
no bairro dos Navegadores, na freguesia de Porto Salvo. Esta iniciativa tem
por finalidade o desenvolvimento de competências parentais e emocionais e a promoção da vinculação positiva entre pais e filhos.
O apoio municipal será efetuado tanto financeiramente, através da atribuição de uma
verba no montante de 8.503,60€, como mediante a disponibilização de espaço municipal para a sua realização.
Este projeto irá contar com a participação de entre 12 a 16 agregados familiares residentes na zona dos Navegadores e terá a duração de nove meses. Refira-se que os
grupos de pais incluem elementos sinalizados pela CPCJ e ECJ (Equipas de Crianças e
Jovens/Tribunal local), no âmbito dos processos de promoção e proteção.
Refira-se que o projeto Pais Felizes, Crianças Felizes está em consonância com os objetivos dos Contratos Locais de Segurança de Oeiras e, concorrendo para a concretização
de medidas constantes no respetivo Plano de Ação, reveste-se de manifesto interesse
para o território onde se pretende que seja desenvolvido, o bairro dos Navegadores. •

Projeto Mochila
Leve: menos
manuais,
mais ferramentas
alternativas

O

Município de Oeiras está a implementar,
no presente ano letivo, em 30 turmas do 1º
ciclo do ensino básico, distribuídas por dez
escolas e por oito agrupamentos de escola, o
projeto Mochila Leve – trabalhar sem manuais escolares.
Este programa tem como objetivos incentivar à utilização de novas ferramentas e novos métodos em sala de
aula – com destaque para as novas tecnologias – e criar
condições para o desenvolvimento profissional dos docentes assente no trabalho colaborativo e na utilização
de recursos didáticos diversificados.
Para a implementação deste projeto torna-se imperativo
que as salas sejam equipadas com material didático, de
modo a que cada professor possa garantir a existência de
recursos que substituam a utilização do manual escolar.
Neste sentido foi aprovada pelo Executivo municipal a
atribuição de uma comparticipação financeira de perto
de 30 mil euros destinados a apoiar as escolas na implementação deste projeto.
Este valor será distribuído pelos Agrupamentos de Escolas Aquilino Ribeiro, Carnaxide, Carnaxide-Portela, Linda-a-Velha-Queijas, Miraflores, Paço de Arcos, S. Bruno
e Santa Catarina. •
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Antiga casa senhorial vai ser adaptada

Novo centro de dia no Casal da Choca

A

Câmara Municipal aprovou recentemente a aquisição,
pelo valor de 310 mil euros, da Casa do Casal, antiga casa senhorial do Casal da Choca, tendo em vista
a sua requalificação e adaptação para ali instalar um
centro de dia para idosos.
É importante assinalar que tanto no Casal da Choca como na
área envolvente se verifica escassez de oferta de equipamentos
sociais com essa valência. O envelhecimento demográfico da po-

pulação impõe às entidades públicas a necessidade de
reforçar a oferta de equipamentos sociais de apoio à
terceira idade.
Por outro lado, no âmbito do ordenamento e reconversão
do bairro do Casal da Choca está a ser desenvolvida uma
estratégia de construção e manutenção de equipamentos
de utilização coletiva de forma a propiciar uma maior qualidade de vida à população. •

INVESTIMENTO
NA AQUISIÇÃO

310 MIL €

APOIO SOCIAL

Iniciativa incluiu ação de
sensibilização sobre segurança

Oeiras assinalou
o Mês do Idoso

A

ssociando-se às comemorações do
Dia Internacional da Pessoa Idosa,
que se assinala a 1 de outubro, Oeiras dedicou todo o mês de outubro
aos idosos.
Do programa da iniciativa, destaque para uma
ação de sensibilização para as questões de segurança dinamizada pela Polícia de Segurança Pública incindindo na adoção de comportamentos
preventivos. Nesta ação estiveram presentes a
secretária de Estado Adjunta e da Administração
Interna, Isabel Oneto, e o presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais. •

EDUCAÇÃO

II Encontro de Professores do Concelho de Oeiras

Homenageado
Juíz-conselheiro
Armando Leandro

A

profundar a cooperação entre os diferentes
interlocutores da comunidade educativa na
promoção e proteção dos direitos das crianças
e dos jovens foi o tema que dominou o II Encontro de Professores do Concelho de Oeiras realizado em
outubro.
O evento incluiu a realização de uma cerimónia de agradecimento ao Juiz-conselheiro Armando Leandro, antigo presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens, reconhecido por décadas
de dedicação à defesa dos direitos das crianças.
Esta iniciativa foi promovida pela Comissão de Proteção a
Crianças e Jovens (CPCJ) de Oeiras, em articulação com a
Câmara Municipal de Oeiras. •

Oeiras Atual
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Estratégia municipal de combate a doenças
infetocontagiosas

Via Rápida para
eliminar o VIH/SIDA

Serviço de proximidade e gratuito

Quiosque da Saúde
arranca em janeiro
na Outurela
O Quiosque da Saúde
de Oeiras visa disponibilizar
uma nova resposta local
na saúde focando-se
na disponibilização de serviços
de proximidade à comunidade.

D

esde o dia 10 de outubro que Oeiras faz oficialmente parte das cidades em Via Rápida para eliminar o VIH/SIDA ao
assinar, na Assembleia da República, a Declaração de Paris.
Trata-se de uma iniciativa de parceria mundial estratégica
no combate ao VIH/SIDA e Hepatite C.
A parceria envolve quatro entidades principais: Associação Internacional
de Prestadores de Cuidados no âmbito da SIDA (IAPAC), Programa Conjunto das Nações Unidas para o VIH/SIDA (ONUSIDA), Programa Especifico das Nações Unidas para a Habitação e Desenvolvimento Urbano
Sustentável (UN-HABITAT) e a cidade de Paris, entre outras cidades a
nível mundial, parceiros locais, nacionais e internacionais.
Com a assinatura da Declaração de Paris, o Município de Oeiras compromete-se a atingir as metas “90-90-90” até 2020 que correspondem
a 90% das pessoas que vivem com o VIH tenham conhecimento do seu
diagnóstico; destas, 90% estejam em tratamento anti retrovírico e por último 90% das pessoas em tratamento apresentem carga víria suprimida.
Este é também o ponto de partida para conceber uma estratégia municipal para o combate a estas doenças, que em Oeiras apresentam uma
incidência de 19,7. •

Intervenção assente em seis pilares fundamentais

Oeiras assume
Governação Local
para a Saúde

O Município de Oeiras firmou, em outubro passado, a Declaração de Lagoa
– Governação Local para a Saúde, documento que reúne o compromisso
de todas as cidades que fazem parte da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis assim como do movimento da Rede Europeia Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde / Organização das Nações Unidas.
A Declaração de Lagoa tem na sua base uma estratégia de intervenção
assente em seis pilare s (6 P) fundamentais: Paz (Peace), Pessoas (People), Participação (Participation), Planeta (Planet), Prosperidade (Prosperity) e Lugar (Place). •

INVESTIMENTO

1.º ano de funcionamento

52 MIL €

Trata-se de um projeto inovador que pretende facilitar o acesso a cuidados de saúde primários na comunidade, sobretudo numa lógica de
prevenção, proximidade e complementaridade e em estreita articulação com os serviços disponibilizados pelo Serviço Nacional de Saúde.
Implementados pela Associação Conversa Amiga os Quiosques da
Saúde funcionam como pequenos postos nos quais são disponibilizados vários serviços de cuidados clínicos, aconselhamento e encaminhamento sobre diversos temas no âmbito da saúde, de acesso livre e
gratuito para todas as pessoas.
O Quiosque da Saúde é dirigido a pessoas de todas as idades que necessitem de cuidados de saúde e/ou informação ou aconselhamento
em determinadas áreas da saúde e/ou relativamente a determinadas
patologias ou alterações ao seu estado de saúde.
Entre os serviços facultados incluem-se avaliação da tensão arterial,
avaliação da glicémia capilar, apoio na gestão da terapêutica, retirada
de pontos de sutura, entre muitos outros. •

O Quiosque da Saúde funcionará como um
pequeno posto, aberto ao público todos
os dias úteis, entre as 11H e as 19H00,
exceto segundas-feiras, domingos e feriados
Quiosque da Saúde de Oeiras Serviços prestados
(gratuitos)
• Avaliação da pressão arterial, da glicémia capilar, do
índice de massa corporal, de gordura corporal e do
perímetro abdominal, do colesterol total, dos triglicéridos e do INR;
• Testes Combur, HCG/Gravidez;
• Exames, tais como Eletrocardiograma ECG
(3 canais), Oximetria, Otoscopia, rastreio visual;
• Consultas de oftalmologia, otorrinolaringologia
e cardiologia;
• Remoção de pontos de sutura e agrafos;
• Gestão de medicação;
• Promoção e educação para a saúde
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25 anos do Centro Sagrada Família
O Município de Oeiras associou-se às comemorações do 25.º aniversário
do Centro Sagrada Família em Algés, reconhecendo o importante papel
desempenhado por aquela instituição no apoio às famílias do concelho.
Recorde-se que o centro Sagrada Família é um centro da Fundação
Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas, sediado em Algés.
Desenvolve as seguintes atividades: atividade educativa (através das
respostas Creche, Pré-Escolar e Campo de Férias), formação profissional
(dirigida a adultos, empregados e desempregados) e apoio à comunidade
(ajuda alimentar e outras, direcionada a famílias socialmente vulneráveis).
Atualmente, através das respostas de creche e pré-escolar, o Centro
abrange cerca de 200 crianças. Um financiamento municipal no valor
de 175 mil euros vai permitir a ampliação da valência de creche e, em
resultado, alargar esta resposta a mais crianças. •

Dia da Saúde Mental
O Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro) foi mais uma vez
assinalado em Oeiras. A Arisco - Instituição para a Promoção Social
e da Saúde promoveu, no dia 12 de outubro, um encontro sobre
como ‘Dignificar a saúde mental e identificar sinais de alerta’. •

Aniversário do Centro Social
Paroquial de Oeiras
O Centro Social Paroquial de Oeiras festejou o seu 50º aniversário.
Este acontecimento foi comemorado no dia 30 de outubro, numa
celebração eucarística realizada na Igreja Matriz de Oeiras, presidida
pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, D. Nuno Brás, e com a presença do
presidente da Câmara Municipal de Oeiras. •

Caminhada assinalou
Dia Mundial da Diabetes
Assinalar o Dia Mundial da Diabetes foi o objetivo da caminhada
realizada no passado dia 17 de novembro no Parque dos Poetas.
A iniciativa, organizada pela Associação Os Diab(r)etes e apoiada
pelo Município de Oeiras, visou a promoção da prática desportiva
e a adoção de estilos de vida saudáveis como fator preventivo para
a diabetes. •

Oeiras Atual
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No âmbito da iniciativa “Os Melhores Municípios para Viver”

Programa Oeiras Solidária
premiado

O

programa de responsabilidade social e cidadania Oeiras Solidária foi reconhecido na
categoria de Domínio Social no âmbito da iniciativa Os Melhores Municípios para Viver, promovida desde 2008 pelo Instituto de Tecnologia Comportamental.
Recorde-se que o programa Oeiras Solidária assenta numa plataforma colaborativa que
tem como propósito principal ativar sinergias e relações solidárias entre agentes locais – empresas,
associações, instituições – comprometidos com o desenvolvimento sustentável e a coesão social.
Esta plataforma é atualmente constituída por cerca de 140 entidades atuando a diversos níveis:
voluntariado e voluntariado de competências, donativos financeiros, cedência de bens e produtos
(materiais, equipamentos e abastecimentos), apoio logístico e suporte técnico.

Conferência anual Oeiras solidária
Realizou-se no dia 24 de outubro a Conferência Anual do Programa Oeiras Solidária subordinada ao tema Voluntariado: O mais poderoso vetor de mudança.
A iniciativa incluiu a realização de uma mesa redonda para debate do voluntariado empresarial: práticas promissoras e fatores críticos de sucesso na qual
participaram a Fundação Ageas + BIPP, a CISCO, a Take C’Air Crew Volunteers, a McDonalds e a Welever, com moderação da Fundação Aga Khan. •

PROGRAMA OEIRAS SOLIDÁRIA
VISÃO DE FUTURO
•
Plataforma colaborativa dinâmica
para promover o envolvimento proactivo e continuado dos diversos agentes em torno de projetos integrados e
de iniciativas conjuntas que revelem
elevado potencial de mobilização, demonstração e mudança social;
• Identificar, valorizar e fortalecer novos modelos de intervenção, novas
respostas e estruturas de apoio inovadoras;
•
Estimular projetos conjuntos entre
diferentes instituições e setores e promover a aprendizagem mútua e sinergias com outros projetos coletivos
através da difusão de informação e da
organização de oficinas de aprendizagem e construção de alianças;
• Criar subgrupos centrados na colaboração em benefício de territórios específicos, especialmente vulneráveis
ou críticos;
• Mediar projetos colaborativos ou programas contínuos de voluntariado de
competências para a capacitação das
organizações e o seu fortalecimento
institucional;
•
Criar um programa de capacitação
transversal às instituições do concelho;
• Fortalecer a prestação de serviços pelas organizações da economia social,
apoiando a divulgação de negócios
sociais através da Bolsa de Partilha;
• Prestar orientação às empresas parceiras para promover uma participação mais efetiva nas iniciativas de
colaboração e projetos conjuntos,
produzindo maior retorno em termos
de fortalecimento institucional das
organizações beneficiárias;
• Desenvolver uma rede mais coesa,
com uma ação mais direcionada para
o desenvolvimento de projetos integrados, com maior impacto social.

COESÃO SOCIAL

No âmbito
do Contrato Local de Segurança

Oeiras apoia
projeto
de inclusão social

M

oda sustentável é o conceito na base do projeto Ponto por Ponto, desenvolvido pela AMALX – Associação Moda Africana em Lisboa na Outurela/Portela, em Carnaxide.
Partindo de uma abordagem ecológica, de valorização cultural e de inclusão social, o projeto engloba um conjunto de workshops que visam a aprendizagem
da costura não apenas enquanto ferramenta de capacitação dos alunos e estímulo à
empregabilidade mas também enquanto fator de valorização pessoal.
Dado tratar-se de um projeto a ser desenvolvido no território do Contrato Local de
Segurança (CLS) de Oeiras e que vai ao encontro das medidas constantes no Plano
de Ação do referido contrato (Eixo 3 – Novas Soluções e Caminhos para o Emprego
e a Integração Profissional – Redução de Vulnerabilidades), o Município de Oeiras
deliberou atribuir à AMALX uma comparticipação financeira para apoio no montante
de sete mil euros. •
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BREVES

Mais de 137 mil euros
para freguesias
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou
a transferência de uma verba superior a 137
mil euros para as freguesias do concelho,
correspondente a despesas correntes no
3.º e 4.º bimestre de 2018 e ações concretizadas
no âmbito do Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências. •

Encontro
de Centros
de Informação
Autárquicos
A Câmara Municipal de Oeiras promoveu
em outubro, em parceria com a Direção-Geral do Consumidor, o Encontro
Nacional de Centros de Informação
Autárquicos ao Consumidor. •

Aniversários das freguesias
Realizaram-se durante o mês de outubro as cerimónias comemorativas
do quinto aniversário da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas. •

Inaugurado gabinete
de apoio ao empresário
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
marcou presença na inauguração do Gabinete de Apoio
ao Empresário, na Incubcenter.
Este gabinete, de iniciativa privada, foi criado devido à grande
tendência que se verifica de aumento de pedidos de ajuda para
a criação de novas empresas. •

Oeiras na Cimeira
Internacional de Líderes Locais
O vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco
Rocha Gonçalves, marcou presença na II Cimeira Internacional dos
Líderes Locais realidade em Mindelo, São Vicente, Cabo Verde. •

Oeiras Atual
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CULTURA

Equipamento reabre em 2019 com novo projeto cultural

Oeiras abre novo ciclo no Palácio Anjos

A

saída do CAMB das instalações do Palácio Anjos em
Algés abre um novo ciclo de vida para este centenário
edifício.
Serão efetuadas obras de manutenção do edifício. Em
2019 o Palácio Anjos reabrirá a suas portas com um novo projeto
cultural focado na interação com os fregueses de Algés e os munícipes de Oeiras.
O Município de Oeiras está muitíssimo empenhado em instalar
no Palácio Anjos um Centro de Artes Visuais com a principal missão de formar novos públicos sob o mote “aprender a olhar”. Será
dada particular atenção à comunidade escolar, através da realização contínua de atividades.
Recorde-se que a Câmara Municipal de Oeiras sempre apoiou a
instalação e funcionamento da Coleção Manuel de Brito ao longo dos seus 12 anos no Palácio Anjos e tudo fez para que ali se
mantivesse.
A primeira manifestação de vontade em trazer esta coleção para
Oeiras foi do presidente Isaltino Morais, logo em 1987. Várias
reuniões se realizaram para discutir a sua instalação e foi graças
ao empenhamento do presidente que finalmente se celebrou a
assinatura do acordo de cooperação, em 2006.

Para além da cedência gratuita
das instalações municipais (Palácio Anjos) para exposição pública da Coleção Manuel de Brito,
o Município de Oeiras suportou
integralmente os custos com o
funcionamento e manutenção do
edifício, com a equipa técnica residente, com as montagens e desmontagens das exposições, com
a produção de catálogos e outros
materiais, com o serviço educativo, com as campanhas de divulgação das diversas exposições.
Sem contabilizar os custos com o
funcionamento e manutenção do
edifício e os ordenados dos técnicos em dedicação exclusiva, ao
longo dos 12 anos, o Município de
Oeiras investiu no CAMB mais de
dois milhões de euros. •

Cronologia dos acontecimentos:
• 1987 – O Presidente Isaltino Morais
manifesta vontade em trazer a Coleção de Arte Manuel de Brito para
Oeiras
• 1994 – Prosseguem reuniões com o
empenhamento do Presidente da
Câmara
• 2006 – Assinatura do acordo de cooperação entre a Câmara Municipal e
os Herdeiros e instalação do CAMB
no Palácio Anjos, em Algés
• Setembro 2018 – reunião com a família de Manuel de Brito para discutir a continuidade do projeto
• Outubro 2018 – Inexistência de projeto sólido da família para dar continuidade ao CAMB leva a cessação do
protocolo com a Câmara Municipal
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JUVENTUDE

Associativismo juvenil em alta

Festa dos caloiros animou início do ano letivo

C

om a chegada de cerca de 800 jovens ao concelho para o início do seu percurso universitário, o Município de Oeiras, em
colaboração com as associações de estudantes do ensino superior, programou diversas ações de acolhimento.
A Associação dos Alunos da Escola Náutica Infante D. Henrique (Paço de
Arcos) dinamizou diversas atividades dirigidas aos novos alunos.
Nas instalações da associação cultural Custom Circus teve lugar uma
festa de receção aos estudantes do ensino superior promovida pelo Município. Cada aluno recebeu um kit de boas-vindas constituído por um
saco, uma t-shirt e uma brochura promocional do concelho dando a conhecer a oferta cultural, turística e desportiva.
Antes disso, ainda em setembro, o Núcleo de Estudantes de Engenharia
de Telecomunicações e Informática do Instituto Superior Técnico – Polo
Taguspark promoveu uma prova de 48 horas de programação que contou
com a participação de jovens universitários de todo o país.
Finalmente, referência para a segunda edição do Festival dos Aciprestes
que incluiu na sua programação artes plásticas e música alternativa.•

Competição de 48 horas de programação no Instituto Superior Técnico – Polo – Taguspark

Festa de receção aos estudantes do ensino superior promovida pelo Município nas instalações
da associação cultural Custom Circus

BREVES

Festival de Tunas Mistas
Oeiras recebeu, em outubro, a 3.ª edição do Festival
de Tunas Mistas do Instituto Superior Técnico.
O programa do evento incluiu uma Noite de
Serenatas com entrada livre no Largo 5 de Outubro.
Atuaram, no festival, a Desconcertuna - Tuna da
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra, a Estunis - Tuna
Académica da Escola Superior de Comunicação
Social (Lisboa), a Phartuna - Tuna de Farmácia de
Coimbra e a TUBA - Tuna Universitária de BelasArtes (Lisboa).
O festival foi organizado pelo Polo Taguspark
do IST e contou com o apoio
do Município de Oeiras. •

Oeiras Atual

Vozes do Fado
2018
Carlos Leitão foi o fadista que
encerrou o ciclo Vozes do Fado
2018. Foram seis concertos, entre
21 de setembro e 26 de outubro,
distribuídos entre o Auditório
Municipal Eunice Muñoz e o
Auditório Municipal Ruy de
Carvalho, que trouxeram a Oeiras
grandes vozes do fado: Lenita
Gentil, Carolina, Marco Oliveira,
Beatriz Felício
e Katia Guerreiro. •

29
FEIRAS

Feira de
Miniaturas
e Casinhas
de Bonecas
O Centro Cultural Palácio do
Egipto, em Oeiras, recebeu a oitava edição da Feira Internacional de Miniaturas e Casinhas de
Bonecas, de 26 a 28 de outubro.
A edição deste ano do evento teve
como objetivo angariar fundos
para a APOIO-Associação de Solidariedade Social. •

MÚSICA

25 Anos
da Banda
Municipal
de Oeiras
A Banda Municipal de Oeiras assinalou o 25.º aniversário com um
concerto comemorativo. Na oportunidade foi também homenageado o Maestro Joaquim Alferes. •

BREVES

Semana
Cultural da Bahia
A Semana Cultural da Bahia aconteceu de 25
a 28 de outubro, na Livraria-Galeria Municipal
Verney. No dia 28 de outubro realizou-se o espetáculo temático ‘Quilombo - Luta e Resistência’
com Quixabeira da Martinha.
Quixabeira da Matinha é um grupo proveniente
de uma comunidade remanescente de quilombos,
um povoado de Feira de Santana na Bahia, que
conta já com 30 anos de existência. Pratica o samba de raiz herdado da sua ancestralidade quilombola e é conhecido, não só localmente, mas também pela sua parceria com Carlinhos Brown. •
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DESPORTO

Competição desportiva gratuita
para crianças e famílias

Jogos de Oeiras
promovem atividade
física para todos
Promover a atividade física e o desporto para
todos, criando oportunidades gratuitas para a
prática de desporto são os principais objetivos
dos Jogos de Oeiras, uma iniciativa da Câmara
Municipal de Oeiras com arranque agendado
para janeiro de 2019.
Oeiras Atual

A

o longo do ano, nesta primeira edição dos Jogos de Oeiras, vão
desenrolar-se mais de 34 competições em 15 modalidades
desportivas diferentes, dirigidas maioritariamente a crianças
entre os seis e os 12 anos mas para todas as idades.
Andebol, atletismo, basquetebol, natação, futebol, futsal, badminton,
skate e BTT, são algumas das modalidades que fazem parte desta primeira edição.
Na cerimónia de apresentação desta iniciativa o secretário de Estado da
Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, considerou que “a presença
de tantas federações desportivas nacionais mostra bem que todo o movimento desportivo reconhece a importância destes Jogos de Oeiras”.
Aludindo aos valores que constituem, na sua opinião, a essência do desporto – amizade, inclusão, diversão, espírito de equipa – o secretário de
Estado, que preside também à Comissão de Honra dos Jogos, reconheceu a “boa prática” do Município de Oeiras.
“O Município de Oeiras está a fazer a sua parte porque está, desde tenra
idade, a criar hábitos de prática desportiva e estilo de vida saudável”, disse.

31
Nas palavras do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, o programa tem também um “cariz político” porque
está relacionado com a “responsabilidade
do Município” relativamente ao seu legado.
O autarca lembrou que Oeiras tem no seu
território o Centro Desportivo do Jamor, a
Faculdade de Motricidade Humana e que
até a Federação Portuguesa de Futebol escolheu instalar-se aqui.
“A Câmara de Oeiras sempre teve sensibilidade para desenvolver atividades na área
do desporto e da atividade física”, disse,
assinalando que os Jogos de Oeiras constituem “compromisso eleitoral” e que os
compromissos eleitorais são “para ser plasmados no Plano de Desenvolvimento Estratégico do Município”.
“Estou convicto de que os Jogos de Oeiras
vão superar as nossas expectativas. Acredito
que o que é necessário, na grande maioria
das vezes, é criar condições para a prática
da atividade física. Temos exemplos de investimentos que inicialmente são criticados
e mais tarde são apropriados pela população

A primeira edição dos Jogos de Oeiras vai arrancar em
janeiro de 2019 e qualquer pessoa pode inscrever-se
através da plataforma
www.jogosdeoeiras.pt, onde estão disponíveis
o calendário competitivo e respetivas
normas de participação.

·
Números
7.500

Participantes esperados

6 - 12 anos

Principais destinatários: crianças entre os 6
e os 12 anos – encontros regulares
Toda a família – encontros pontuais

15

Modalidades

6 meses

De janeiro a junho de 2019

·
Objetivos:

Promover e dinamizar
a prática desportiva, em particular nas crianças
e jovens, possibilitando a experimentação e a
competição de diversas modalidades
Criar oportunidades
de prática desportiva informal
com quadro competitivo
Cativar as crianças e jovens
para a prática desportiva
Dinamizar as comunidades
locais e promover a identidade territorial
Promover os valores
do espírito desportivo

·

Os Jogos de Oeiras concretizam-se
em três vertentes:
Encontros regulares · Encontros pontuais
Liga das Freguesias

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João
Paulo Rebelo, que preside à Comissão de Honra dos Jogos
de Oeiras

Os Jogos de Oeiras
pretendem incentivar
as crianças a praticar
desporto, motivando-as
para um estilo de vida
saudável, dando também
oportunidade àqueles que
já praticam algum desporto
de experimentarem novas
modalidades.

Modalidades regulares
Atletismo, Natação, Andebol,
Basquetebol, Futebol, Futsal
Modalidades pontuais
Voleibol, Badminton, Padel, Ténis de mesa,
BTT, Escalada, Skate, Parkour

É no período da infância que se adquirem as bases de competências motoras, que perduram para vida. Mas também o prazer de estar envolvido
em atividades que implicam esforço físico e movimento. Por isso, é preciso incentivar a prática desportiva, o que nestas idades deve sobretudo
significar jogar, brincar.
Atualmente, os hábitos de atividade física das crianças e jovens têm vindo a ser alterados devido a novos padrões de entretenimento (TV, Internet, jogos de vídeo). Este aumento do sedentarismo reflete-se nas taxas
crescentes de excesso de peso e de obesidade.
As crianças e jovens gostam de jogar e competir, mas nem sempre têm
oportunidade de o fazer fora dos contextos formais. De uma forma geral,
a brincadeira livre está cada vez mais condicionada e os jogos informais
na rua ou jardim praticamente desapareceram.

para prática de desporto. O passeio marítimo é um exemplo paradigmático”, explicou.
Finalmente, o presidente da Câmara sublinhou que os Jogos de Oeiras não se destinam apenas aos residentes no concelho e
frisou que “cada vez mais Oeiras tem de
responder a necessidades de todas as pessoas que aqui vivem e trabalham”, acrescentando que esta iniciativa tem potencial
para constituir um fator de identidade,
reforçando o “sentimento de pertença e o
orgulho de ser oeirense”.
O vereador do pelouro da Educação e Desporto do Município, Pedro Patacho resumiu a “essência” dos Jogos de Oeiras: “informais, divertidos, de todos e para todos”.
A campeã olímpica Rosa Mota, o medalhado olímpico Nuno Delgado e o nadador
Nuno Laurentino associaram-se a esta iniciativa assumindo-se como embaixadores
dos Jogos de Oeiras. •

A prática desportiva das crianças e jovens enquadra-se maioritariamente
em clubes ou, a partir do 2.º ciclo, no desporto escolar. Embora exista
uma preocupação em dar oportunidade de participação a todos, estes
quadros competitivos são por natureza mais orientados para o resultado
e, por isso, seletivos.
Na idade adulta, tem-se assistido a uma grande adesão a provas informais, destacando-se as corridas de estrada e ‘trails’, cuja motivação é a
participação e a superação individual de objetivo e não o resultado.
Face a estas evidências e tendências, e reconhecendo a importância do desporto informal e do jogo por si só, a Câmara Municipal de Oeiras estabelece
os Jogos de Oeiras com o objetivo de proporcionar a toda a população quadros competitivos simplificadas e encontros de modalidades que potenciam
a prática desportiva tendo por base os princípios da participação e diversão.
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