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Editorial

As conquistas
de abril

A

Cara(o) Munícipe,
ntecipamos, com a edição do Oeiras Atual que agora lhe chega, as comemorações dos 45 anos do 25 de abril de 1974.
Este ano a efeméride será assinalada, em Oeiras, de forma
ainda mais especial. Acredito que, pela abrangência, pela
qualidade da programação, pelos conteúdos, pela quantidade e diversidade dos convidados, das palestras e dos concertos, em nenhum outro
Município do País a data será celebrada com a grandeza com que o faremos em Oeiras.
O programa comemorativo inclui uma exposição evocativa – que desde
já convido a visitar – patente no Palácio do Egipto, de 16 de março a 25
de maio.
Não podemos, em momento algum e neste em particular, esquecer que o
Poder Local democrático foi, também ele, uma conquista de abril.
Foi necessário que se desse o 25 de abril para que as comunidades locais
tivessem a possibilidade de se autogovernar. A criação do Poder Local
democrático foi, então, um elemento essencial do processo de desenvolvimento que o nosso País conheceu.
A qualidade de vida de que hoje os portugueses usufruem decorre, em
grande medida, do trabalho realizado pelos autarcas: não apenas na
construção das infraestruturas e equipamentos que fazem a vida contemporânea, mas também fruto da implementação de políticas que substituem e/ou complementam as do Estado.
Em Oeiras sentimos que são as pessoas a razão de ser da Política, e esse
é um dos motivos pelo qual desde há muito vimos substituindo a Administração Central em competências e em áreas que legalmente são suas
mas nas quais, por uma ou outra razão, os nossos munícipes não estavam
a ser servidos na justa medida das suas necessidades.
A Habitação é, desta ideia, exemplo paradigmático. Oeiras foi um Município
exemplar a respeitar a Constituição da República Portuguesa no que concerne à necessidade de garantir que todos tenham acesso a uma habitação
condigna. Pelo histórico e pela consciência da importância da habitação,
continuamos a fazê-lo, ao contribuir para que tantas famílias possam viver
com dignidade, a exemplo do que aconteceu com a recente entrega de chaves de novas casas, numa cerimónia muito emotiva, como sempre acontece.
Uma outra área na qual somos percursores é a Educação. Identificámos
como prioridade estratégica para este Novo Ciclo de Desenvolvimento fazer dos alunos de Oeiras os melhores do País. Estamos altamente
comprometidos com esse objetivo e é por essa razão que continuamos a
investir em equipamentos escolares de excelência, que garantam as melhores condições de estudo aos jovens e também as melhores condições
de trabalho a professores e auxiliares.

A gestão e o ordenamento do território são outras das conquistas de abril
da qual nos orgulhamos. Considero que o território é, depois das pessoas,
a maior riqueza de que um País dispõe. Em Democracia gerir território é
uma questão de legalidade e de legitimidade.
Nesta matéria devo destacar, também por uma questão de atualidade,
o início da obra do Eixo Verde e Azul, primeira fase do percurso pedociclável entre a Cruz Quebrada e a Senhora da Rocha – Jamor. Trata-se
de um investimento superior a 1 milhão e 200 mil euros, numa obra
com conclusão prevista para o primeiro trimestre deste ano. Esta intervenção terá impacto na mobilidade suave mas também na recuperação
das estruturas naturais do concelho, incluindo a biodiversidade e a flora
autóctone, refletindo a preocupação antiga com a sustentabilidade e a
vida das nossas ribeiras.
Ainda no domínio do urbanismo, não posso deixar de aludir à obra que
vai permitir renovar por completo o Rossio de Porto Salvo, transformando-o numa praça onde vai ser instalada a sede da junta de freguesia,
um centro de saúde, comércio, serviços, habitação jovem, um parque de
estacionamento e ainda a sede da SIMPS, beneficiada e ampliada.
Para ouvir os habitantes locais acerca desta intervenção promovemos,
aliás, um encontro/sessão de esclarecimento com a população. Numa
sala cheia senti verdadeiro orgulho ao ver como em Oeiras a democracia
funciona: com o Município a prestar contas do que faz e a ouvir as pessoas, incentivando-as a participar.
Recorrentemente ouvimos lamentos sobre o desinteresse ou o afastamento das pessoas da política. Este exemplo demonstra precisamente
o oposto. As pessoas participam, as pessoas querem participar, assim se
sintam inspiradas, pelas causas e pelas pessoas que as defendem.
Se há lição valiosa que podemos retirar dos 45 anos do 25 de abril é esta:
para mudar a nossa comunidade, local ou nacionalmente, é preciso envolver as pessoas, inspirando-as e dando-lhes razões para
acreditar.
Esta tem sido a nossa convicção e acredito que Oeiras
é, também por isso, o concelho onde melhor se cumpriu
abril. Seja em matéria de
Habitação, Educação, Desenvolvimento, Ordenamento do
Território ou Participação Cívica, continuaremos a trabalhar para honrar e fazer jus às
conquistas de abril… sempre!

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
CIDADANIA ATIVA
Já começou o prazo para apresentação de propostas no âmbito do Orçamento Participativo.
Apelo à participação de todos, na certeza de
que as sugestões, as propostas e os projetos
apresentados poderão contribuir para consolidar a posição de liderança de Oeiras nos indicadores de qualidade de vida no nosso país.

MÉRITO
Os oito melhores alunos do ensino secundário
do concelho foram distinguidos publicamente e
receberam, cada um, um computador portátil. O
reconhecimento do mérito destes jovens confirma
a excelência do desempenho dos melhores alunos
das escolas, servindo dessa forma de referência e
exemplo para todos os alunos da comunidade.

HABITAÇÃO
Recentemente foram entregues as chaves
de dez casas aos contemplados no sorteio
do Programa de Habitação Jovem de Oeiras. Trata-se de um programa ambicioso,
centrado na nossa política de habitação,
que prevê, nos próximos cinco anos, a disponibilização de até 160 novas casas.
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Aprovado orçamento municipal superior a 154 milhões de euros

Educação, Cultura, Habitação, Ambiente
e Coesão Social lideram investimento para 2019
Atrair investimento empresarial, organizar e captar grandes eventos, trabalhar no sentido
de ter um território cada vez mais seguro, conectado e inteligente são princípios sobre
os quais assenta a estratégia do Executivo para 2019

O

Executivo municipal aprovou,
no início de dezembro, a proposta de Orçamento Municipal para
2019 no valor de 154.711.640€,
correspondendo a um crescimento de 2,2%
em relação ao Orçamento aprovado para 2018
(151.363.360€).
Este documento reitera a prioridade estratégia
de Oeiras ser líder na área da Educação e ter
os melhores alunos do País, dotando, para essa
área, um orçamento de 11,59 milhões de euros, distribuídos pela Rede Educativa e Equipamentos Escolares, pela Rede Escolar, por Oportunidades Educativas Iguais para Todos e pelo
Plano de Inovação e Tecnologia das Escolas.
A área do Ambiente e Sustentabilidade é também definida como prioritária, com um orçamento de 15,62 milhões para a valorização e
Gestão Sustentável do Território e 12,94 milhões de euros para a Qualidade de Vida e Ambiente Sustentável.
Para os setores da Habitação e Coesão Social o
orçamento previsto é de 9,96 milhões de euros,
estabelecendo-se como prioridade mais e melhor habitação, desenvolvimento comunitário,
responsabilidade social corporativa e uma política de jovens felizes.
Relativamente às áreas da Mobilidade e Acessibilidades estão previstos 6,99 milhões de euros,
com grande impacto na construção de novas
vias, reformulação de infraestruturas viárias,
transportes inovadores, mais oferta de estacionamento e mobilidade suave.
Oeiras quer também assumir-se como uma Cidade Cultural e para isso estão destinados 3,83
milhões de euros, com o objetivo de candidatar
Oeiras a Capital Europeia da Cultura em 2027.
Atrair investimento empresarial, organizar e
captar grandes eventos, trabalhar no sentido
de ter um território cada vez mais seguro, conectado e inteligente são outros dos princípios
sobre os quais assenta a estratégia do Executivo
para 2019.
O Orçamento Municipal reparte-se em duas
tipologias: Receita e Despesa, e estas por natureza, Capital e Corrente.
Do valor orçamental, estima-se que 98,1% tenha
origem em Receita Corrente e 1,9% em Receita
de Capital, valores que resultam numa variação
positiva face a 2018. Quanto à Despesa, representa 74% a nível Corrente e 26% a nível Capital.
As Grandes Opções do Plano para 2019 enquadram-se no Plano de Desenvolvimento Estraté-
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EVOLUÇÃO
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

+2,2%

154,7
151,4
121,2

2015

128,0

127,4

2016

2017

gico para o mandato 2017/2021, de acordo com
uma gestão municipal orientada no sentido de
transformar o concelho numa referência ao nível de boas práticas e na criteriosa aplicação
dos recursos disponíveis, para assim poder melhorar a satisfação das necessidades, expetativas e aspirações dos cidadãos. •

2018

2019

Melhor habitação,
desenvolvimento comunitário,
responsabilidade social
corporativa e uma política
de jovens felizes são também
prioridades

ORÇAMENTO: TIPOLOGIA E NATUREZA
1,9%

26,0%

Capital

ORÇAMENTO

2019

%POND

Receita
Receita Corrente
Receita Capital

154.711.640
151.775.250
2.936.390

98,1
1,9

Despesa
Despesa Corrente
Despesa Capital

154.711.640
114.410.574
40.301.066

74,0
26,0

Corrente

98,1%
Receita

74,0%
Despesa
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RECEITAS POR NATUREZA

RECEITA FISCAL

Reposições não Abatidas nos Pagamentos

CONTRIBUTO DA RECEITA FISCAL
Passivos Financeiros

Ativos Financeiros

Outras Receitas de Capital

Venda de Bens de Investimento

Outras Receitas Correntes

Transferências de Capital

CAPITAL
Taxas, Multas e Outras Penalidades

Impostos Indiretos

Rendimentos de Propriedade

Venda de Bens e Serviços Correntes

Transferências correntes

Impostos Diretos

CORRENTES

Taxas,
multas e
out. penal.
2,1

Taxas,
multas e
out. penal.
2,4

Impostos
Indiretos
2,2

Impostos
Indiretos
3,5

Impostos
Diretos
95,5

Impostos
Diretos
94,4

90,6

30,9

19,4

5,1

3,4

2,0

2,3

0,4

0,6

0,0

Milhões

0,0

0,0

Taxas,
multas e
out. penal.
1,5

Impostos
Indiretos
2,6

Impostos
Diretos
95,9

0,0

Milhões

2019

2018

2017

Dentro da receita fiscal destacam-se os Impostos Diretos com
um peso de 94,4% seguido dos Impostos Indiretos e Taxas, Multas e Outras Penalidades com 3,5% e 2,1% respetivamente.

DESPESA
POR NATUREZA – 2019

DESPESA
POR NATUREZA
CORRENTES

ESTRUTURA DA DESPESA ESTIMADA 2019

Aquisições de Bens e Serviços 46,5

Despesas com o Pessoal 47,5

Despesa Corrente
74,0%

Transferências Correntes 18,0

Despesa Capital
26,0%

Outras Despesas Correntes 1,3

Juros da Dívida Pública 1,0

CAPITAL

2019

Despesa Corrente 114,4

Despesa Capital 40,3

Aquisição de Bens de Capital 32,4
Transferências de Capital 5,1

2018

Despesa Corrente 108,2

Despesa Capital 43,2

2017

Despesa Corrente 97,5

Despesa Capital 30,5

Passivos Financeiros 2,4
Ativos Financeiros 0,4

Milhões

Outras Despesas de Capital 0,0
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2019 OEIRAS EM NÚMEROS
TERRITÓRIO CONECTADO E INTELIGENTE

2,67 MILHÕES

LÍDER NA EDUCAÇÃO

11,59 MILHÕES

Cidade do Futuro

609 230 €

Rede Educativa e Equipamentos Escolares

5 990 015 €

Conhecimento Territorial

496 290 €

Rede escolar

4 512 286 €

Marca e Comunicação Estratégica

1 561 029 €

Oportunidades Educativas Iguais para Todos

915 267 €

Plano de Inovação e Tecnologia das Escolas

173 688 €

CIDADE CULTURAL

3,83 MILHÕES

Governança da Cultura

1 668 326 €

Oeiras Capital Europeia da Cultura 2027

298 050 €

Competências para a Cidadania - Paideia XXI

175 000 €

Língua Portuguesa

546 070 €

VALORIZAÇÃO E GESTÃO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO

15,62 MILHÕES

Planeamento Territorial Estratégico

560 040 €

Requalificação Territorial

10 427 904 €

Edificação Municipal

2 141 140 €

Beneficiação e manutenção equipamentos
e infraestruturas

2 490 351 €

Encontro de Culturas

393 100 €

QUALIDADE DE VIDA E AMBIENTE SUSTENTÁVEL

12,94 MILHÕES

Descobrir Oeiras

283 500 €

Concelho limpo

6 111 039 €

Oeiras Pombalina

212 030 €

Eficiência energética

344 040 €

249 000 €

Cidade verde sustentável

5 741 475 €

Promoção do Património Gastronómico
e Vitivinícola

Sustentabilidade ambiental

392 082 €

CONCELHO SEGURO

3,69 MILHÕES

Bem estar animal

354 020 €

3 510 020 €

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

6,99 MILHÕES

Planeamento e Sensibilização na Área
de Emergência e Proteção Civil
Reforço do sentimento de segurança

184 075 €

Transportes inovadores

86 130 €

Novas vias

2 103 536 €

GOVERNANÇA E CIDADANIA

37,43 MILHÕES

Reformulação de infraestruturas viárias

4 095 030 €

Cidadania e Proximidade

121 000 €

Oferta de estacionamento

555 010 €

Reforço da Cooperação Descentralizada

245 020 €

Mobilidade suave

145 580 €

Aplicação Transparente dos Recursos Financeiros

24 590 445 €

Melhor Gestão Municipal

5 662 927 €

Recursos Humanos Motivados e Qualificados

3 127 170 €

Tecnologias de Informação e Comunicação
Inovadoras e Adequadas

3 680 767 €

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL
Ações sem execução financeira
Atração de investimento empresarial
HABITAÇÃO E COESÃO SOCIAL

9,96 MILHÕES

ORÇAMENTO DE PESSOAL

47,32 MILHÕES

Mais e melhor habitação

2 683 159 €

Assembleia Municipal

101 200 €

Desenvolvimento Comunitário

255 000 €

Câmara Municipal

622 920 €

Desporto para Todos

2 415 100 €

Gabinetes

5 788 887 €

Coesão Social

3 761 711 €

Direção Municipal de Administração Geral

6 462 758 €

Responsabilidade social e corporativa

25 000 €

Jovens Felizes

817 695 €

Direção Municipal de Ordenamento
do Território, Obras e Ambiente

19 713 724 €

Direção Municipal de Ordenamento
do Território, Obras e Ambiente

14 633 805 €

ATRAÇÃO TURÍSTICA

2,68 MILHÕES

Captação e Apoio a Eventos

1 525 000 €

Organização de Eventos

832 545 €

Promoção Turística

321 454 €

Oeiras Atual
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Requalificação da Bacia Hidrográfica do Jamor

Eixo Verde e Azul arranca em Oeiras

O

Município assinalou simbolicamente no passado dia 27 de fevereiro o arranque da obra da primeira fase do Eixo Verde e Azul no
território do concelho de Oeiras. Deste modo
avança a empreitada que diz respeito à reabilitação do rio Jamor e das suas margens no percurso de três quilómetros compreendido entre
a praia da Cruz Quebrada e o Santuário de
Nossa Senhora da Rocha, em Carnaxide.
Esta intervenção, parte de um projeto transversal aos concelhos de Amadora, Oeiras e Sintra,
visa facilitar o acesso das populações à fruição
da Natureza e do património natural, através da
recuperação de zonas verdes e da implementação de um circuito de mobilidade suave. A obra,
adjudicada à empresa UniKonstrói, representa
um investimento superior a 1 milhão e 200 mil
euros e será realizada num prazo de sete meses.
Recorde-se que o projeto para o Eixo Verde e
Azul prevê a criação de um eixo pedonal e ciclá-

vel de 15 quilómetros ligando três concelhos,
resultado de um protocolo assinado pelos municípios da Amadora, Oeiras e Sintra e a Parques de Sintra – Monte da Lua englobando a
requalificação da bacia hidrográfica do Jamor e
a área circundante do Palácio Nacional de Queluz num investimento estimado – numa primeira fase – de cerca de 11 milhões de euros.
A criação do eixo ecológico pressupõe a requalificação de 50 hectares e a criação de 100 hectares de “novos” espaços verdes ao longo da ribeira
de Carenque e do rio Jamor, desde a nascente
na Serra de Carregueira, atravessando Belas e
Queluz, até à foz, na Cruz Quebrada.
Nos três concelhos a intervenção pretende
aproximar as populações do interior ao litoral,
tornando os caminhos mais acessíveis e encurtando as distâncias entre as pessoas, o Jamor e
o Tejo. O incremento da mobilidade suave (a pé
ou de bicicleta) norteia a intervenção.

INVESTIMENTO
1 MILHÃO
E 200 MIL €

Em Oeiras, onde vão ser intervencionados 7,4
quilómetros, o investimento ascende aos 3,1
milhões de euros, dos quais 670 mil euros provêm de fundos comunitários.
Aqui, mais do que potenciar o recreio, o plano
passa por recuperar as estruturas naturais do
concelho, incluindo a biodiversidade – águias
e cobras, por exemplo, são fundamentais para
controlar o aparecimento de pragas urbanas –
e a flora autóctone, constituída por espécies de
plantas que não só consolidam as margens como
concorrem para a autodepuração da água.
Recorde-se que o Plano Diretor Municipal
(PDM) de Oeiras prevê, desde a sua revisão,
uma estrutura ecológica municipal que inclui
todos os corredores verdes das ribeiras e também os transversais, ligando as ribeiras umas
às outras, numa perspetiva de sustentabilidade
dos circuitos naturais e como estrutura de mobilidade alternativa. •
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INVESTIMENTO
10 MILHÕES €

Antevisão do futuro Rossio de Porto Salvo

Investimento municipal de 10 milhões de euros

Rossio de Porto Salvo: administração, saúde,
comércio e serviços numa praça renovada

A

sede da Sociedade Instrução Musical de Porto Salvo (SIMPS)
foi pequena para acolher as centenas de pessoas que, no passado dia 26 de janeiro, quiseram assistir à apresentação pública do projeto para o Rossio de Porto Salvo.
“É a isto que chamo Democracia”, disse, na oportunidade, o presidente
da Câmara Municipal de Oeiras, sublinhando que iniciativas como aquela visam “prestar contas do que faz o Município”, mas também “ouvir as
pessoas e incentivá-las a participar”.
Incidindo numa das zonas mais emblemáticas e centrais de Porto Salvo,
o projeto vai dignificar aquela praça que vai constituir-se como uma nova
centralidade.

Oeiras Atual

Contempla ainda arranjos exteriores, esplanadas, zonas de estadia,
jardim, um apontamento de água, zona infantil e muitos outros atrativos.
A intervenção representa um investimento de 10 milhões de euros, financiados na totalidade pela Câmara Municipal de Oeiras, e tem conclusão prevista para 2023.
Refira-se ainda que a esta obra se somam investimentos paralelos, no
que diz respeito a acessibilidades, vias de comunicação, passeios e ciclovias, entre outros.
O Rossio de Porto Salvo será a primeira de quatro novas praças criadas
no concelho – as restantes serão em Oeiras, Caxias e Linda-a-Velha. •

9

Antevisão do futuro Rossio de Porto Salvo

O PROJETO PREVÊ:
· Instalação da sede da junta
de freguesia;

· Beneficiação e ampliação
da SIMPS;

· Instalação de um centro de
saúde (já acordado com o
Ministério da Saúde);

· C riação de uma praça para

dinamização de espetáculos
e atividades culturais;

· P arque de estacionamento

coberto com capacidade para
250 viaturas;

· Comércio e serviços;
· Habitação jovem.
Janeiro | Fevereiro 2019
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INVESTIMENTO
350 MIL €

Maior conforto e segurança
após obras de requalificação

Passeio Augusto
Abelaira “mais bonito,
arejado e agradável”
“Sempre que o Município promove uma
intervenção de natureza qualitativa no espaço
urbano, isso reflete-se na qualidade de vida
das pessoas. E isso é muito importante”
As palavras, do presidente da Câmara Municipal, foram proferidas durante a inauguração do renovado Passeio Augusto Abelaira, em Nova
Oeiras, após obras de requalificação que permitiram criar melhores condições de conforto e segurança para quem ali circula.
“É muito significativo, para as pessoas que aqui moram, terem um espaço
mais bonito, mais arejado, mais agradável”, considerou Isaltino Morais,
reforçando que a intervenção promovida naquele bairro surge no âmbito
de uma política global para todo o território do concelho.
“Quando alteramos pavimentos, quando fazemos arranjos paisagísticos,
estamos também a criar melhores condições de segurança, sobretudo
para os mais idosos. Naturalmente que há outros problemas no concelho
– como a falta de estacionamento – mas o conforto urbano é uma das
prioridades deste Executivo”, frisou Isaltino Morais.
Correspondendo a anseios há muito manifestados pelos moradores do bairro, esta intervenção englobou o quarteirão delimitado pelas ruas Eugénio

Oeiras Atual
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dos Santos, José Régio e Carlos Mardel e a repavimentação de toda a área
com pavimento confortável e garantia de acessibilidade a pessoas com
mobilidade condicionada.
A requalificação englobou a criação de canteiros arbustivos, herbáceos e
relvados para enquadramento das zonas de estadia, a instalação de um
parque infantil inclusivo e de um pequeno circuito de manutenção.
Os trabalhos incluíram ainda o estabelecimento de zonas de estadia nas
áreas com maior exposição solar e a substituição e ampliação dos órgãos

de drenagem pluvial ao longo de todo o passeio, tendo em vista um mais
eficiente escoamento das águas.
De assinalar que o projeto de requalificação desenvolvido pelos serviços
municipais teve em conta os contributos da Associação de Moradores da
Quinta das Palmeiras, que acompanhou o seu desenvolvimento.
A empreitada representou um investimento municipal superior a 350
mil euros. •

Janeiro | Fevereiro 2019
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Recuperação do Casal da Choca
INVESTIMENTO

300 MIL €

O Município vai avançar com a empreitada de construção do arruamento de ligação da Rua de São
José à Rua da Quinta da Estrangeira no Bairro do Casal da Choca em Porto Salvo.
A obra enquadra-se no processo de reabilitação e regeneração urbana daquela Área Urbana de
Génese Ilegal (AUGI). Tem uma estimativa de custo de 300 mil euros, início previsto para o quarto
trimestre de 2019 e conclusão agendada para o terceiro trimestre de 2020. •

Mais segurança e qualidade de vida

Reabilitação do Bairro
Quinta da Politeira

F

i caram concluídos no passado mês de novembro
os trabalhos de reabilitação dos paramentos exteriores dos prédios localizados no Largo AntóINVESTIMENTO
nio Soares, lotes 3 e 4, no Bairro Municipal da
100 MIL €
Quinta da Politeira, em Leceia.
Esta intervenção promovida pelo Município teve como objetivo dar resposta a exigências de segurança e de habitabilidade, contribuindo para a recuperação da imagem do empreendimento e para a
melhoria a qualidade de vida dos moradores.
Assim, realizaram-se obras de conservação de fachadas, limpeza, reparação e
pintura das superfícies dos paramentos exteriores, cantarias e serralharias, representando um investimento próximo dos 100 mil euros. •

Ação de limpeza
no separador central
da estrada 249-3
A estrada 249-3, que liga os concelhos de Oeiras e
Sintra, foi alvo de uma ação de limpeza, no separador
central, entre a Rotunda das Oliveiras e a Rotunda do
McDonald’s.
O Município de Oeiras procedeu a esta limpeza apesar
de ser uma competência das Estradas de Portugal. •

Polícia Municipal: 17 anos ao seu serviço
Realizou-se no passado dia 10 de janeiro a cerimónia comemorativa do 17.º aniversário da Polícia Municipal de Oeiras nas instalações de Carnaxide onde se procedeu à formatura, imposição de
insígnias e entrega de carteiras profissionais.
A cerimónia foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, tendo sido apresentado o novo diretor da
Polícia Municipal, Intendente Jerónimo Torrado.

Oeiras Atual

Recorde-se que em 2001 Oeiras foi um dos primeiros municípios portugueses a
criar uma Polícia Municipal. Para Isaltino Morais “o balanço da existência desta
força de segurança municipal é altamente positivo, no âmbito da fiscalização em
sede de urbanismo e ambiente, tendo a sua atuação contribuído em muito para
que Oeiras apresente, há vários anos, um dos mais baixos índices de criminalidade da Área Metropolitana de Lisboa”. •
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Nova praça pedonal junto ao Palácio Restani

O

espaço envolvente do Palácio Restani, em
Queluz de Baixo, vai dar lugar a uma praça
pedonal estendendo-se desde a Estrada Consiglieri Pedroso até à Rua António Aleixo e Rua
António Forjaz, a partir do estacionamento e espaços verdes existentes a tardoz da Rua António Aleixo, que serão
mantidos.
A ruína do Palácio Restani será isolada com uma vedação
que garanta a inacessibilidade e a segurança de pessoas até
à sua recuperação numa fase posterior, sendo efetuada a
recuperação do muro existente.

A praça a construir será um espaço pavimentado, com desenho de pavimentos com
referência no alinhamento do palácio e que se estende por toda a praça num jogo de
materiais em blocos de betão escuro claro.
Toda a área central pavimentada cria um plano uniformemente inclinado com uma
pendente pouco significativa de escoamento, que permitirá múltiplas atividades.
Com vista a amenizar as áreas de estada criadas prevêem-se pequenos núcleos de árvores, que acolham bancos numa situação de ensombramento mais favorável à permanência de pessoas.
Na envolvente da praça foram consideradas algumas zonas verdes de enquadramento
que delimitam e protegem a área da praça de alguma perturbação visual e sonora do
exterior. •

Inaugurado novo edifício da EB Sylvia Philips

Mais uma escola com “condições de excelência”

U

m novo edifício com cinco novas salas de aula
e novas instalações sanitárias. Foi este o resultado das obras realizadas pelo Município na
EB Sylvia Philips, em Carnaxide, concluídas e
inauguradas no passado dia 22 de fevereiro.
A obra contemplou a demolição de dois núcleos: um núcleo
de salas de aula instaladas num edifício pré-fabricado e um
núcleo de instalações sanitárias, substituídos por um único
edifício. As novas salas foram construídas tendo como premissa desenvolver espaços com qualidade, higiene e segurança, que contribuam para a promoção do sucesso escolar,
por isso são amplas (56m2 cada uma), dotadas de um ponto
de água, zona de arrumos, com bons níveis de conforto térmico e acústico (recurso a caixilharias em alumínio Termo
lacadas com componente térmica) e bastante luminosas.
Representando um investimento que rondou os 330 mil
euros, a intervenção incluiu ainda a consolidação do muro
de suporte do talude localizado nas traseiras do edifício e a
instalação de um telheiro de ligação entre a nova edificação
e o telheiro pré-existente, para garantir que o percurso é
feito pela população escolar com mais conforto e segurança.
De assinalar que esta obra se insere num conjunto de políticas desenvolvidas pelo Executivo municipal na área da
Educação, incluindo dotar os equipamentos escolares de
condições de excelência, cumprindo assim o compromisso
de ter em Oeiras os melhores alunos do País. •

INVESTIMENTO

330 MIL €

Janeiro | Fevereiro 2019

14
OBRAS

Plano Estratégico de Reabilitação do Edificado Escolar para 2019

Mais de 2,5 milhões de euros de investimento em escolas
No âmbito do Plano Estratégico de Reabilitação do Edificado Escolar, vão
realizar-se, durante o ano 2019, 16 empreitadas, entre requalificações e beneficiações, em diversos estabelecimentos de ensino
da rede pública.
O Plano, integrado no Novo Ciclo de Desenvolvimento da política de Educação em Oeiras, tem como finalidade requalificar
os edifícios escolares e seus espaços de jogo e recreio, desenvolvendo espaços com qualidade, higiene e segurança, que
possibilitem também novas formas de abordagem do curriculum e contribuam para a promoção do sucesso escolar.
Entre as empreitadas de requalificação mais significativas que se vão realizar em 2019 salientam-se as das escolas EB Sto. António de Tercena (Barcarena); JI Sá de Miranda

BENEFICIAÇÃO
BENEFICIAÇÃO EB ALTO DE
ALGÉS
• Plano manutenção e esgotos
• Projeto de iluminação do espaço
exterior (principalmente no espaço onde foi construído o novo
telheiro)
• Limpeza periódica do separador
de gorduras
BENEFICIAÇÕES NO JI LUÍSA DUCLA SOARES – MIRAFLORES
• Insonorização do refeitório
• Instalação de armários de parede
na zona suja das salas
•
Colocação de porta corta-fogo
entre a cozinha e o refeitório
•
Substituição de lâmpadas por
LED
• Instalação de uma porta para fechar espaço de arrumos e colocação de prateleiras
• Substituição de bebedouro
• Reparação de portão principal
• Prolongar a área coberta (situada junto à estrutura já existente

(Oeiras); EB Gil Vicente (Queijas); EB Manuel Beça Múrias (Oeiras); EB
Amélia Vieira Luís (Carnaxide); EB Conde de Oeiras (Oeiras); ES Miraflores (Algés); ES Aquilino Ribeiro (Talaíde).
Paralelamente, vão também ocorrer beneficiações nas escolas EB Alto
de Algés (Algés); JI Luísa Ducla Soares (Algés); JI Tomás Ribeiro (Carnaxide); EB D. Pedro V (Linda-a-Velha); EB Conde Ferreira (Oeiras); EB
Gomes Freire de Andrade (Oeiras).
Faz parte ainda deste Plano Estratégico a implementação das medidas de
autoproteção em todos os estabelecimentos de ensino da rede pública,
num total de 42 escolas.
Prevê-se, em 2019, um investimento de aproximadamente 2.250.000,00€
em obra e cerca de 300.000,00€ em novo mobiliário e equipamento para
as escolas do concelho de Oeiras.

no recreio junto à entrada do Jardim de Infância)
• Pintura exterior
BENEFICIAÇÃO JI TOMÁS RIBEIRO –
CARNAXIDE
•Substituição de estores
•Reabilitar a zona de vestiário (cabides, bancos, etc.)
•Substituição do pavimento danificado
•
Substituição dos lavatórios de encastrar ou
suspender por lavatórios com coluna
•Realocar poliban ou termoacumulador
•Substituição por lâmpadas LED economizadoras
•
Ausência de detetores de gás. Ausência de
porta corta-fogo entre a cozinha e o refeitório
•Pinturas
BENEFICIAÇÃO EB D. PEDRO V – LINDA-A-VELHA
•Estabilização de muro
•Revisão dos esgotos
BENEFICIAÇÃO EB CONDE FERREIRA –
OEIRAS
•Pinturas
•Restauro da estrutura dos armários existentes, parede e cabides (corredores)
•Remoção de roda cadeiras, restauro das paredes e substituição de pavimento danificado na
sala de aula 1

REQUALIFICAÇÃO
REQUALIFICAÇÃO DA EB NARCISA
PEREIRA – QUEIJAS
Edifício
•Requalificação integral da cozinha, com zonas separadas para armazenamento (dia e
frio), confeção, preparação e lavagem de louça suja e ainda um espaço de vestiário com IS
para os funcionários da cozinha
•Requalificação integral das instalações sanitárias

Oeiras Atual

•Aplicação de película refletora nos vidros das
salas de aula com orientação a sul
•Aquisição de um outro equipamento semelhante ao existente
BENEFICIAÇÃO EB GOMES FREIRE DE
ANDRADE – OEIRAS
•Resolução do problema de aquecimento das
salas de aula
•Verificação de esgotos
•Resolução de problema de infiltrações no ginásio
•Manutenção periódica das portas retráteis do
ginásio e polivalentes
OUTROS TRABALHOS
•Pinturas em várias escolas do concelho
•Retirada das antigas placas identificativas das
escolas e substituição por placas novas e uniformizadas
•Instalação de mastros e fornecimento de bandeiras
• Conclusão da renovação do mobiliário das salas do 1.º ciclo, equipando as 12 escolas que
faltam – um total de 2184 mesas de aluno
e 84 mesas de professor representando um
investimento de 133.795,44€ (Pedro Álvares
Cabral, António Rebelo de Andrade, Sá de
Miranda, Anselmo Oliveira, Dionísio Santos
Matias, Maria Luciana Seruca, Samuel Johnson, Visconde Leceia, Vieira da Silva, Alto Algés, João Gonçalves Zarco e Narcisa Pereira).
•Criação de hall/receção de acesso à sala de
Ensino Especial pelo interior do edifício para
uma entrada digna para além de IS adaptada
•Substituição do mobiliário fixo/bancadas e armários das salas de apoio/atividades, colocação de cabides e cacifos
•Substituição e requalificação de portas interiores
•Substituição de pavimentos interiores
•Pintura interior
•Reorganização do espaço do ginásio e do refeitório
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•Requalificação da instalação elétrica, rede de
águas e esgotos
•Substituição total da cobertura em fibrocimento, das claraboias, das caixilharias e pintura dos dois blocos de balneários exteriores
•Nova rede de distribuição de água
•Nova rede de incêndio
•Atualização da sinalização de segurança
Espaço Exterior
•Requalificação total do espaço exterior
•Nova rede drenagem de águas residuais domésticas
•Nova rede de drenagem pluvial
•Adaptação e remodelação da rede de iluminação exterior
•Correção de deficiências no espaço exterior,
nomeadamente pavimentos, mobiliário, muros e vedações
•Recreios polivalentes:
•Recreio nas traseiras da escola - substituição
do pavimento, com uma combinação de cores, onde se insere uma “pista de estafetas /
atletismo”. Serão substituídos os bancos
•Recreio coberto nas traseiras da escola – propõe-se a substituição do pavimento, com uma
combinação de cores, onde se inserem jogos
infantis, como seja a “macaca”, o “pião”, os
“três em linha”. Pintura da cobertura de ensombramento
•Recreio com chão de pintura – este espaço situa-se num “triângulo” na zona de entrada. É
proposto agora a pavimentação com betuminoso para que funcione como uma “ardósia
gigante” passível de ser escrita e desenhada
•
Recreio da entrada – substituição do pavimento em blocos de betão, por betão poroso
colorido, com um jogo da macaca. Propõe-se a
plantação de uma árvore de ensombramento
REQUALIFICAÇÃO EB STO. ANTÓNIO
DE TERCENA
Pavilhão B
•Substituição de pavimento em salas de aula
e hall
•Colocação de teto acústico nas três salas de
aula
•Colocação de painéis absorvedores acústicos,
no hall
•Pintura de tetos e paredes interiores
•Substituição de azulejos existentes em zona
de águas nas salas de aula
•Mobiliário fixo nas salas de aula e nos espaços
de circulação
•Atualização da rede elétrica
Pavilhão A (Bloco do Refeitório)
•Reparação/substituição da cobertura
•Substituição da bancada da biblioteca escolar
•Substituição do pavimento das salas de aula,
halls e salas de apoio
•Atualização da rede elétrica
Espaço Exterior
•Novo aparelho de parque infantil
•Drenagem do canteiro da entrada
•Iluminação exterior
•Instalação de mais um bebedouro
•Cobertura do campo de jogos

•Cobertura de ligação entre pavilhões
REQUALIFICAÇÃO DA EB GIL VICENTE
– QUEIJAS
Edifício
•Substituição de pavimentos interiores das salas de aula
•Requalificação da zona suja das salas de aula
•Pintura interior
•Requalificação integral das instalações sanitárias
•Criação de IS adaptada
•Ampliação da cozinha para confeção local
•Criação de refeitório
•Adaptação de sala para Biblioteca Escolar
•Criação de arrecadação de material exterior
•Segurança contra incêndio
•Atualização da rede elétrica
Espaço Exterior
•Nova rede drenagem de águas residuais domésticas
•Nova rede de drenagem pluvial
•Recreio Sul, e devido às árvores existentes elevação do pavimento, com recurso a modelações e utilização de pavimento de borracha
continuo
•
Substituição do pavimento betuminoso por
betão poroso
•Plantação de arbustos em talude para evitar
o ravinamento (deslizamento), assim como a
colocação de uma paliçada
•Recreio Norte - pavimentação com betonilha
afagada com jogos pintados no pavimento,
como seja a macaca, 3 em linha ou labirinto
•Criação de zona coberta ao lado do atual telheiro
•Instalação de aparelhos lúdicos sob as duas
áreas cobertas
•Requalificação ao nível dos pavimentos e drenagem da zona de entrada principal instalando ainda um resguardo/coberto até à porta
desde o portão.
•Criação de um segundo portão, neste caso de
serviço
REQUALIFICAÇÃO JI SÁ DE MIRANDA –
OEIRAS
Edifício
•Remodelação dos espaços interiores (pintura
de paredes, colocação de teto falso e substituição do pavimento por vinil em rolo em todos
os espaços com exceção das IS, reformulação
das bancadas das salas de atividades com zonas de arrumos fechada e criação de armário
mural em cada bancada, colocação de painéis
protetores nas paredes, substituição dos cabides, instalação de bancada na sala dos funcionários, substituição de todas as luminárias)
•Colocação do pavimento radiante
•Recuperação das portas exteriores das salas
de atividades e da porta principal
•Recuperação dos estores existentes

•Projeto de segurança contra riscos de incendio e execução e medidas corretivas decorrentes do projeto
REQUALIFICAÇÃO EB MANUEL BEÇA
MÚRIAS – OEIRAS
Edifício
•Substituição de todos os pavimentos interiores, à exceção da cozinha, instalações sanitárias e sala das auxiliares
•Colocação de tapetes embutidos nas portas de
acesso ao exterior
•Substituição dos pavimentos das escadas interiores
•Pintura interior
•Colocação de painéis protetores nas paredes
das salas de atividades, ginásio e refeitório
•Pintura e colocação de painéis protetores em
todas as portas interiores de madeira
Espaço Exterior
•Verificação/saneamento da rede de drenagem
pluvial
•Adaptação e remodelação da rede de iluminação exterior, incluindo iluminação do polidesportivo
•Aplicação de dois equipamentos infantis na
área de recreio do jardim-de-infância
•
Reconversão do talude junto à entrada da
escola em anfiteatro, para estadia e local de
espera
•Implantação de duas telas tensadas piramidais para sombreamento do espaço de estadia
e espera – anfiteatro – proposto junto à entrada principal
•Reconversão de talude com problemas de estabilização e de revestimento vegetal em “parque de escorregas”, constituído por 3 escorrega “in situ”, com 1,0, 1,5 e 2,0 m de largura
•Implantação de pista de atletismo, incluindo
4 pistas de velocidade com 40 m de comprimento
•Implantação de abrigo coberto sobre os campos de miniténis
•
Implantação de espaço de recreio temático
dos 6 aos 12 anos junto ao polidesportivo
•Requalificação das vedações e pavimento do
polidesportivo
•Requalificação do anfiteatro existente, com
pavimentação das bancadas e pintura dos espelhos
•Pintura dos muros e requalificação das vedações do lote escolar
•Requalificação dos espaços verdes com a ressementeira das zonas peladas de prado existente e arborização das zonas verdes, com especial enfâse na proximidade dos alçados sul
e poente do edifício escolar e na proximidade
das áreas de recreio e estadia. •
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Oeiras ao serviço dos munícipes
Os Espaços Cidadão representam 71% dos 97 mil atendimentos assegurados pelo Município,
com uma média de 265 atendimentos por dia

ATENDIMENTO PRESENCIAL

ATENDIMENTO NÃO PRESENCIAL

2018 · ESPAÇO CIDADÃO

2018 · OEIRASEU

Os Espaços Cidadão representam 71% dos 97 mil atendimentos assegurados pelo Município, tendo uma média de 265 atendimentos
por dia.
Os restantes 29% dos atendimentos foram prestados no balcão de
atendimento genérico dos Paços do Concelho, no Serviço de Exceções Fiscais e no Urbanismo.

OeirasEu
O atendimento não presencial do Município registou 7.204 ocorrências.
Durante o ano de 2018, o assunto que mais originou a participação
de ocorrências foi o Ambiente.
N.º de Ocorrências
por Freguesia

N.º de atendimentos
por Freguesia
657
1384

2,390
12,904

563

18,662
1878
27,715

3857

7,644

28,631

97mil

Atendimentos

N.º de Atendimentos por espaço
de atendimento

71%

Total: 97.946

Atendimentos
descentralizados

Nos Espaços Cidadão:
Algés (8%);
Barcarena (2,5%);
Carnaxide (13%);
Linda-a-Velha (19%);
Oeiras (28,5%).

Serviço de Execuções Fiscais · 2.425

Atendimento Geral · 8.329

0%

80%

Atendimentos
Diários
Realizados nos
Espaços Cidadão

mil

Ocorrências rececionadas

Call Center
O Município de Oeiras disponibiliza duas linhas de
atendimento telefónico que
atenderam uma média de
468 chamadas por dia.
Através do geral@cm-oeiras.
pt foi rececionada uma média
de 340 mensagens por dia.

Linha Ambiente · 45000

98,7%

Ocorrências na via pública

67%

Ocorrências do Ambiente

118

mil

84

mil

Atendimentos telefónicos
rececionados

265

Urbanismo · 17.877

Espaços Cidadão · 69.315

7.204

Linha Geral · 73000

Mensagens rececionadas
pelo geral@cm-oeiras.pt

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Toda a informação em: www.cm-oeiras.pt

Oeiras Atual

Linha Geral 21 440 83 00
Linha do Ambiente 800 201 205
geral@cm-oeiras.pt
Toda a informação em: www.cm-oeiras.pt
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO
DE 2018
ATA NÚMERO VINTE E CINCO/
DOIS MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 632/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Gonçalo
Afonso, N.º 10, R/C Dto., no Bº dos Navegadores, ao agregado familiar de Osvaldo Tavares Lubrano Paiva:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Dois, situada na Rua Gonçalo
Afonso, número dez, rés-do-chão direito,
no empreendimento municipal dos Navegadores, ao casal Osvaldo Tavares Lubrano
Paiva e Jaquelina da Silva Monteiro e restante agregado familiar, mediante a fixação
da renda mensal no valor de cento e quinze euros e trinta e três cêntimos, a partir
do dia um de outubro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 633/18 - DGHM
Reajustamento de valor das rendas em
atraso, referente ao fogo sito na Rua Antão Gonçalves, N.º 7, R/C Esq., B.º dos
Navegadores, a Genoveva Lopes Martins:
Deliberado aprovar o reajustamento de
valor das rendas em atraso, referente ao
fogo sito na Rua Antão Gonçalves, número sete, rés-do-chão esquerdo, Bairro dos Navegadores, a Genoveva Lopes
Martins, com vista a recuperação das
rendas em dívida, aplicar a renda fixada atualmente em quatro euros e vinte e
um cêntimos, com efeitos retroativos às
rendas não pagas desde setembro de dois
mil e quinze, acrescido de cinquenta por
cento de agravamento.
Proposta n.º 634/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Av. João de
Freitas Branco, N.º 35, R/C A, B.º CDH
de Laveiras, ao agregado familiar de Abel
da Costa Pereira:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Dois, situada na Avenida João de
Freitas Branco, número trinta e cinco,
rés-do-chão A, Bairro CDH Laveiras, ao
agregado familiar de Abel da Costa Pereira, mediante a manutenção da renda
mensal no valor de quatro euros e vinte
e um cêntimos.
Proposta n.º 635/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua António
Gomes Leal, N.º 11, 3.º Dto., B.º São
Marçal, ao agregado familiar de Ulisses
Manuel Lopes:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, sito na Rua António Gomes Leal,
número onze, segundo direito, no Bairro
São Marçal, ao agregado familiar de Ulisses Manuel Lopes, com fundamento em
reajustamento tipológico.
Proposta n.º 636/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Abel Fontoura da Costa, N.º 8, Piso 4 B, no B.º
Moinho das Rolas, ao agregado familiar
de Fábio Andrade Almeida:
Deliberado aprovar a atribuição de habitação de tipologia T Dois, situada no
empreendimento municipal Moinho das
Rolas, na Rua Abel Fontoura da Costa,
número oito, Piso quatro B, ao agregado
familiar de Fábio Andrade de Almeida,

Oeiras Atual · Suplemento

Deliberações e Regulamentos
mediante a aplicação de renda apoiada
no valor de duzentos e trinta euros e oitenta e sete cêntimos, a partir do dia um
de novembro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 637/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Adriano
José da Silva, n.º 28, C/V Dta., no B.º do
Bugio, a Rui Alberto Roque Teixeira:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Zero, situada na Rua Adriano
José da Silva, número vinte e oito, cave
direita, no Bairro do Bugio, a Rui Alberto
Roque Teixeira, mediante a fixação da
renda mensal no valor de quatro euros e
vinte e um cêntimos a partir do dia um
de outubro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 638/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Dr. Vítor
Sá Machado, Nº 12, 3.º Frente, no B.º
Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide, a
Nila Yolanda Barros Pereira:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua Doutor Vítor Sá Machado, número doze, terceiro frente, no
Bairro Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide, a Nila Yolanda Barros Pereira,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de quarenta e três euros e sessenta
e sete cêntimos, em vigor a partir de um
de outubro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 639/18 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo do arrendatário Carlos
Alberto Miranda relativo ao fogo sito no
Largo Dr. Carlos França, N.º 11, Piso 2B,
B.º Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar, na qualidade de proprietária da habitação social sita no Largo
Doutor Carlos França, número onze, Piso
Dois B, Bairro dos Barronhos, a resolução
do contrato de arrendamento celebrado
com Carlos Alberto Miranda, relativo ao
fogo sito no Largo Doutor Carlos França,
número onze, Piso 2B, Bairro Alto dos
Barronhos e a fixação do prazo de noventa dias a Carlos Alberto Miranda, para a
desocupação do fogo, deixando-o livre de
pessoas e bens sob pena de ser determinada a execução coerciva do despejo com
recurso à Polícia Municipal.
Proposta n.º 640/18 - DGHM
Decisão final do procedimento administrativo de despejo da arrendatária Maria
Amélia Martins relativo ao fogo sito na
Rua Augusto Nobre, N.º 7, 1.º Fte., B.º
Encosta da Portela:
Deliberado aprovar, na qualidade de proprietária da habitação social sita na Rua
Augusto Nobre, número sete, primeiro
frente, Bairro Encosta da Portela, a resolução do contrato de arrendamento
celebrado com Maria Amélia Martins,
em seis de março de mil novecentos e
noventa e seis, com fundamento na ausência do fogo por período superior a seis
meses e no incumprimento da obrigação
do pagamento da renda mensal, determinando a cessação da utilização da
fração e a fixação do prazo de noventa
dias para a desocupação do fogo, deixando-o livre de pessoas e bens sob pena de
ser determinada a execução coerciva do
despejo com recurso à Polícia Municipal.
Proposta n.º 641/18 - DP
Alargamento do período de não pagamento da remuneração do direito de

superfície pela NMRJ, Lda, referente à
colocação em funcionamento de Complexo de Padel:
Deliberado aprovar o alargamento do
período de não pagamento da remuneração do direito de superfície, por mais
seis meses, referente à colocação em
funcionamento do Complexo de Padel,
solicitado por NMRJ - Gestão de Negócios, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 642/18 - DP
Alienação de parcela de terreno no Alto
do Lagoal, na Rua S. Gabriel, em Caxias,
à Fundação Marquês de Pombal:
Deliberado aprovar a venda à Fundação
Marquês de Pombal, da parcela de terreno com quinhentos e setenta metros
quadrados, sito na Rua São Gabriel, em
Caxias, à Fundação Marquês de Pombal.
Proposta n.º 643/18 - DFP
Aumento da renda referente ao Edifício “Atrium”, sito na Rua Coro de Santo
Amaro de Oeiras, N.º 4A, em Oeiras:
Deliberado aprovar o aumento da renda
mensal do Edifício “Atrium”, sito na Rua
Coro de Santo Amaro de Oeiras, número
quatro A, em Oeiras.
Proposta n.º 644/18 – DP
Abate e cedência de viatura à Associação
de Bombeiros Voluntários de Algés:
Deliberado aprovar o abate por cedência a título definitivo, do veículo MAN,
propriedade do Município Oeiras com a
matrícula quarenta e dois-FE-trinta, à
Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Algés.
Proposta n.º 645/18 - DGP
Programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na administração pública - Abertura dos procedimentos concursais necessários:
Deliberado aprovar o reconhecimento
dos postos de trabalho em que o exercem
funções as colaboradoras Inês de Almeida Henriques e Maria Cristina Lopes
Coelho Soares Ferreira, correspondem
a necessidades permanentes do órgão/
serviços e que o vínculo jurídico das
mesmas ao Município de Oeiras é inadequado e ainda a abertura imediata dos
respetivos procedimentos concursais de
recrutamento.
Proposta n.º 646/18 - DGP
Preenchimento de 10 postos de trabalho
de Assistente Operacional na área de
Ação Educativa:
Deliberado aprovar o recurso às reservas
de recrutamento de Assistente Operacional na área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento de
dez postos de trabalho, com vista à constituição de relação jurídica de emprego
por tempo indeterminado.
Proposta n.º 647/18 - DGP
Preenchimento de 4 postos de trabalho
para Assistente Operacional na área de
Ação Educativa:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de
recrutamento de Assistente Operacional
na área de Ação Educativa, para preenchimento de quatro postos de trabalho,
com vista à constituição de relação jurídica de emprego a termo resolutivo certo
por doze meses (com possibilidade de
renovação até ao máximo de duas reno-

vações, cuja duração máxima não pode
ultrapassar três anos e desde que vigore
o referido Contrato Interadministrativo).
Proposta n.º 648/18 - DGP
Preenchimento de 3 postos de trabalho
para Assistente Operacional na área de
Ação Educativa:
Deliberado aprovar o recurso à reserva de
recrutamento de Assistente Operacional
na área de Ação Educativa, para preenchimento de três postos de trabalho, com
vista à constituição de relação jurídica de
emprego a termo resolutivo incerto.
Proposta n.º 649/18 - DAQV
Devolução da taxa compensatória a Rita
Feliciano da Silva, referente à loja 14, do
Mercado de Porto Salvo:
Deliberado aprovar a restituição do valor
de mil e setenta euros e quarenta cêntimos, para compensação de créditos no
valor de mil e três euros e cinquenta e
dois cêntimos com juros incluídos referente à dívida de dezembro de dois mil e
dezasseis a maio de dois mil e dezassete
e devolvidos os restantes sessenta e seis
euros e oitenta e oito cêntimos, à ex-titular da loja número catorze, do Mercado
Municipal de Porto Salvo, a Rita Feliciano da Silva.
Proposta n.º 650/18 - GVAP
Atribuição de comparticipação financeira à Escola Superior Náutica Infante
Dom Henrique, no âmbito do “Concurso Poliempreende - Projetos de vocação
empresarial”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira de mil euros, a favor da “Escola Superior Náutica
Infante Dom Henrique”, no âmbito do
“Concurso Poliempreende - Projetos de
Vocação Empresarial”.
Proposta n.º 651/18 - DAQV
Plano anual das Feiras de Velharias e
Artesanato do Concelho para o ano de
2019:
Deliberado aprovar o plano anual das
Feiras de Velharias e Artesanato do Concelho, para o ano de dois mil e dezanove.
Proposta n.º 652/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 103/15
- Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo - Relatório do 3º bimestre de 2018 - Despesas corrente e de
capital:
Deliberado aprovar a transferência de
vinte e três mil setecentos e quarenta e
oito euros e setenta e seis cêntimos, quinze mil trezentos e dois euros e setenta e
quatro cêntimos em despesa capital mais
sete mil cento e sessenta e seis euros e
dezasseis cêntimos em despesa corrente
mais mil duzentos e setenta e nove euros
e oitenta e seis cêntimos de custos administrativos, para a Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, 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 cento e três, de dois mil e
quinze, assinado entre a Câmara Municipal Oeiras e aquela Autarquia.
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Proposta n.º 653/18 - DGP
Preenchimento de 4 postos de trabalho
de Assistente Operacional na Área de
Ação Educativa:
Deliberado aprovar o recurso às reservas
de recrutamento de Assistente Operacional na área de Ação Educativa do Município de Oeiras, para preenchimento
de quatro postos de trabalho, com vista
à constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 654/18 - DFP
Transferência de verba relativa a apoio
à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz
Quebrada/Dafundo - Ratificação de despacho:
Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de vinte e quatro de
setembro, que autoriza o adiantamento
do valor de vinte e três mil euros, para
que de imediato, a Junta de Freguesia da
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada/Dafundo possa fazer
face ao pagamento dos salários relativos
ao mês de setembro do ano em curso.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO
DE 2018
ATA NÚMERO VINTE E SEIS/DOIS
MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 655/18 - SIMAS
Eliminação de documentos da Divisão
de Controlo e Proteção da Qualidade da
Água (DCPQA):
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil
e dezoito, na qual aprovou a eliminação
dos documentos da Divisão de Controlo
e Proteção da Qualidade da Água.
Proposta n.º 656/18 - SIMAS
Aceitação de Proposta da “Uonconsulting” para venda do salvado do veículo
da marca Nissan, ligeiro de passageiros,
com matrícula 59-TX-93 e autorização
de abate ao inventário dos SIMAS:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil e
dezoito, na qual aprovou a aceitação da
proposta da “Uonconsulting” para venda
do salvado do veículo da marca Nissan,
ligeiro de passageiros, com matrícula cinquenta e nove-TX-noventa e três e autorização de abate ao inventário dos SIMAS.
Proposta n.º 657/18 - SIMAS
3.ª alteração ao Orçamento de 2018 PPI, Orçamento das Despesas Correntes
e de Capital:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil e
dezoito, na qual aprovou a terceira alteração Orçamental de dois mil e dezoito PPI, Orçamento das Despesas Correntes
e de Capital, no valor de quinhentos e
oito mil trezentos e cinquenta euros.

Proposta n.º 658/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de Acordo Quadro para execução da empreitada
destinada à remodelação/ampliação das
redes de águas domésticas e pluviais no
Concelho de Oeiras, para os anos de
2018 e 2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte
e quatro de setembro de dois mil e dezoito,
na qual aprovou a adjudicação da empreitada destinada à remodelação/ampliação
das redes de águas domésticas e pluviais
no Concelho de Oeiras, para os anos de
dois mil e dezoito e dois mil e dezanove.
Proposta n.º 659/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de Acordo Quadro para execução da empreitada
destinada à reparação de roturas na rede
de abastecimento de água no Concelho de
Oeiras, para os anos de 2018, 2019 e 2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil e
dezoito, na qual aprovou a adjudicação
do procedimento por concurso público para a celebração de Acordo Quadro
para a execução da empreitada destinada à reparação de roturas na rede de
abastecimento de água no Concelho de
Oeiras, para os anos de dois mil e dezoito, dois mil e dezanove e dois mil e vinte.
Proposta n.º 660/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de Acordo Quadro para execução da empreitada
destinada a trabalhos gerais de manutenção de infraestruturas de abastecimento de água - acessórios, ramais, caixas e outros, no Concelho da Amadora,
para os anos de 2018 e 2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de vinte e
quatro de setembro de dois mil e dezoito, na
qual aprovou a adjudicação da empreitada
destinada a trabalhos gerais de manutenção de infraestruturas de abastecimento de
água - acessórios, ramais, caixas e outros,
no Concelho da Amadora, para os anos de
dois mil e dezoito e dois mil e dezanove.
Proposta n.º 661/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público, destinado à aquisição de
7500 contadores de água, correspondentes a 6500 contadores DN 15 e a 1000
contadores DN 20:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil
e dezoito, na qual aprovou a aquisição
de sete mil e quinhentos contadores de
água, correspondentes a seis mil e quinhentos contadores DN Quinze e a mil
contadores DN Vinte.
Proposta n.º 662/18 - SIMAS
Ratificação do ato de suspensão dos trabalhos da empreitada de remodelação da

rede de saneamento nas traseiras da Rua
Amélia Rey Colaço, em Carnaxide:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil e
dezoito, na qual ratificou o ato de suspensão dos trabalhos da empreitada de
remodelação da rede de saneamento nas
traseiras da Rua Amélia Rey Colaço, em
Carnaxide.
Proposta n.º 663/18 - SIMAS
Levantamento da suspensão dos trabalhos da empreitada de remodelação/
instalação do coletor unitário da Rua da
Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, na Freguesia
da Encosta do Sol, Concelho da Amadora - CP 122/2016:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e quatro de setembro de dois mil
e dezoito, na qual aprovou/ratificou o levantamento da suspensão dos trabalhos,
no âmbito da empreitada de Remodelação/Instalação do Coletor Unitário da
Rua da Paiã e Rua Doutor Abel Varzim,
na Freguesia da Encosta do Sol, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 664/18 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a celebração de Acordo Quadro para execução da empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores e
ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita, nas redes de águas
residuais e pluviais, no Concelho da Amadora, para os anos de 2019 a 2020:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
um de outubro de dois mil e dezoito, na
qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público, tendo em vista a
celebração de acordo quadro, para a empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores e ramais, substituição de
tampas e reparação de caixas de visita,
nas redes de águas residuais e pluviais,
no Concelho da Amadora, para os anos
de dois mil e dezanove a dois mil e vinte.
Proposta n.º 665/18 - SIMAS
Suspensão do ato de consignação da
empreitada de “Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de Ligação
do Loteamento Marconi-Parque (Zona
Sul), Freguesia da Venteira, Concelho da
Amadora” - CP 54/2017:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
um de outubro de dois mil e dezoito, na
qual aprovou a suspensão do Ato de Consignação, no âmbito da empreitada destinada à Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de Ligação do Loteamento
Marconi-Parque (Zona Sul), Freguesia
da Venteira, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 666/18 - SIMAS
Empreitada de “Instalação de Coletores Domésticos e Pluviais de Ligação
do Loteamento Marconi-Parque (Zona
Sul), Freguesia da Venteira, Concelho da
Amadora” - CP n.º 54/2017:
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Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de um
de outubro de dois mil e dezoito, na qual
aprovou a alteração da nomeação do coordenador de segurança e do diretor de fiscalização em obra e a aceitação do engenheiro Gonçalo Machado, como Coordenador
de Segurança e Diretor de Fiscalização
da empreitada de Instalação de Coletores
Domésticos e Pluviais de Ligação do Loteamento Marconi-Parque (Zona Sul), Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 667/18 - GP
Atribuição de comparticipação à Associação de Moradores do B.º dos Navegadores,
para apoio às Festas de Nª. Sra. da Paz:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira de dois mil
euros, a favor da Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, para
apoio às Festas de Nossa Senhora da Paz.
Proposta n.º 668/18 - DRU
Obra Nº 23/DPE/15 - “Habitação Jovem
- Rua Marquês de Pombal, Nºs 3, 5 E 7 Oeiras” - Prorrogação de prazo graciosa
e reprogramação financeira:
Deliberado aprovar a prorrogação de prazo graciosa e reprogramação financeira
por duzentos e sete dias referente à obra
número vinte e três/DPE/de dois mil e
quinze - “Habitação Jovem - Rua Marquês de Pombal, números três, cinco e
sete - Oeiras”, solicitado pelo empreiteiro “Constarte - Construções, Sociedade
Anónima”, bem como, o seu envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 669/18 - DC
Atribuição de comparticipação financeira à Oeiras Dance Associação, como
apoio à participação no “All Dance World
Championship”
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira pela Câmara
Municipal de Oeiras à Oeiras Dance
Academy, no valor global de mil cento
e vinte e dois euros, para a participação
de três bailarinos no “All Dance World
Championship”.
Proposta n.º 670/18 - DTGE
Concertos de Victor Espadinha e Ricardo
Carriço - Fixação do preço dos bilhetes e
definição da entidade para quem reverte
a receita produzida com a sua venda:
Deliberado aprovar a fixação do preço
dos bilhetes para os concertos de Victor
Espadinha e Ricardo Carriço, nos seguintes termos:
- Bilhete Individual (plateia e balcão): cinco euros - Concertos de Victor Espadinha
(vinte de outubro de dois mil e dezoito)
e Ricardo Carriço (dezassete de novembro de dois mil e dezoito) e que a receita
produzida pela venda de bilhetes para os
concertos acima mencionados reverta na
totalidade para o Município de Oeiras.
Proposta n.º 671/18 - DC
Atribuição de comparticipação financeira à MAAC (Música Antiga Associação
Cultural) para realização da XI Temporada de Música Antiga de Oiras:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
vinte mil euros, à MAAC - Música Antiga
Associação Cultural, no sentido de via-
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bilizar a décima primeira Temporada de
Música Antiga de Oeiras.
Proposta n.º 672/18 - GIT
Re-adesão e nova adesão do Município
de Oeiras a entidades externas:
Deliberado aprovar a re-adesão e nova
adesão do Município de Oeiras a entidades externas, assim como, a submissão à
Assembleia Municipal para a aprovação
Proposta n.º 673/18 - DGO
Eliminação de documentação produzida
pela Divisão de Gestão Organizacional
(Espaço do Cidadão de Oeiras):
Deliberado aprovar a eliminação dos
documentos produzidos pela Divisão de
Gestão Organizacional (Espaço do Cidadão de Oeiras).
Proposta n.º 674/18 - DGO
Eliminação da documentação produzida
pela Divisão de Gestão Organizacional Unidade de Serviços Gerais:
Deliberado aprovar a eliminação dos
documentos produzidos pela Divisão de
Gestão Organizacional - Unidade de Serviços Gerais.
Proposta n.º 675/18 - DOM
P.º 2018/117 - DGEP - “Construção do
Viaduto Rodoviário da Quinta da Fonte,
Paço de Arcos” - Ratificação do ato administrativo de esclarecimentos e decisão
sobre os erros e omissões apresentados
- Aprovação dos relatórios preliminar e
final, e consequente adjudicação - Aprovação da minuta do contrato:
Deliberado ratificar a decisão, do Senhor Presidente, de aprovação da ata do
júri do procedimento com e proposta de
aceitação e rejeição dos erros e omissões
apresentados pelos interessados e aprovar os relatórios preliminar e final do júri
e consequente adjudicação.
Proposta n.º 676/18 - DAEGA
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Menuhin Portugal para
apoio ao funcionamento do Projeto MUS-E na EB Pedro Álvares Cabral do Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de seis
mil euros, à Associação Menuhin Portugal,
destinado a apoiar a execução do Projeto
MUS-E na EB Pedro Álvares Cabral do
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro.
Proposta n.º 677/18 - DAEGA
Transportes escolares - 2018/2019 - Análise das candidaturas recebidas até 31 de
julho:
Deliberado aprovar o cabimento no valor
sessenta e oito mil e noventa e sete euros,
destinado ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte (decorrente da
atribuição do subsídio nos meses de novembro e dezembro de dois mil e dezoito.

Deliberações e Regulamentos
com Medicamentos do Município de
Oeiras:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo para a implementação da Medida
de Comparticipação nas Despesas com
Medicamentos do Município de Oeiras.
Proposta n.º 680/18 - GCAJ
Aprovação final do “Regulamento de
Comparticipação nas Despesas com Medicamentos pelo Município de Oeiras”:
Deliberado aprovar o projeto de “Regulamento de Comparticipação nas Despesas com Medicamentos pelo Município
de Oeiras”, bem como, a submissão à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 681/18 - DCS
Ponto da situação do Projeto Oficina
D’Artes:
Deliberado aprovar a cessação do projeto
“Oficina d’Artes”.
Proposta n.º 682/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira às entidades de âmbito social e saúde
para apoio à manutenção de atividades
- Aditamento:
Deliberado aprovar o aditamento referente à atribuição da comparticipação
financeira às entidades de âmbito social
e saúde para apoio à manutenção de atividades, no montante global de vinte e
sete mil e seiscentos euros.
Proposta n.º 683/18 - DGHM
Reajustamento tipológico do agregado
familiar de Mónica Sofia Ribeiro Viana
Fonseca da Av. Gaspar Corte Real, Nº
12, B.º dos Navegadores, para Alameda
Jorge Álvares, N º 13, 1.º Esqº, B.º dos
Navegadores:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Quatro, situada na Alameda Jorge
Álvares, número treze, primeiro esquerda, no Bairro do Navegadores, ao agregado familiar de Mónica Sofia Ribeiro Viana
Fonseca, mediante a fixação da renda
mensal no valor de oitenta e seis euros e
oitenta e três cêntimos, a partir do dia um
de novembro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 684/18 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Gonçalo
Afonso, Nº 5, B.º dos Navegadores, a Romana Antónia Rodrigues Monteiro:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Zero, sito na Rua Gonçalo Afonso, número cinco, no Bairro dos Navegadores,
a Romana Antónia Rodrigues Monteiro,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de treze euros e trinta e seis cêntimos, com entrada em vigor em um de
outubro de dois mil e dezoito.

Proposta n.º 678/18 - GCAJ
Projeto de Regulamento Municipal de
Auxílios Económicos no âmbito da Ação
Social Escolar:
Deliberado aprovar o projeto de “Regulamento Municipal de Auxílios Económicos, no âmbito da Ação Social Escolar”.

Proposta n.º 685/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua António Gomes Leal, Nº 7, 1.º Esq.º, B.º São Marçal,
ao agregado familiar de José de Barros:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, sito na Rua António Gomes Leal,
número sete, primeiro esquerdo, no
Bairro São Marçal, ao agregado familiar
de José de Barros, nos termos
Do Regime Jurídico da renda condicionada dos contratos de arrendamento
para fim habitacional.

Proposta n.º 679/18 - DCS
Protocolo para a implementação da Medida de Comparticipação nas Despesas

Proposta n.º 686/18 - DP
Desafetação de 3 parcelas de terreno do
domínio público para o domínio privado
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do Município de Oeiras, sitas em Algés,
Estrada das Romeiras:
Deliberado aprovar a desafetação de três
parcelas de terreno do domínio público
para o domínio privado do Município
de Oeiras, sitas em Algés, Estrada das
Romeiras, bem como, a sua submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 687/18 - DGP
Preenchimento de 1 posto de trabalho
de Assistente Técnico na área de Medidor Orçamentista, com recurso à reserva
de recrutamento do Município previamente constituída - Relação jurídica de
emprego na modalidade de contrato de
trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o recurso às reservas
de recrutamento de Assistente Técnico
na área de Medidor Orçamentista do
Município de Oeiras, para preenchimento de um posto de trabalho, com vista à
constituição de relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Proposta n.º 688/18 - DGP
Preenchimento de 4 postos de trabalho
de Técnico de Informática, Grau 1, Nível 1 (carreira não revista), com recurso
à reserva de recrutamento do Município
previamente constituída - Relação jurídica de emprego na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado:
Deliberado aprovar o nível remuneratório para Técnico de Informática, Grau
um, Nível um, correspondente ao valor
da quarta posição remuneratória - décimo primeiro nível remuneratório, equivalente a novecentos e noventa e cinco
euros e cinquenta e um cêntimos e após
aprovação em estágio, correspondente
ao valor da nona posição remuneratória,
décimo terceiro nível remuneratório,
equivalente a mil cento e trinta e nove
euros e sessenta e nove cêntimos.
Proposta n.º 689/18 - DRU
Rua Major Afonso Palla - Isenção do pagamento de taxas de licença de ocupação de via pública para esplanada - Comerciantes instalados nesta artéria:
Deliberado 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, assim como, o envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 690/18 - DPM
Aquisição por doação e por ocupação de
veículos abandonados:
Deliberado aprovar a aquisição por doação
e por ocupação de veículos abandonados.
Proposta n.º 691/18 - DOM - - P.º
2018/159 - DGEP
Aprovação das peças do procedimento
“Construção de rotunda, em Leceia,
Oeiras” - Aprovação do projeto de execução e adoção de procedimento por concurso público para a execução da respetiva empreitada de obra pública:
Deliberado aprovar a abertura do procedimento concursal necessário para a adjudicação da empreitada de obras públicas “Construção de rotunda, em Leceia,
Oeiras” - Processo número dois mil e dezoito/cento e cinquenta e nove - DGEP,
mediante a adoção de um procedimento
por concurso público.

Proposta n.º 692/18 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira à Custom Circus Associação Cultural,
no âmbito da receção aos Estudantes
Universitários de Oeiras 2018/19:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Custom Circus
Associação Cultural, no valor de trinta e
um mil duzentos e cinquenta euros, destinada a apoiar a realização da receção
do estudante de Oeiras dois mil e dezoito/dois mil e dezanove.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO
DE 2018
ATA NÚMERO VINTE E SETE/DOIS
MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 693/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de acordo quadro para execução da empreitada
destinada a pequenas intervenções não
planeáveis na rede de águas residuais e
pluviais na área do Concelho da Amadora, para os anos de 2018 e 2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
dezasseis de outubro de dois mil e dezoito, na qual aprovou o reescalonamento
das verbas a efetuar aos anos de dois
mil e dezoito e de dois mil e dezanove
e autorizou a adjudicação da empreitada destinada à remodelação de redes de
águas residuais e pluviais no Concelho
da Amadora, para os anos de dois mil e
dezoito e dois mil e dezanove.
Proposta n.º 694/18 - SIMAS - CP
83/18
Empreitada destinada à substituição das
redes de saneamento do Alto da Barra,
em Oeiras - 2ª. fase” - Suspensão do ato
de consignação:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
dezasseis de outubro de dois mil e dezoito, na qual aprovou a suspensão do Ato
de Consignação, no âmbito da empreitada destinada à substituição das redes de
saneamento do Alto da Barra em Oeiras
- segunda fase.
Proposta n.º 695/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento, por concurso público, para a celebração de acordo quadro para execução da empreitada
destinada à instalação ou substituição
de redes de abastecimento de água e de
ramais de ligação no Concelho da Amadora, para o ano de 2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezasseis de outubro de dois mil e
dezoito, na qual aprovou a adjudicação
do procedimento, por concurso público, para a celebração de acordo quadro
para execução da empreitada destinada
à instalação ou substituição de redes de
abastecimento de água e de ramais de
ligação no Concelho da Amadora, para o
ano dois mil e dezanove.

Deliberações e Regulamentos
Proposta n.º 696/18 - GAEP
Relatório Semestral de Execução Orçamental - 1º semestre 2018, da Oeiras
Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.:
A Câmara tomou conhecimento do
Relatório Semestral de Execução Orçamental - Primeiro Semestre dois mil
e dezoito, da “Oeiras Viva - Gestão de
Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa Municipal”, remetendo
o mesmo à Assembleia Municipal de
Oeiras, também para tomada de conhecimento.
Proposta n.º 697/18 - GAEP
Relatório Trimestral de Execução Orçamental - 2º trimestre de 2018, da Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação, E.M., S.A.:
A Câmara tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas relativo ao
exercício de dois mil e dezassete, da
“Municípia - Empresa de Cartografia e
Sistemas de Informação, Empresa Municipal, Sociedade Anónima”, assim
como, a submissão à Assembleia Municipal para conhecimento.
Proposta n.º 698/18 - DRU - P.º 28/
DPE/17
Concurso público para a empreitada “Habitação Jovem - Travessa do Villa Longa,
Nº 5, Paço de Arcos” - Aprovação de relatório final e adjudicação:
Deliberado aprovar o relatório final do
júri e a adjudicação da empreitada de
obra pública “vinte e oito/DPE/dois mil
e dezassete - Habitação Jovem - Travessa
do Villa Longa, números três-cinco, Paço
de Arcos” e ainda o envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 699/18 - DRU - P.º 22/
DRU/2018
Aprovação de abertura de concurso público para empreitada “Parque Urbano
da Pedreira Italiana”:
Deliberado aprovar a abertura do procedimento na modalidade de concurso
público da empreitada “Parque Urbano
da Pedreira Italiana.
Proposta n.º 700/18 - DRU
Projeto de loteamento do artigo 871 Fase 3 do Plano de Ordenamento e Reconversão de Leceia Sul:
Deliberado aprovar o projeto de loteamento de iniciativa pública do artigo
oitocentos e setenta e um, integrado na
fase três, do Plano de Ordenamento e
Reconversão de Leceia Sul, bem como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 701/18 - DPE
Atribuição de comparticipação financeira à Orquestra de Câmara Portuguesa
(OCP):
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira até ao montante de quarenta e dois mil seiscentos e
noventa e dois euros e oitenta e quatro
cêntimos, à Orquestra de Câmara Portuguesa.
Proposta n.º 702/18 - DRU - P.º 16DPE/2015
Arruamento de ligação da Rua de S. José
com a Rua da Quinta da Estrangeira Reprogramação financeira:

Deliberado aprovar a reprogramação financeira, referente ao arruamento de ligação da Rua de S. José com a Rua da Quinta da Estrangeira, assim como, o envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 703/18 - DGF
10ª. alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2018:
Deliberado aprovar a décima alteração
às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento da Despesa, no valor global de
seis milhões trezentos e setenta e dois
mil oitocentos e noventa e três euros e
quarenta cêntimos.
Proposta n.º 704/18 - GP
Atribuição de apoio financeiro à produção do documentário “Tagus Ibérico”, à
Mau Mau Mia Produções, Unipessoal,
Lda.:
Deliberado aprovar o apoio financeiro à
produção do documentário “Tagus Ibérico”, à Mau Mau Mia Produções, Unipessoal, Limitada, no montante de quinze
mil euros.
Proposta n.º 705/18 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Equestre de Porto Salvo
para a realização da XIX Festa do Cavalo
2018:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira adicional,
no valor de sete mil seiscentos e vinte e
cinco euros e setenta e quatro cêntimos,
à Associação Equestre de Porto Salvo,
que visa colmatar os custos adicionais e
apoios não disponibilizados pelo Município com a décima nona Festa do Cavalo.
Proposta n.º 706/18 - GCAJ
Aquisição de imóvel denominado Casa
do Casal, sito na Rua de São José, Casal
da Choca - Requalificação e adaptação
para equipamento de apoio à terceira
idade - Centro de Dia:
Deliberado aprovar a aquisição de imóvel denominado Casa do Casal, sito na
Rua de São José, Casal da Choca, com
vista à sua requalificação e adaptação
para equipamento de apoio à terceira
idade - Centro de Dia.
Proposta n.º 707/18 - DEM
Abertura de concurso público com publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de todas as instalações elétricas do Município de Oeiras,
na modalidade de fornecimento contínuo - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para a aquisição da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de todas
as instalações elétricas do Município de
Oeiras, na modalidade de fornecimento
contínuo.
Proposta n.º 708/18 - GCAJ
Resolução do contrato de aquisição de
bens n.º 322/15 - Aquisição, instalação e
manutenção de equipamento subterrâneo para deposição de resíduos urbanos
e instalação de módulos hidráulicos, com
a “TNL - Sociedade de Equipamentos
Ecológicos e Sistemas Ambientais, S.A.”:
Deliberado resolver o contrato de aquisição de bens número trezentos e vinte e

dois, de dois mil e quinze - Aquisição, instalação e manutenção de equipamento
subterrâneo para deposição de resíduos
urbanos e instalação de módulos hidráulicos, celebrado com a TNL - Sociedade
de Equipamentos Ecológicos e Sistemas
Ambientais, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 709/18 - DPM
Aquisição por doação e por ocupação de
veículos abandonados:
Deliberado aprovar a aquisição por ocupação e por doação dos veículos abandonados.
Proposta n.º 710/18 - DD
Atribuição de comparticipação financeira
à promotora “Amazing Inside” para apoio
à organização da “Oeiras Marvel Race”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor sessenta e um mil e quinhentos euros, à
“Amazing Inside”, destinada a concretizar o apoio do Município à realização da
primeira edição da “Oeiras Marvel Race”.
Proposta n.º 711/18 - DD
Atribuição de apoio ao projeto “Escola de
Atividades Náuticas” ano letivo 2018/19,
do Agrupamento de Escolas de S. Bruno:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio no valor de dois mil euros, ao
Agrupamento de Escolas de São Bruno,
para apoio à manutenção e continuidade
das atividades desenvolvidas no âmbito
do projeto “Escola de Atividades Náuticas de Oeiras”.
Proposta n.º 712/18 - DAEGA
Transportes escolares - 2018/2019 - Análise das candidaturas após 31 de julho:
Deliberado aprovar o cabimento no valor
de onze mil e dezassete euros e vinte e
cinco cêntimos, destinado ao pagamento
das faturas relativas a títulos de transportes escolares.
Proposta n.º 713/18 - DDPE
Pagamento de almoço aos participantes
do XXVII Seminário Rede de Escolas de
Excelência ESCXEL, em Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de São
Julião da Barra, para apoio ao almoço do
vigésimo sétimo Seminário, em Oeiras, do
Programa de Rede de Escolas de Excelência ESCXEL, a realizar no Agrupamento
de Escolas de São Julião da Barra, na Escola Secundária Sebastião e Silva, no dia
dezanove de outubro de dois mil e dezoito, cujo valor é de quatrocentos e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos.
Proposta n.º 714/18 - DDPE
Aquisição de material didático no âmbito
do “Projeto Mochila Leve”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta euros e três mil setecentos e setenta
e três euros e quarenta e dois cêntimos.
Proposta n.º 715/18 - DAEGA
Atribuição do Prémio Escolar Municipal
Professor Noronha Feio referente ao ano
letivo 2017/2018:
Deliberado aprovar a atribuição do valor total de quinhentos euros, ao Agrupamento de Escolas de Linda-a-Velha/
Queijas, relativo à atribuição do Prémio
Escolar Municipal Professor Noronha
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Feio, referente ao ano letivo dois mil e
dezassete/dois mil e dezoito, à aluna Joana Santos Dias.
Proposta n.º 716/18 - DAEGA
Atribuição de subsídio para pagamento de refeições de adultos que prestam
apoio aos alunos do 1º ciclo nos refeitórios escolares adjudicados pela DGESTE
- Agrupamento de Escolas de Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição do valor
total de mil seiscentos e setenta e um euros e sessenta e dois cêntimos, ao Agrupamento de Escolas de Carnaxide, para
o pagamento das refeições de apoio, referentes ao período compreendido entre
janeiro de dois mil e dezassete e junho
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 717/18 - DDS
Contrato Local de Segurança - Atribuição de comparticipação financeira à
Associação Aldeias de Crianças SOS de
Portugal para o desenvolvimento do projeto “Pais Felizes, Crianças Felizes”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Associação
Aldeias de Crianças SOS de Portugal,
no montante de oito mil e quinhentos
e três euros e sessenta cêntimos, para
o desenvolvimento do Projeto “Pais Felizes, Crianças Felizes” no território do
Contrato Local de Segurança de Oeiras
- Zona dos Navegadores.
Proposta n.º 718/18 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira à Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, para apoio ao musical “Clara, uma
luz na noite”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de sete
mil e quinhentos euros, à Congregação das
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, para apoio à realização
do musical “Clara, uma luz na noite”.
Proposta n.º 719/18 - CDS
Contrato Local de Segurança: Atribuição
de comparticipação financeira à AMALX
- Associação Moda Africana em Lisboa
para o desenvolvimento do projeto “Ponto por Ponto”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à AMALX
- Associação Moda Africana em Lisboa,
no montante de sete mil euros, para o
desenvolvimento do Projeto “Ponto por
Ponto”, no território do Contrato Local
de Segurança de Oeiras - zona de Outurela/Portela.
Proposta n.º 720/18 - DCS
Atribuição de apoio ao Centro Social e
Paroquial de São Romão de Carnaxide,
destinado às festas em honra de S. Romão de Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira de seis mil e
duzentos euros, ao Centro Social e Paroquial de São Romão de Carnaxide, destinado às festas em honra de São Romão
de Carnaxide.
Proposta n.º 721/18 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira às entidades parceiras para reforço de
verbas do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no montante
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global de dezasseis mil euros, para reforço
de verbas do Fundo de Emergência Social.
Proposta n.º 722/18 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Conde Rio
Maior, N.º 57, 2.º Esq.º, B.º Alto da Loba,
ao agregado familiar de Inês da Gama
Planche Pereira:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
sito na Rua Conde Rio Maior, número
cinquenta e sete, segundo esquerdo,
Bairro Alto da Loba, ao agregado familiar de Inês da Gama Planche Pereira,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de quarenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos, a partir do dia
um de novembro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 723/18 - DGHM
Atribuição de fogo sito na Rua Vasco da
Gama Fernandes, N.º 3, 1.º Esq.º, Bº do
Pombal, ao agregado familiar de Joaquim
Daniel Fernandes Gameiro:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo de
tipologia T Dois, sito na Rua Vasco da Gama
Fernandes, número três, primeiro esquerdo, Bairro do Pombal, ao agregado familiar
de Joaquim Daniel Fernandes Gameiro.
Proposta n.º 724/18 - DGHM
Resolução do contrato de arrendamento
decorrente do procedimento administrativo de despejo de Maria Teresa Sanches
Ribeiro e Domingos Mendes Sanches relativo a uma habitação social sita na Rua
da Liberdade, N.º 2, 2.º Fte., B.º Encosta
da Portela:
Deliberado aprovar a resolução do contrato de arrendamento decorrente do
procedimento administrativo de despejo
celebrado com Maria Teresa Sanches
Ribeiro e Domingos Mendes Sanches,
relativo a uma habitação social sita na
Rua da Liberdade, número dois, segundo
frente, Bairro Encosta da Portela.
Proposta n.º 725/18 - DGP
Preenchimento de 63 postos de trabalho
de Assistente Operacional na área de
Limpeza Urbana:
Deliberado aprovar o recurso à reserva
de recrutamento de Assistente Operacional na área de Limpeza Urbana
do Município de Oeiras, para preenchimento de sessenta e três postos de
trabalho, com vista à constituição de
relação jurídica de emprego por tempo
indeterminado.
Proposta n.º 726/18 - DGP
Alteração da composição do júri dos
procedimentos concursais com vista à
constituição de reservas de recrutamento para a categoria de Técnico Superior
nas áreas de Engenharia Civil e Economia ou Gestão:
Deliberado aprovar a nova composição
do júri dos procedimentos concursais
com vista à constituição de reservas de
recrutamento para a categoria de Técnico Superior nas áreas de Engenharia
Civil e Economia ou Gestão.
Proposta n.º 727/18 - DAQV
Reembolso da perpetuidade do Jazigo
Municipal, Nº 581-3.º Piso, Cemitério
Municipal de Carnaxide, a António Luís
Lourenço Pinho:
Deliberado aprovar o reembolso do montante de mil oitocentos e cinquenta e
cinco euros e oitenta e um cêntimos,
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Deliberações e Regulamentos
ao requerente António Luís Lourenço
Pinho, correspondente à diferença entre
o valor pago inicialmente pela ocupação
do Jazigo Municipal número quinhentos
e oitenta e um, terceiro piso, no Cemitério Municipal de Carnaxide.
Proposta n.º 728/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Tomás de
Lima, N.º 11, R/C Esq.º, B.º Dr. Francisco Sá Carneiro, a Lisandro Dias Sanches
Furtado:
Deliberado aprovar a atribuição condicional da habitação T Dois, situada
na Rua Tomás de Lima, número onze,
rés-do-chão esquerdo, no Bairro Doutor
Francisco Sá Carneiro, a Lisandro Dias
Sanches Furtado até à existência de fogo
de tipologia adequada, mediante a fixação da renda mensal no valor de nove
euros e setenta e oito cêntimos, a partir do dia um de novembro de dois mil
e dezoito.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO
DE 2018
ATA NÚMERO VINTE E OITO/DOIS
MIL E DEZOITO
RESUMO
Proposta n.º 729/18 - SIMAS
Extinção do procedimento de concurso
limitado por prévia qualificação para a
aquisição de 9000 contadores de água
DN 15, com serviços de colocação associados:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
dezanove de outubro de dois mil e dezoito, na qual aprovou a extinção do procedimento por concurso limitado por prévia qualificação para a aquisição de nove
mil contadores de água DN Quinze, com
serviços de colocação associados.
Proposta n.º 730/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por
concurso público para a celebração
de acordo quadro para execução da
empreitada destinada a pequenas intervenções não planeáveis na rede de
águas residuais e pluviais na área do
Concelho da Amadora, para os anos de
2018 e 2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
dezanove de outubro de dois mil e dezoito, na qual autorizou a adjudicação da
empreitada destinada a pequenas intervenções não planeáveis na rede de águas
residuais e pluviais na área do Concelho
da Amadora, para os anos de dois mil e
dezoito e dois mil e dezanove.
Proposta n.º 731/18 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada destinada à reparação de colapsos de coletores
e ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de visita, nas redes de
águas residuais, no Concelho de Oeiras
- Anos de 2018/2019:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de

Oeiras e Amadora, da reunião datada
de dezanove de outubro de dois mil e
dezoito, na qual aprovou a adjudicação
da empreitada destinada à reparação de
colapsos de coletores e ramais, substituição de tampas e reparação de caixas de
visita, nas redes de águas residuais, no
Concelho de Oeiras - Anos de dois mil e
dezoito/dois mil e dezanove.
Proposta n.º 732/18 - GCAJ
Extinção da constituição do direito de
superfície de terreno municipal para a
Fundação “O Século”:
Deliberado aprovar a extinção do contrato de constituição do direito de superfície
celebrado com a Fundação “O Século”.
Proposta n.º 733/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 96/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório dos 3.º e 4.º
bimestre de 2018 - Despesas correntes:
Deliberado aprovar a transferência de
onze mil oitocentos e setenta e seis euros
e noventa e oito cêntimos, para a Junta
de Freguesia de Porto Salvo, correspondente ao pagamento das importâncias
resultantes do somatório das despesas
efetuadas nos terceiro e quarto bimestre
de dois mil e dezoito, em despesas correntes nas quais estão incluídas a importância de despesas administrativas, no
valor de quinhentos e sessenta e cinco
euros e cinquenta e sete cêntimos.
Proposta n.º 734/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 95/15, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório
dos 3.º e 4.º bimestre de 2018 - Despesas
correntes:
Deliberado aprovar a transferência de
onze mil quatrocentos e oitenta e seis
euros e quarenta e sete cêntimos, para
a Junta de Freguesia de Porto Salvo correspondente ao pagamento do somatório
das despesas efetuadas nos terceiro e
quarto bimestre em despesas correntes e
nas quais estão incluídas a importância
de despesas administrativas, no valor de
quinhentos e quarenta e seis euros e noventa e sete cêntimos.
Proposta n.º 735/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 100/15, Junta de
Freguesia de Barcarena - Relatório do 4.º
bimestre de 2018 - Despesas correntes:
Deliberado aprovar a transferência da
importância de mil novecentos e vinte e
nove euros e cinquenta cêntimos, para
a Junta de Freguesia de Barcarena, correspondente ao pagamento do somatório
das despesas efetuadas no quarto bimestre, sendo que nas despesas correntes se
encontra incluída a importância de noventa e um euros e oitenta e oito cêntimos, de despesas administrativas.
Proposta n.º 736/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 98/15, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras, S.
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias Relatório do 4.º bimestre de 2018 - Despesas correntes e despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de mil
duzentos e oitenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos (oitocentos e vinte
e sete euros e noventa e seis cêntimos,

em despesa corrente mais zero euros, em
despesa capital mais quatrocentos e cinquenta e seis euros e oitenta e três cêntimos, em custos administrativos, para
a Junta de Freguesia da União de 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
quarto bimestre de dois mil e dezoito, no
âmbito do Acordo de Execução de Delegação de Competências número noventa
e oito, e dois mil e quinze, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 737/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 102/15, Junta de
Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas - Relatório do 4.º
bimestre de 2018 - Despesas correntes e
despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de sete
mil novecentos e trinta e oito euros e quarenta e um cêntimos, (sete mil quinhentos
e sessenta euros e trinta e nove cêntimos,
em despesa corrente mais zero euros, em
despesa capital, acrescido de cinco por
cento em despesas correntes trezentos
e setenta e oito euros e dois cêntimos),
para a Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório das verbas para
a remuneração das ações concretizadas
durante o quarto 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 C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 738/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 103/15,
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo - Relatório do 4.º
bimestre de 2018 - Despesas correntes e
despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de dezassete mil quatrocentos e dez euros e noventa e nove cêntimos (seis mil seiscentos
e quarenta e três euros e cinquenta e quatro cêntimos, em despesa corrente mais
dez mil setecentos e noventa e oito euros
e trinta e nove cêntimos, em despesa capital mais mil duzentos e vinte e sete euros
e dois cêntimos, custos administrativos),
para a Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo, correspondente ao
somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o quarto
bimestre de dois mil e dezoito, no âmbito
do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e
quatro, de dois mil e quinze, assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 739/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo nº 101/15, Junta de Freguesia da União de Freguesias
de Carnaxide e Queijas - Relatório do 4.º
bimestre de 2018 - Despesas correntes e
despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de dez
mil quinhentos e sessenta e três euros e
noventa e oito cêntimos (nove mil seiscentos e vinte e nove euros e seis cêntimos
em despesa corrente mais zero euros, em
despesa capital mais novecentos e trinta e
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quatro euros e noventa e dois cêntimos,
custos administrativos), para a Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas, correspondente ao
somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante o quarto
bimestre de dois mil e dezoito, no âmbito
do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e
um, de dois mil e quinze, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 740/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 101/15,
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas - Relatório
do 3.º bimestre de 2018 - Despesas correntes e despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de catorze mil cento e vinte e oito euros e setenta e nove cêntimos (treze mil duzentos e
quarenta e nove euros e trinta e três cêntimos [dezassete mil quinhentos e oitenta
e nove euros e vinte e seis cêntimos menos
quatro mil trezentos e trinta e nove euros e
noventa e três cêntimos] em despesa corrente zero euros, em despesa capital mais
oitocentos e setenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos, custos administrativos),
para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, 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 cento
e um, de dois mil e quinze, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 741/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 97/15, Junta
de Freguesia da União de Freguesias de
Oeiras, S. Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias - Relatório do 4.º bimestre de 2018
- Despesas correntes e despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de
cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e dois euros e noventa e três cêntimos, (seis mil seiscentos e quarenta e
três euros e cinquenta e quatro cêntimos,
em despesa corrente mais quarenta e
seis mil trezentos e oitenta e dois euros e
trinta e sete cêntimos, em despesa capital
mais mil duzentos e vinte e sete euros e
dois 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
quarto 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 C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 742/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 104/15, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo
- Relatório do 3.º bimestre de 2018 - Despesas correntes e despesas de capital:
Deliberado aprovar a transferência de
cinco mil seiscentos e setenta e nove
euros e vinte e oito cêntimos, (cinco mil
quatrocentos e oito euros e oitenta e quatro cêntimos, em despesa corrente mais
zero euros, em despesa capital, acrescido

de cinco por cento em despesas correntes
duzentos e setenta e euros e quarenta e
quatro cêntimos), para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo
Carnaxide e Queijas, 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 cento e
dois, de dois mil e quinze, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 743/18 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 104/15,Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo - Relatório do 3.º bimestre de 2018
- Despesas correntes e despesa de capital:
Deliberado aprovar a transferência de mil
cento e noventa e seis euros e trinta e
quatro cêntimos, (novecentos e noventa
e oito euros e quinze cêntimos, em despesas correntes, zero euros, em despesas
capital e cento e noventa e oito euros e
dezanove cêntimos, de custos administrativos), para a Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo, 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 cento
e quatro, de dois mil e quinze, assinado
entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
Proposta n.º 744/18 - GIT
Contrato de prestação de serviços a celebrar entre o Município de Oeiras e a
Municípia, E.M., S.A.:
Deliberado aprovar a adjudicação à Municípia, da prestação de serviços nos domínios da geo-informação e tecnologia, a
executar no triénio dois mil e dezanove-dois mil e vinte e um, até ao valor global
de um milhão oitocentos e sessenta e nove
mil e setecentos euros, com IVA incluído.
Proposta n.º 745/18 - DBEC
Aceitação da doação da obra de arte, denominada “Oliveira”, da série Árvores, do artista Gideon Nel, pelo Município de Oeiras:
Deliberado aceitar e agradecer a doação
da obra de arte denominada “Oliveira”,
da série Árvores, em acrílico e vinil sobre
tela, cento e cinquenta centímetros por
duzentos e cinquenta centímetros, com
o valor de quatro mil e seiscentos euros,
do artista Gideon Nel.
Proposta n.º 746/18 - DC
Atribuição de bolsas de estudos a músicos das Bandas Filarmónicas do Concelho para o Centro Cultural Paroquial Nª.
Srª. do Cabo:
Deliberado aprovar o pagamento do valor
anual de vinte sete mil e trezentos euros,
ao Centro Cultural Paroquial Nossa Senhora do Cabo - Associação, referente a
treze bolsas de estudo destinadas a músicos das Bandas Filarmónicas do Concelho.
Proposta n.º 747/18 - DRU
Obra 126/DHRU/DPRH/16 - “Habitação jovem Rua das Pedreiras, N.º 4, em
Leião, Porto Salvo” - Prorrogação de prazo graciosa e reprogramação financeira:
Deliberado aprovar a prorrogação de

prazo graciosa e reprogramação financeira da obra cento e vinte e seis/DHRU/
DPRH/dois mil e dezasseis - Habitação
Jovem Rua das Pedreiras, número quatro, em Leião, Porto Salvo”, por cento
e cinquenta dias, bem como, o envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 748/18 - DGF
11ª. alteração às Grandes Opções do Plano e Orçamento de 2018:
Deliberado aprovar a décima primeira
alteração às Grandes Opções do Plano
e ao Orçamento da Despesa, no valor
global de um milhão duzentos e trinta
e dois mil novecentos e quinze euros e
noventa e um cêntimos.
Proposta n.º 749/18 - GVP
Adesão do Município à Rede das Autarquias Participativas:
Deliberado aprovar a adesão à Rede das
Autarquias Participativas.
Proposta n.º 750/18 - DDPE
Agenda da Ciência, Educação e Desenvolvimento - Comparticipação financeira
à Fundação Calouste Gulbenkian:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Fundação
Calouste Gulbenkian - Instituto Gulbenkian de Ciência, no valor de trinta e
sete mil cento e cinquenta euros e sessenta e sete cêntimos, no âmbito da Agenda
da Ciência, Educação e Desenvolvimento.
Proposta n.º 751/18 – DAEGA
Atribuição de comparticipação financeira para o funcionamento dos Centros de
Tempos Livres, geridos pelas Associações
de Pais e Encarregados de Educação,
para garantir o acolhimento gratuito aos
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, no
ano letivo 2018/2019:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
trinta e nove mil novecentos e sessenta
euros, destinada ao funcionamento dos
Centros de Tempos Livres, geridos pelas
Associações de Pais e Encarregados de
Educação, para garantir o acolhimento
gratuito aos alunos do Primeiro Ciclo do
Ensino Básico, no ano letivo dois mil e
dezoito/dois mil e dezanove.
Proposta n.º 752/18 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira à Folkzitas - Associação de Dança
Popular - Adenda à Proposta de Deliberação n.º 524/2018:
Deliberado aprovar a adenda à Proposta de Deliberação número quinhentos e
vinte e quatro/dois mil e dezoito, referente a atribuição de comparticipação financeira à Folkzitas - Associação de Dança
Popular para a época letiva dois mil e
dezoito/dois mil e dezanove, no valor de
três mil quinhentos e cinquenta euros.
Proposta n.º 753/18 – DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Prevenir - Organização
Não Governamental de Prevenção e
Promoção da Saúde, no âmbito do Programa de Promoção de Hábitos de Vida
Saudáveis - “Eu Passo…”:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante
global de sete mil e quinhentos euros, à
Associação Prevenir - Organização Não
Governamental de Prevenção e Promoção
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da Saúde, destinado a dar continuidade ao
Programa de Promoção de Hábitos de Vida
Saudáveis - “Eu Passo…” no ano letivo de
dois mil e dezoito/dois mil e dezanove.
Proposta n.º 754/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Joaquim
Matias, N.º 63, 3.º, Dt.º, no B.º Ribeira da
Laje, a Fernando Manuel Santos Silva:
Deliberado aprovar a atribuição condicional do fogo de tipologia T Dois, sito na Rua
Joaquim Matias número sessenta e três,
terceiro direito, no Bairro Ribeira da Laje,
a Fernando Manuel Santos Silva, até disponibilidade de fogo de tipologia adequada ao agregado familiar, mediante fixação
da renda no valor de cento e noventa e um
euros e cinquenta e seis cêntimos.
Proposta n.º 755/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Azeredo
Perdigão, N.º 1, 2.º Frente, B.º do Pombal, a Ana Lúcia Souza Theodoro:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
sito na Rua Azeredo Perdigão, número um,
segundo frente, Bairro do Pombal, a Ana
Lúcia Souza Theodoro, mediante a fixação
da renda mensal no valor de vinte e nove
euros e trinta e sete cêntimos, a partir do
dia um de novembro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 756/18 - DGHM
Atribuição do fogo sito na Rua Joaquim
Matias, N.º 46, R/C B, B.º Ribeira da
Laje, a Cândido da Cruz Cesário:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
de tipologia T Dois, sito na Rua Joaquim
Matias, número quarenta e seis, rés-do-chão B, Bairro Ribeira da Laje, ao agregado familiar de Cândido da Cruz Cesário,
mediante a fixação da renda no valor de
cinquenta e nove euros e oito cêntimos.
Proposta n.º 758/18 - DPS
Transferência de montante do FES Fundo de Emergência Social para o CCD
- Centro de Cultura e Desporto:
Deliberado aprovar de acordo com a alínea f), do ponto sete ponto sete, do documento “Fundo de Emergência Social”
- Princípios Orientadores”, a atribuição
de uma quantia e dez mil euros, ao Centro de Cultura e Desporto.
Proposta n.º 759/18 - PCM
Atribuição de comparticipação financeira, para aquisição de fardamento, às 7
Associações Humanitárias de Bombeiros, com sede no Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às sete Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários com sede no Município de Oeiras,
no valor de sete mil e quinhentos euros,
cada e que o pagamento deste montante
deve ser efetuado no mês de dezembro
de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 757/18 - DGP
Processo disciplinar n.º 4/2018, instaurado a Patrícia Alexandra Monteiro Ferreira:
Deliberado aplicar à trabalhadora, Patrícia Alexandra Monteiro Ferreira, com
a carreira de Assistente Operacional,
como sanção adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar de multa, correspondente a três remunerações base diárias, (no presente caso o valor diário é de
dezanove euros e trinta e três cêntimos),
totalizando o montante de cinquenta e
sete euros e noventa e nove cêntimos.
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ENTIDADE

ECONÓMICA

VALOR

ENTIDADE

ECONOMICA

VALOR

Assoc.Pais Encar.educ.EB1 Armando Guerreiro Ji/José Martins

Correntes

20 327,97 €

Assoc.Pais Encarreg.educ.escola 1 Ciclo Eb1/Ji Alto Alges

Correntes

68 428,40 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 Anselmo Oliveira

Correntes

14 103,71 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 António R.Andrade

Correntes

56 220,42 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 Conde Ferreira

Correntes

2 160,00 €

434 161,73 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 D.Pedro V

Correntes

26 794,35

Correntes

2 160,00 €

A Pandilha Jovem - Associação Juvenil

Correntes

2 600,00 €

A Reserva na Fábrica- Assoc. p/a criatividade Mediação
Cultural e Empreendedorismo.

Correntes

150 000,00 €

AAMA - Associação dos Amigos da Mulher Angolana

Correntes

2 100,00 €

Academia dos Champs

Correntes

1 100,00 €

ACECOA - Associação Comercial e Empresarial
dos Concelhos de Oeiras e Amadora

Correntes

AERLIS - Associação Empresarial Região de Lisboa

Correntes

10 400,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 Dionisio S.Matias

Ag. Nacional Intervenção Social - Assoc Soc Nac ASN

Correntes

6 100,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 Dr.Joaq.de Barros

Correntes

1 080,00 €

Correntes

23 097,46 €

Agrupamento 1126 de Porto Salvo

Correntes

1 550,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 João Gonçalves Zarco

Agrupamento 1278 Barcarena

Correntes

1 550,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 Samuel Jonhson

Correntes

1 080,00 €

Correntes

14 115,94 €

Agrupamento 1354 de São Julião da Barra

Correntes

1 100,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 St . Ant .Tercena

Agrupamento 1373 de Outurela

Correntes

1 300,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1 Visconde Leceia

Correntes

1 080,00 €

1 300,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1/Ji Cesário Verde

Correntes

12 793,85 €

2 200,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1/Ji Manuel Beça Murias

Correntes

23 737,37 €

1 850,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1/Ji Narcisa Pereira

Correntes

5 796,00 €

1 850,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1/Ji Sá De Miranda

Correntes

3 240,00 €

3 200,00 €

Assoc.Pais Encarreg.educação Eb1Gomes F.Andrade

Correntes

90 154,53 €

1 550,00 €

Associação “A Casa Betania”

Correntes

2 700,00 €

60 443,55 €

Associação “A Casa Betania”

Capital

25 784,39 €

11 601,59 €

Associação Artística e Cultural Luchapa

Correntes

3 060,00 €

103 673,50 €

Associação Coração Amarelo

Correntes

1 700,00 €

39 784,51 €

Associação Coral Linda-a-velha

Correntes

2 957,50 €

52 657,49 €

Associação Cultural de Tercena

Correntes

6 320,65 €

8 582,28 €

Associação Cultural de Tercena

Capital

2 221,52 €

34 176,13 €

Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal

Correntes

230,00 €

7 399,61 €

Associação Cultural e Recreativa da Ribeira da Lage

Correntes

16 081,65 €

103 609,81 €

Associação Cultural e Recreativa da Ribeira da Lage

Capital

782,00 €

8 804,16 €

Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal

Correntes

9 003,60 €

25 565,75 €

Assoc.das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal

Correntes

27 509,85 €

11 357,62 €

Associação de Alunos da Escola Nautica Infante D. Henrique

Correntes

800,00 €

109 135,18 €

Associação de Comandos

Capital

40 000,00 €

72 470,39 €

Associação de Imigrantes- Mundo Feliz

Correntes

500,00 €

7 754,47 €

Associação de Moradores 18 de Maio

Correntes

3 450,00 €

102 945,42 €

Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores

Correntes

2 000,00 €

9 486,12 €

Assoc. Pais e Encarreg. de Educação da EB 2,3 Vieira da Silva

Correntes

1 080,00 €

76 427,77 €

Assoc. Pais e Encarreg.s de Educação da EB1 Gil Vicente

Correntes

18 114,32 €

32 095,58 €

Associação de Pára-quedistas Tejo Norte

Correntes

600,00 €

64 257,62 €

Associação de Solidariedade Social Assomada

Correntes

2 150,00 €

8 800,00 €

Associação de Surdos Da Linha De Cascais

Correntes

1 600,00 €

18 450,00 €

Associação Desportiva Nucleoeiras - ADNO

Correntes

3 750,00 €

1 800,00 €

Associação do Grupo Coral e Instrumental Norte-Sul

Correntes

3 337,54 €

900,00 €

Associação do Grupo Coral e Instrumental Norte-Sul

Capital

261,00 €

34 827,86 €

Associação dos Amigos de Santa Cruz

Correntes

2 250,00 €

18 100,00 €

Associação Epis - Empresários Pela Inclusão Social

Correntes

22 144,06 €

2 200,00 €

Associação Equestre de Porto Salvo

Correntes

7 625,74 €

5 000,00 €

Associação Família Solidária de Oeiras

Correntes

1 100,00 €

1 100,00 €

Assoc. FÉNIXIS - Desenvolv. Comunitário e Saúde Mental

Correntes

1 600,00 €

5 000,00 €

Assoc. Guias de Portugal - 1ª Companhia de Guias de Oeiras

Correntes

1 100,00 €

Assoc. Guias de Portugal - 2ª Companhia de Guias de Oeiras

Correntes

3 200,00 €

Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés

Correntes

18 875,28 €

Agrupamento 297 de Algés
Agrupamento 407 - Oeiras
Agrupamento 45 Caxias CNE
Agrupamento 626 Linda A Velha
Agrupamento 797 Nova Oeiras
Agrupamento 908 - Carnaxide
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro
Agrupamento de Escolas Carnaxide
Agrupamento de Escolas Carnaxide
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras
Agrupamento de Escolas de Carnaxide Portela
Agrupamento de Escolas de Carnaxide Portela
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
Agrupamento de Escolas de S. Bruno
Agrupamento de Escolas de S. Bruno
Agrupamento de Escolas de S. Julião da Barra
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina
Agrupamento de Escolas Linda A Velha e Queijas
Agrupamento de Escolas Linda A Velha e Queijas
Agrupamento de Escolas Miraflores
Agrupamento de Escolas Miraflores
Ajuda de Mãe - Associação de Solidariedade Social
Ajude - Associação Juvenil Para o Desenvolvimento
Amazing Inside, Lda.
Ancoras - Associação Naútica Clássica de Oeiras
APAC - Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos
APEEPS - Assoc. Pais Enc. Educ. EB1/JI Porto Salvo
Apoio - Assoc. de Solidariedade Social
ARIA - Associação de Reabilitação Integração Ajuda
Artemrede - Teatros Associados
Ass. Dad. Benév. Sangue Paróquia de Queijas
Assoc. Antigos Alunos e Amigos do Liceu Nacional Oeiras

Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Capital
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes
Correntes

Assoc. António Ramalho - Boxing Spirit, Instituição
Particular Solidariedade Social, IPSS

Capital

8 000,00 €

Assoc. Pais Encarreg. Educação EB/JI M.ª Luciana Seruca

Correntes

9 115,06 €

Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Algés

Capital

50 000,00 €

Assoc.Nac.Desporto Desenvolvimento Intelectual -Portugal

Correntes

1 175,00 €

Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Carnaxide

Correntes

18 875,28 €

Assoc. Pais e Encarreg. Educação EB1/JI Jorge Mineiro

Correntes

20 565,32 €

Associação Humanit. Bombeiros Voluntários de Carnaxide

Capital

50 000,00 €

Assoc. Pais EB1 Antero Basalisaa

Correntes

1 080,00 €

Assoc. Humanit. Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora

Correntes

19 375,28 €

Assoc. Pais Enc. Educação EB1 São Bento

Correntes

1 080,00 €
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Assoc. Humanit. Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora

Capital

49 431,76 €

City - Conventions in the Yard

Correntes

250 000,00 €

Assoc. Humanit. Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos

Correntes

26 575,28 €

Clube de Carnaxide Cultura e Desporto (CCCD)

Correntes

5 880,00 €

Assoc. Humanit. Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos

Capital

234 559,50 €

Clube Desportivo União Juventude de Vila Fria

Correntes

450,00 €

Assoc. Humanit. dos Bombeiros Voluntários “Progresso
Barcarenense”

Correntes

24 225,28 €

Clube Recreativo Leões de Porto Salvo

Correntes

1 950,00 €

CNE - Agrupamento 77 Cruz Quebrada

Correntes

2 600,00 €

Assoc. Humanit. dos Bombeiros Voluntários “Progresso
Barcarenense”

Capital

Companhia de Actores, Grupo de Teatro

Correntes

50 000,00 €

Confederação Portuguesa das Associações de Treinadores

Correntes

5 000,00 €

Conferência Masculina de Nossa Senhora das Graças

Correntes

1 500,00 €

Confraria dos Enófilos do Vinho de Carcavelos

Correntes

20 000,00 €

Congr. Irmãs Franciscanas Hosp. Imac Conceição

Correntes

7 500,00 €

Conselho Português para os Refugiados

Correntes

741,78 €

Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, CRL

Correntes

6 850,00 €

Cooperativa de Habitação Económica Nova Morada, CRL

Capital

3 278,74 €

Coro de Santo Amaro de Oeiras

Correntes

11 270,00 €

Corpo Nacional de Escutas - Agrup. 242 de Paço de Arcos

Correntes

1 550,00 €

Custom Circus - Associação Cultural

Correntes

31 250,00 €

Desenhando Sonhos - Associação de Reformados
Pensionistas e Idosos da Freguesia de Oeiras e S. Juliã

Correntes

500,00 €

52 330,85 €

Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras

Correntes

30 125,28 €

Assoc. Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras

Capital

49 999,94 €

Assoc. Humanit. dos Bombeiros Voluntários do Dafundo

Correntes

18 875,28 €

Assoc. Humanit. dos Bombeiros Voluntários do Dafundo

Capital

50 000,00 €

Assoc. Iniciativa Jovem

Correntes

2 200,00 €

Associação Mais Algés

Correntes

1 100,00 €

Associação Médica de Gerontologia Social

Correntes

1 500,00 €

Associação Menuhin de Portugal

Correntes

13 293,26 €

Associação Moda Africana em Lisboa

Correntes

7 000,00 €

Associação Moradores Br. 25 de Abril

Correntes

2 900,00 €

Associação Moradores Br. 25 de Abril

Capital

16 560,05 €

Associação Nacional de Farmácias

Correntes

228 430,08 €

Associação Paralisia Cerebral de Lisboa

Correntes

2 700,00 €

Associação Popular de Paço de Arcos

Correntes

500,00 €

Assoc. Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de
Alzheimer

Correntes

Assoc. Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento

Correntes

Emdiip-Equip.Móvel De Desenvolv.Infantil e Interv.Precoce Correntes

2 200,00 €

Ermida, Associação Cultural

Correntes

2 570,00 €

Escola Secundária Quinta do Marquês

Correntes

40 616,44 €

14 411,27 €

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

Correntes

1 000,00 €

175,00 €

Espaço e Memória, Associação Cultural de Oeiras

Correntes

10 990,00 €

Estamos a pensar - Associação Cultural

Correntes

3 060,00 €

Fábrica da Igreja do Senhor Jesus dos Navegantes
de Paço de Arcos

Correntes

500,00 €

Fábrica da Igreja do Senhor Jesus dos Navegantes
de Paço de Arcos

Capital

100 000,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
S.Pedro de Barcarena

Correntes

11 500,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
S.Pedro de Barcarena

Capital

69 957,00 €

Associação Portuguesa Para Os Direitos dos Menores
e da Familia

Correntes

11 500,00 €

Associação Prevenir Promoção Saúde

Correntes

7 500,00 €

Associação Resgate - Instituto Conde Agrolongo

Correntes

2 900,00 €

Assoc. Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide

Correntes

8 270,00 €

Assoc. Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide

Capital

2 946,00 €

Biblioteca Operária Oeirense

Correntes

9 500,00 €

Casa de Nossa Senhora de Fátima

Correntes

2 900,00 €

Caxiamigos - Associação dos Amigos de Caxias

Correntes

1 500,00 €

CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da
CMO e SIMAS

Correntes

682 634,57 €

CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da
CMO e SIMAS

Capital

2 609,61 €

CCPNC - Centro Cultural Paroquial Nª Srª do Cabo - Assoc.

Correntes

10 920,00 €

CDO - Centro de Dança de Oeiras

Correntes

7 240,00 €

CEIDSS - Centro Estudos e Investig. Dinamicas Sociais
e Saúde

Correntes

Fabrica da Igreja Paroquial de Nª Srª Conceição da Outurela Correntes

1 200,00 €

Faculdade de Motricidade Humana-utl

Correntes

3 000,00 €

FOLKZITAS - Associação De Dança Popular

Correntes

22 441,28 €

Freguesia de Porto Salvo

Correntes

117 502,14 €

Freguesia de Porto Salvo

Capital

16 062,27 €

Fundação Calouste Gulbenkian

Correntes

47 741,67 €

Fundação D. Belchior Carneiro

Correntes

1 500,00 €

5 000,00 €

Fundação Marquês de Pombal

Capital

318,00 €
3 600,00 €

CENCO - Centro Cultural de Oeiras

Correntes

4 550,00 €

Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas Correntes

CENCO - Centro Cultural de Oeiras

Capital

602,65 €

Correntes

1 100,00 €

Centro Comunitário e Paroquial Nossa Srª das Dores

Correntes

5 800,00 €

GASTAGUS, Grupo de Acção Social do Tagus - Associação
Juvenil Sem Fins Lucrativos

Correntes

19 500,00 €

Grupo Cultural de Vila Fria

Centro Social e Paroquial de Barcarena

Correntes

6 706,68 €

Centro Social e Paroquial de Oeiras

Correntes

5 800,00 €

Grupo de Amigos do Museu da Pólvora Negra

Correntes

1 375,00 €

Correntes

20 500,00 €

Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde

Centro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide

Correntes

11 060,00 €

Centro Social e Paroquial Nova Oeiras

Correntes

4 100,00 €

Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde

Capital

1 349,66 €

Correntes

4 000,00 €

Grupo Desportivo e Recreativo a Joanita

Centro Social e Paroquial S.Miguel Queijas

Capital

2 500,00 €

Centro Social e Paroquial S.Miguel Queijas

Capital

81 466,80 €

Grupo Folclorico das Terras da Nobrega

Correntes

5 280,00 €

Correntes

8 100,00 €

Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Leião

Centro Social e Paroquial Senhor Jesus dos Aflitos

Correntes

2 910,00 €

Centro Social Paroq. São Julião Barra

Correntes

14 700,00 €

Grupo Recreativo de Tercena

Correntes

4 150,00 €

Correntes

5 400,00 €

Grupo Recreativo e Desportivo da Ribeira Lage

Centro Social Paroquial da Paróquia de Cristo Rei de Algés

Correntes

1 350,00 €

Centro Social Paroquial de Nª. Senhora de Porto Salvo

Correntes

13 800,00 €

Grupo Recreativo e Desportivo Os Fixes

Correntes

1 250,00 €

Correntes

6 300,00 €

Ideias do Século Associação

Centro Social Paroquial N.ª Sr.ª do Cabo

Correntes

5 340,00 €

Ideias do Século Associação

Cercioeiras Coop. Educ. Reabilitação Cidadãos
Com Incap.,CRL

Capital

1 722,00 €

Correntes

46 705,68 €

IDEQ - Inst. Prev. Tratam. Depend. Química Comport.
Compulsivos

Correntes

19 000,00 €
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Instituto Superior Técnico

Correntes

7 500,00 €

SP Televisão, SA

Correntes

150 000,00 €

Irmandade Nossa Senhora Conceição Rocha

Correntes

4 693,00 €

Sport Algés e Dafundo

Correntes

700,00 €

Jamor Sports Events Unipessoal, Lda.

Correntes

150 000,00 €

Sport Ponto Come

Correntes

400,00 €

Jardim de Infância de Nossa Senhora das Graças

Correntes

2 200,00 €

191 847,52 €

Correntes

17 214,16 €

União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada/Dafundo

Correntes

Junta de Freguesia de Barcarena
Junta de Freguesia de Barcarena

Capital

397,00 €

União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha
e Cruz-Quebrada/Dafundo

Capital

53 646,08 €

Liga de Melhoramentos e Recreio de Algés

Correntes

1 000,00 €

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas

Correntes

224 199,53 €

Liga Dos Amigos De Castelo Novo

Correntes

3 890,00 €

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas

Capital

1 919,98 €

Liga Dos Amigos De Castelo Novo

Capital

1 525,00 €

Liga dos Combatentes

Correntes

6 000,00 €

União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

Correntes

70 671,61 €

Liga dos Combatentes

Capital

2 062,55 €

União das Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

Capital

81 106,80 €

Linda a Pastora Sporting Clube

Correntes

1 550,00 €

União Recreativa do Dafundo

Correntes

1 000,00 €

MAAC - Música Antiga Associação Cultural

Correntes

20 000,00 €

Uniao Ref.pensionistas Idosos Algés

MAPA - Associação Cultural

Correntes

2 056,66 €

Correntes

1 000,00 €

União Reformados Pens.idosos Freg. Barcarena

Matraca - Associação Cultural e artística

Correntes

3 790,00 €

Correntes

1 000,00 €

Universidade Sénior de Oeiras

Maumau Mia Produções Unipessoal, Lda.

Correntes

15 000,00 €

Correntes

3 760,00 €

Valejas Atlético Clube

Município de Oeiras

Correntes

89 500,81 €

Correntes

2 330,00 €

Nova Atena - Associação para a Inclusão e Bem-Estar
da Pessoa Sénior pela Cultura e Arte

Correntes

3 710,00 €

Núcleo de Instrução e Beneficiência de Paço de Arcos

Correntes

9 200,00 €

Obra Social Madre Maria Clara

Correntes

4 100,00 €

ODEIRAS - Oeiras Dance Associação

Correntes

3 802,00 €

Oeiras S. Julião - Centro de Solidariedade Social

Correntes

11 900,00 €

Ordem dos Médicos Veterinários

Correntes

5 000,00 €

Organiz. Intern. Nova Acrópole Portugal, Oeiras/Cascais

Correntes

2 310,00 €

Organiz. Intern. Nova Acrópole Portugal, Oeiras/Cascais

Capital

1 743,19 €

Orquestra Camara Portuguesa

Capital

42 692,84 €

Paço de Artes - Assoc. dos Artistas Plásticos de Paço de Arcos Correntes

3 420,00 €

Pombal XXI Assoc.Moradores dos Bairros do Pombal
e Bento Jesus Caraça

Correntes

600,00 €

Proagir - Associação de Voluntários da Proteção Civil

Correntes

500,00 €

ProAtlântico - Associação Juvenil

Correntes

4 000,00 €

Projeto Familia Global - Ass.p/Inserção Socio Cult. Prof.
Familia

Correntes

5 300,00 €

Quarto Crescente - Assoc. para Formação e Anim. Teatral

Correntes

1 440,00 €

Rancho Folclórico Flores da Beira

Correntes

6 520,00 €

Rancho Folclórico Infantil e Juvenil “Os Minhotos”
da Ribeira da Lage

Correntes

7 290,00 €

Rancho Folclórico Infantil e Juvenil “Os Minhotos”
da Ribeira da Lage

Capital

2 100,00 €

Rancho Folclorico Infantil E Juvenil Da Pedreira Italiana

Correntes

1 520,00 €

Re-Food 4 Good - Associação de Solidariedade Social

Capital

1 832,70 €

REFRESHJUMP, S.A.

Correntes

3 000,00 €

Renascer Associação Cristã de Reabilitação A S e Cultural

Correntes

5 000,00 €

Santa Casa da Misericórdia de Oeiras

Correntes

5 300,00 €

Santa Casa da Misericórdia de Oeiras

Capital

35 480,00 €

SEAcoop - Social Entrepreneurs Agency, CRL.

Correntes

39 780,00 €

Sociedade de Educação e Recreio “Os Unidos de Leceia”

Correntes

1 290,00 €

Sociedade de Educação e Recreio “Os Unidos de Leceia”

Capital

189,00 €

Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo

Correntes

10 910,00 €

Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo

Capital

2 354,55 €

Soc. de Instrução Musical e Escolar Cruz-Quebradense

Correntes

30 510,00 €

Soc. de Instrução Musical e Escolar Cruz-Quebradense

Capital

1 780,00 €

Sociedade Musical Simpatia e Gratidão

Correntes

3 480,00 €

SolFraterno Associação de Solidariedade Social de Oeiras

Correntes

1 100,00 €

Sopro de Sonhos, Assoc. de solidariedade e apoio à familia

Correntes

64 459,54 €
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Ampliação das redes de saneamento
do conjunto residencial de Barcarena, Oeiras

136 425,66 €

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

62 738,96 €

Reparação de iluminação - Palácio dos Anjos

10 086,95 €

Palácio Egipto Oeiras - Alteração pavimento rampa
acesso á esplanada

25 628,26 €

Requalificação da iluminação da sala ao lado
do Salão Nobre do Edifício Administrativo
da sede da Câmara Municipal de Oeiras

2 857,05 €

Recuperação do fogo sito na Rua Maria Albertina,
N.º 22 R/C Dto

7 964,09 €

Recuperação do fogo sito na Rua Adriano José da Silva,
Nº 28 | C/V Dta

3 784,34 €

Recuperação do fogo sito na Rua José Pedro
da Silva, Nº 16 | 2º dto.

4 981,10 €

Recuperação do fogo sito na Rua José Pedro
da Silva, Nº 14 | 1º Esqui

4 699,15 €

Recuperação do fogo sito na Rua Indeferi Couce,
Nº 14 | 2º esq.

5 138,51 €

Recuperação do fogo sito na Rua Conde
de Rio Maior, Nº 38 | Ricto.

5 695,83 €

Recuperação do fogo sito no Largo Mestre
Sta. Auta, Nº 2 | 2º Esq.

3 238,30 €

Recuperação do fogo sito na Rua Dr. Alberto Pinheiro
Torres, Nº 2 | R/C Do.

14 362,98 €

Recuperação do fogo sito na Rua Dr. Victor Sá Machado
Nº 3 | 2º Do.

9 127,66 €

Recuperação do fogo sito na Rua Dr. Victor Sá Machado
Nº 18 | 1º Free.

4 713,02 €

Recuperação do fogo sito na Rua Dr. Nuno Simões,
Nº 9 | 3º Esq.

7 654,54 €

Recuperação do fogo sito no Largo Carlos França,
Nº 9 | 3º B

4 769,95 €

Recuperação do fogo sito na Rua Gustavo Cordeiro
Ramos Nº 6

4 769,94 €

Recuperação do fogo sito na Rua Quinta do Sales,
Nº7 | 1º Esq.

4 769,95 €

Recuperação do fogo sito na Av. Cavaleiros, Nº 18 | R/C B

7 735,46 €

Recuperação do fogo sito na Rua Raúl Maria Carvalho,
Nº 2

4 698,99 €

Recuperação do fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro
Nº22 | 2º Do.

4 769,94 €

Recuperação do fogo sito na Rua Alberto Osório de Castro
Nº22 | 2º Esq.

4 980,93 €

Recuperação do fogo sito na Rua António Gomes Leal,
Nº 7 | 1º Esq.

4 995,80 €

Habitação Jovem - Anexos Capela de São Sebastião
- Barcarena

233 200,00 €

Habitação Jovem - Rua da Pedreiras - 4., Leião - Porto
Salvo

147 693,33 €

Reformulação do Acessos ao Jardim de Infancia
o Palhaço em Linda a Velha

49 937,39 €

Recuperação do fogo sito na Rua Gonçalo Afonso
Nº 10 | 3º Esq.

7 537,59 €

Recuperação do fogo sito na Rua Antão Gonçalves
Nº 8 | 3º Dto.

6 872,25 €

Recuperação do fogo sito na Largo Francisco Lucas
Pires, Nº6 | R/C Dto.

5 850,63 €

Recuperação do fogo sito na Rua Francisco Manuel
de Melo Nº 13 | 1º Esq.

8 390,63 €

Recuperação do fogo sito na Rua Indiveri Colucci
Nº 14 | 2º esq.

5 138,51 €

Requalificação e valorização dos espaços públicos
no Bairro Páteo dos Cavaleiros
SUBTOTAL

262 962,95 €
939 691,89 €

OBRAS CONCLUÍDAS
novembro 2018
DESIGNAÇÃO

VALOR

Remodelação do sector de produção
e conservação de gelo no Mercado de Algés

19 477,50 €

Aquisição e montagem de elevador do tipo Homelit
hidraulico (2 pisos) no Centro da Juventude de Oeiras

20 882,00 €

Fornecimento e montagem de equipamentos
e sistemas de segurança solicitados pela ANPC para
o Centro de Saúde de Barcarena

4 086,00 €

Instalações da antiga junta da freguesia
de Oeiras - Intervenção no Espaço

5 815,26 €

Recuperação do fogo sito na Rua António Gomes Leal,
Nº 11 | 3º Do.

8 335,98 €

Requalificação Praceta Dionisio Matias em Paço
de Arcos

19 000,00 €

Recuperação do fogo sito na Largo Pátria Nova
Nº 8 em Carnaxide

2 643,16 €

Requalificação do Troço da Rua da Casa das Letras
no Bairro da Laje

111 350,86 €

SUBTOTAL

330 069,47 €
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OBRAS ADJUDICADAS

OBRAS CONCLUÍDAS

dezembro 2018

dezembro 2018
VALOR

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO

VALOR

SATU e ESCOLAS - Requalificação dos sistemas
de climatização e AQS

45 326,24 €

Requalificação da EB Sá de Miranda
e EB Visconde de Leceia.

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

123 329,73 €

Demolição das oficinas municipais
do Espargal, em Oeiras

156 324,56 €

Requalificação do Jardim da Quinta dos Sete
Castelos, em Oeiras

147 169,00 €

Fornecimento e montagem de equipamento de
informação de mobilidade urbana

12 009,80 €

Construção de espaço para esplanadas no Dafundo

43 252,24 €

Arco de cantaria no Jardim Municipal
de Oeiras

24 128,94 €

Fornecimento e instalação de pilaretes
e balizas flexíveis em Oeiras

29 680,00 €

Alimentação direta do Data Center - Oeiras

5 055,64 €

Novas divisórias/ gabinetes para a Assembleia
Municipal na Biblioteca Municipal de Oeiras

26 608,95 €

Reparação de iluminação - Palácio dos Anjos

10 086,95 €

Requalificação da iluminação da sala ao lado do
Salão Nobre do Edifício Administrativo
da sede da Câmara Municipal de Oeiras

2 857,05 €

Fornecimento e colocação de pérgulas
em Carnaxide e Queijas

28 525,85 €

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

65 506,27 €

Edificio do INA (Algés) - Remoção
de estrutura de sombramento

5 059,12 €

Reabilitação do cais de combustiveis do Porto
de Recreio de Oeiras

70 119,00 €

Reparações diversas de instalações elétricas em todos
os edifícios do Município de Oeiras

113 249,34 €

Requalificação de escadas na Av. dos Bombeiros
Voluntários de Algés n.º 38 e 40

55 797,19 €

63 201,05 €

SUBTOTAL

273 663,98 €

OBRAS ADJUDICADAS
janeiro 2019

Pavimentação da entrada para o polidesportivo na EB
Sophia de Mello Breyner e reparação da drenagem
residual exterior na EB Noronha Feio

10 301,75 €

(Re)pintura de passagens de peões em várias ruas
do concelho de Oeiras.

92 765,90 €

Vedações e Gradeamentos no concelho
de Oeiras

274 932,89 €

856 690,57 €

Contenção em gabiões da margem esquerda da Ribeira
da Laje, adjacente ao Jardim Municipal de Oeiras

83 740,02 €

SUBTOTAL

DESIGNAÇÃO

VALOR

SUBTOTAL

549.802,91 €

OBRAS INICIADAS
dezembro 2018
DESIGNAÇÃO

VALOR

Reparações diversas em equipamentos escolares
do Municipio de Oeiras

OBRAS CONCLUÍDAS
janeiro 2019

289 329,39 €

DESIGNAÇÃO

Reabilitação e consolidação de muro no Jardim
de Infância Nª Srª das Garças, em Algés

41 945,26 €

Reabilitação dos Edificios dos Viveiros
Municipais de Barcarena

71 324,59 €

Fornecimento e montagem de equipamento
de informação de mobilidade urbana

12 009,80 €

Manutenção da ponte na Av. António Bernardo Cabral
de Macedo, Paço de Arcos

149 593,56 €

SUBTOTAL

343 284,45 €

SUBTOTAL

NOVEMBRO 2018

Oeiras Atual · Suplemento

VALOR

220 918,15 €

TOTAL
459 079,75
TOTAL
2 9645318,51
€ €
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Instalação de empresas chinesas
está em cima da mesa

Vice-ministro
da China em Oeiras
O vice-ministro do Comércio da República Popular da China visitou,
no final do mês de janeiro, o Taguspark, principal parque tecnológico
do País, onde foi recebido pelo vice-presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves.
Durante o encontro foi abordada a possibilidade de grandes empresas
tecnológicas chinesas se instalarem em Oeiras, replicando o que já é
uma realidade com multinacionais norte-americanas, alemãs ou suecas.
Na ocasião, aquele governante chinês demonstrou particular agrado
com a abertura ao investimento estrangeiro e enunciou alguns setores
de atividade nos quais considera ser possível promover parcerias entre
empresas chinesas e portuguesas •

No âmbito da política de cooperação
descentralizada

Primeiro-ministro
de Cabo Verde
homenageado

O
Visita do Embaixador
do Japão
O Embaixador do Japão em Portugal, Jun Niimi, foi recebido no início de
fevereiro nos Paços do Concelho para apresentação de cumprimentos.
Seguiu-se uma visita aos parques empresariais do concelho, que terminou com uma prova de vinho Carcavelos Villa Oeiras na Adega do
Palácio do Marquês de Pombal. •

presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
condecorou no início do mês de dezembro passado o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, durante
uma visita ao concelho realizada por aquele governante no
âmbito da política de geminações e de cooperação descentralizada.
Tratou-se, nas palavras do autarca oeirense, de uma “justa homenagem”, reflexo do “reconhecimento e consideração que o Município
tem pela comunidade cabo-verdiana e pelo seu contributo para o
desenvolvimento do concelho”.
“A comunidade cabo-verdiana em Oeiras é talvez um dos melhores
exemplos de integração em Portugal. As reações das pessoas têm a
ver com a forma como são tratadas. Hoje temos uma comunidade cabo-verdiana muito forte, com jovens quadros qualificados”, afirmou.
Para o primeiro-ministro cabo-verdiano, a condecoração municipal
recebida foi “uma surpresa e uma grande satisfação”.
“Há uma grande amizade e cumplicidade na relação entre Cabo Verde
e Portugal através de Oeiras, um concelho que sempre acolheu bem
a comunidade cabo-verdiana e eu sei, por experiencia própria, que os
cabo-verdianos se sentem oeirenses, sentem-se parte desta comunidade maior”, sustentou.
O governante sublinhou ainda que “Oeiras é um parceiro de referência para Cabo Verde”.
Ulisses Correia e Silva disse ainda que um dos grandes objetivos para
a comunidade de emigrantes do seu país é que sejam “cidadãos completos” e que isso se consegue “pela cidadania política”.
“É com muita satisfação que vemos que há cabo-verdianos integrados
nos quadros desta câmara”, disse.
De acordo com dados do INE relativos a 2017, a comunidade cabo-verdiana residente em Oeiras representa 20% dos estrangeiros residentes no concelho.
Atualmente, a Câmara Municipal de Oeiras está a desenvolver o projeto para a construção de um centro social de apoio a pessoas com
deficiência na Cidade da Praia e a construção de um polidesportivo
no Mindelo, em São Vicente.
De assinalar que reporta ao tempo em que Ulisses Correia da Silva era
presidente da Câmara Municipal da Praia a assinatura de um protocolo de cooperação com o Município de Oeiras que se mantém ativo. •
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Solidariedade e combate à solidão

Mais de 1100
idosos no almoço e
baile de Natal sénior

O

M unicípio de Oeiras voltou a promover nos dias
que antecederam o Natal o tradicional Almoço de
Natal Sénior. Os jardins do Palácio do Marquês de
Pombal serviram de cenário a este convívio que
contou com a participação de 1100 idosos e do popular ator
José Raposo, seguindo-se baile com a atuação da banda Compacto.
Desta forma o Município quis celebrar a quadra natalícia junto
dos munícipes mais idosos, proporcionando um dia animado e
diferente e contribuindo para mitigar a solidão em que muitos
vivem.
A par deste almoço, uma centena de idosos do concelho pôde
assistir ao espetáculo White Christmas no Casino Estoril enquanto outros tiveram oportunidade de participar numa viagem de autocarro para ver as iluminações de Natal entre Oeiras e Lisboa, com direito a passeio a pé pelas principais ruas do
centro da capital e beber uma ginjinha.•
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Município fomenta solidariedade

Cabazes de Natal
para 3500
famílias
O Município voltou a promover, no passado dia 20
de dezembro, a ação de entrega de cabazes de Natal a cerca de 3500 famílias carenciadas residentes no parque habitacional municipal. A iniciativa
contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal, Isaltino Morais, e decorreu em bairros
municipais, nas instalações do Departamento de
Habitação e da Proteção Civil Municipal.•

Habitação para todos é prioridade do Executivo municipal

“Trabalhamos para transformar
a vida das pessoas”

D

ezassete famílias carenciadas do
concelho receberam, no passado
dia 21 de dezembro, as chaves das
suas novas casas.
A cerimónia de formalização da atribuição de
fogos municipais acabou por revelar-se um encontro emotivo ao contar com a atuação do
Coro de Santo Amaro de Oeiras e a presença
de todo o Executivo municipal.
O presidente da Câmara, Isaltino Morais, aludiu, na oportunidade, ao significado do momento numa época tão particular quanto a
época de Natal.
“Sabemos que este é o momento mais aguardado por estas famílias e tem um sabor especial
nesta quadra natalícia. Que todos saibam que
nós trabalhamos para transformar a vida das
pessoas e a habitação social é uma das nossas
prioridades”, afirmou o autarca.
Além das chaves das novas casas, as famílias
receberam também um cabaz de Natal para a
noite da consoada.
Os fogos municipais atribuídos foram um T0,
cinco T1, oito T2 e três T3, localizados nos empreendimentos de São Marçal, Outurela/Portela, Alto dos Barronhos, Ribeira da Laje, Bugio,
Páteo dos Cavaleiros, Navegadores, Encosta da
Portela e Moinho das Rolas.•
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Reabertura do Espaço Jovem
Decorreu no passado dia 17 de dezembro a reabertura do Espaço
Jovem de Carnaxide, com uma oferta de atividades lúdicas e
pedagógicas que vão ao encontro das necessidades dos jovens
de hoje. •

Projeto Experimenta-te
Decorreu no passado dia 20 de dezembro no Auditório Municipal
Ruy de Carvalho em Carnaxide a apresentação final do projeto
Experimenta-te no Teatro. Tratou-se de uma peça teatral da autoria
dos alunos e do professor e ator António Terra, com o título ‘Somos
muitos, somos um só’. •

Projeto Mochila Leve

Aposta em novas ferramentas de ensino
O Projeto Mochila Leve é um projeto de iniciativa do Município
de Oeiras que pretende criar uma rede concelhia de docentes do
1º Ciclo do Ensino Básico para planificar, partilhar experiências
pedagógicas e gerar uma comunidade de reflexão em torno da
relevância dos manuais escolares no 1º Ciclo do Ensino Básico.
Para o desenvolvimento do projeto-piloto, no ano letivo 2018-2019,
a Câmara Municipal de Oeiras atribuiu um financiamento total de
cerca de 130 mil euros com vista a proporcionar:
(i) aquisição de material didático e tablets;
(ii) ações de formação contínua para os docentes que integram
o projeto nas áreas da Matemática, Ciências Experimentais,
Ciências Sociais, Pedagogia Diferenciada e Trabalho de Projeto,
dinamizadas e realizadas por entidades parceiras como o
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IEUL), a
Escola Superior de Educação de Lisboa (ESE), e o Movimento
da Escola Moderna (MEM).
A adesão/participação no projeto foi voluntária e está em
desenvolvimento, pela primeira vez, no corrente ano letivo
2018/2019. Integram o projeto cerca de 40 docentes do 1º Ciclo do
Ensino Básico, 30 turmas (oito do 1º ano de escolaridade; cinco
do 2º ano de escolaridade, quatro do 3º ano de escolaridade e 13
do 4.º ano de escolaridade) e 716 alunos de dez escolas básicas
pertencentes a oito agrupamentos de escolas da Rede Pública de
Ensino de Oeiras. •

Projeto Mochila Leve
contempla:
aquisição de material
didático e tablets
ações de
formação
contínua

Mexe-te nas Férias
Decorreu entre 17 e 21 de dezembro mais uma edição do Mexete nas Férias – Edição de Natal, envolvendo 80 crianças e jovens
entre os oito e os 16 anos, proporcionando-lhes um conjunto de
atividades lúdicas e pedagógicas que fazem deste projeto uma
referência no âmbito dos projetos de ocupação de tempos livres. •
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Ano Internacional da Tabela Periódica

O

ano 2019 foi proclamado, pela UNESCO, o Ano
Internacional da Tabela Periódica.
A Tabela Periódica dos Elementos resume e representa descobertas científicas com enorme
importância e relevância na Química, Física e Biologia. Desta forma, e aproveitando a comemoração dos 150 anos da
primeira tabela, proposta por Dmitry Mendeleev, celebra-se
a descoberta e importância científica da Tabela Periódica,
um pouco por todo o mundo.
O Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra, em Oeiras, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Física, a Sociedade Portuguesa de Química e a Câmara Municipal de
Oeiras, promoveu, neste âmbito, um conjunto de atividades
onde se incluíram as palestras ‘A produção de elementos no
Universo e na Terra’, pelo Professor Daniel Galaviz e ‘Tabela Periódica: Um ícone na Centralidade da Química’, pelo
Professor Adelino Galvão e a formação de uma Tabela Periódica Humana nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal,
em Oeiras.
Participaram nesta iniciativa cerca de 500 pessoas, entre
alunos, pais, professores, representantes da Sociedade Portuguesa de Física, da Sociedade Portuguesa de Química e
do Pavilhão do Conhecimento. •

Projeto já abrange mais de 2300 alunos

Oeiras investe no ensino da música

M

a is de 2300 alunos dos 1.º e 2.º anos de escolaridade estão este ano abrangidos pelo programa de coadjuvação na
área de Educação e Expressão Musical, na vertente de
Oficina Coral, implementado em parceria com a Escola
de Música Nossa Senhora do Cabo.
A Oficina Coral desenvolve, de forma pessoal, a capacidade expressiva e
criativa da criança, através da prática do canto, constituindo a base da
expressão e educação musical no 1º ciclo.

No próximo ano letivo o projeto deverá incluir também as turmas de 3º
ano de escolaridade e, no ano letivo 2020-2021, as do 4º ano de escolaridade. Neste percurso, pretende-se que em três anos todos os alunos do
1º ciclo do ensino básico estejam abrangidos.
O investimento municipal no apoio a este programa de coadjuvação será
de 228.440,00€, para este e para o próximo ano letivo. •

Projeto Folkzitas
Programa piloto já abrange 2750 alunos

Educação física
no ensino básico

INVESTIMENTO
TOTAL

365 MIL €

Promover a prática de atividade física junto dos alunos do 1.º ciclo é o principal objetivo do programa de coadjuvação na área de Educação Físico Motora em implementação no ano letivo 2018/19 em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras.
Trata-se de um programa piloto que tem como objetivos específicos promover a
aquisição das competências de Expressão Físico Motora, promover a melhoria
da aptidão física dos alunos e alcançar melhores resultados nas provas de aferição do 2º ano, comparativamente com os resultados dos anos anteriores.
O programa abrange os alunos dos 1º e 2º anos de escolaridade de todas as escolas básicas do 1º ciclo do concelho e alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade
das escolas básicas Pedro Álvares Cabral e Amélia Vieira Luís, num total de 126
turmas e cerca de 2750 alunos.
Entre equipamento, contratação de professores e apetrechamento com material
desportivo será feito, pelo Município, um investimento de cerca de 115 mil euros. •

De pequenino
é que se começa…
a dançar
Promover a dança tradicional junto das
crianças de forma divertida, incrementando
a coordenação audiomotora, a exploração
do espaço pelo movimento e a autoestima,
são as principais finalidades do projeto Folkzitas Escolas.
Dinamizado pela Associação Folkzitas, o
projeto está implementado em 14 jardins-de-infância da rede pública do concelho,
envolvendo um total de 1139 crianças e respetivos educadores.
O Município comparticipou na totalidade a
concretização do projeto com 18.950€. •
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Dia do Município Saudável

Oeiras apoia reinserção social

No âmbito do Dia Mundial da Saúde (7 de abril) e do Dia
Mundial da Atividade Física (6 de abril), a Câmara Municipal de Oeiras, em colaboração com a Oeiras Viva e com
diversas entidades que intervêm na área da Saúde, vai promover a terceira edição do Dia do Município Saudável. A
iniciativa está agendada para o dia 6 de abril no Porto de
Recreio de Oeiras. Ali será ainda possível realizar de forma
gratuita rastreios de saúde e participar em atividades lúdico-desportivas pensadas para toda a família. •

O Executivo municipal deliberou a atribuição de um apoio no valor de
cinco mil euros à Renascer – Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social
e Cultura, destinados à manutenção de atividades como o acolhimento,
a reabilitação e a reinserção social de jovens em risco e em situação de
emergência social.
Esta decisão surge sustentada pelo trabalho meritório que aquela entidade
desenvolve no concelho desde 1997, nomeadamente no apoio a pessoas em
situação de fragilidade social extrema. •

Centro Sagrada Família
cria ‘Sala Aberta’

Aniversário da Universidade Sénior
de Carnaxide e Queijas

No âmbito da celebração dos 25 anos de atividade, o
Centro Sagrada Família avançou com a implementação
da Sala Aberta, integrada no projeto social de apoio à
comunidade Famílias com Alma.
Destinado a crianças dos zero aos quatro anos de idade
que não frequentam instituições de infância – e seus
cuidadores – o projeto tem como objetivo responder
às necessidades e interesses das crianças – e dos seus
cuidadores – através de atividades educativas e lúdicas.
Numa primeira fase trata-se de uma experiência-piloto
que prevê a criação de três grupos, cada um com 12
crianças e dez cuidadores, durante um ano, no concelho
de Oeiras. •

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, associou-se às
comemorações do sexto aniversário da Universidade Sénior de Carnaxide e
Queijas, Aprendizagem e Lazer.
O programa das comemorações incluiu inauguração do polo da instituição, em
Queijas, assim como a inauguração das novas instalações em Carnaxide.
Refira-se que a Universidade Sénior de Carnaxide e Queijas conta com mais de
300 inscritos. •

Férias em Saúde
Realizou-se em janeiro no Hotel Solplay em Linda-aVelha a 31.ª edição do Programa Férias em Saúde. Os 28
participantes, todos com mais de 65 anos, beneficiaram
de cinco dias de férias que incluíram visitas e animação
cultural, atividade física e sessões informativas sobre
saúde.
Criado em 1988, o programa tem como objetivos dotar
os participantes de informação sobre como viver melhor
com as suas doenças e proporcionar experiências de
relacionamento e de comunicação que se espera possam
contribuir para melhorar a qualidade de vida e ‘quebrar’
o isolamento.Está prevista, para este ano, a realização de
outras duas edições, em junho e dezembro. •

Oeiras dá exemplo
com Contratos Locais
de Segurança
O presidente da Câmara Municipal participou em
fevereiro, em Coimbra, num debate sobre Contratos
Locais de Segurança. Apresentando Oeiras como “um
exemplo” nesta matéria, Isaltino Morais sublinhou
que o concelho apresenta “as melhores políticas de
inclusão social, com uma forte presença de comunidades
lusófonas”, sendo também exemplo “pelos baixos índices
de criminalidade na Área Metropolitana de Lisboa”. •
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Vamos cantar
as Janeiras!

Utentes da Associação Cultural Sénior de Algés e da Associação Nova Atena foram este ano os protagonistas
da tradição de cantar as Janeiras ao presidente da Câmara Municipal nos Paços do Concelho.
Além dos dois grupos de seniores, também um grupo de crianças afinou as vozes para cantar. •

Festas
de Santo Amaro
Realizou-se no passado dia 20 de janeiro
a IX edição das Festividades de Santo
Amaro no Bairro do Pombal,
em Oeiras. Celebradas nas comunidades
dos bairros do Pombal e Bento de Jesus
Caraça, estas festividades têm a sua
génese nas tradições e costumes da
comunidade cabo-verdiana. •

Talentos em Livre-trânsito
Decorreu no passado dia 6 de dezembro a apresentação final da
formação de capacitação ‘Talentos em Livre-Trânsito’, desenvolvida
em parceria com a SAPANA, uma organização não-governamental.

Festival Oeiras Cativ’arte
A Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL), por
intermédio do Centro Nuno Belmar da Costa de Oeiras, organizou
o Festival Oeiras Cativ’arte que decorreu entre os dias 4 a 6 de
janeiro.
O festival contou com a apresentação de espetáculos, formação na
área artística e realização de atividades artísticas e culturais.
A iniciativa teve como finalidade divulgar e promover as atividades
artísticas de cada instituição, assim como sensibilizar a comunidade
para o conhecimento e valorização das produções artísticas deste
carácter. •

Esta ação permitiu a nove jovens integrados no Programa Tempo
Jovem apresentarem-se diante de seis empresas oriundas do Programa
Oeiras Solidária e mostrarem as competências adquiridas ao longo
deste processo formativo. •

Encontro de talentos
no Bairro dos Navegadores
Valorizar os saberes das diversas culturas representadas nos bairros
municipais e contribuir para fortalecer os laços de vizinhança e
o sentimento de pertença são os principais objetivos do projeto
Encontro de Talentos.
A iniciativa visa também contribuir para a diminuição do estigma
e representação social negativa inerente aos bairros de habitação
municipal, através da partilha de saberes entre comunidades.
Com três edições realizadas em 2018, o projeto deverá ter
continuidade em 2019 estando prevista a realização de uma edição
na Páscoa, uma no verão e outra no Natal, sempre no Bairro dos
Navegadores, em Porto Salvo. •
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Personalidades
revelam
preferências
literárias

C

o nhecer as preferências literárias de personalidades de diversos quadrantes da sociedade é a proposta do ‘Nós, Leitores’, o novo
projeto cultural do Município de Oeiras.
Sediado no Auditório Municipal Ruy de Carvalho (Carnaxide) o projeto arrancou em janeiro com os convidados Ricardo Araújo Pereira e Bárbara Bulhosa. Nomes
como José Rodrigues dos Santos, Gisela João, Tiago
Bettencourt, Camané, Tó Trips, Albano Jerónimo, Beatriz Batarda e Nuno Lopes estão já confirmados para os
encontros que vão acontecer naquele mesmo local ao
longo do ano.
A moderação destas conversas, que terão periodicidade bimestral, ficará a cargo da jornalista Ana Daniela
Soares. •

O regresso
do Café com Letras
Dar aos leitores a oportunidade de estar com os seus autores preferidos, saber um pouco mais sobre eles e a sua obra
é a proposta do Café com Letras, projeto que agora regressa
à Biblioteca Municipal de Oeiras.
A jornalista Patrícia Reis foi a primeira convidada deste
novo ciclo no mês de janeiro e esteve à conversa com José
Mário Silva, moderador residente.
O projeto Café com Letras pretende ser um ponto de encontro entre autores consagrados – portugueses e estrangeiros – e os seus leitores. •

BIBLIOTECAS

Bibliotecas
de Oeiras
abertas
mais 920
horas
por ano
Em 2019 as bibliotecas municipais de Oeiras – Algés, Carnaxide e Oeiras – estarão abertas um total de mais 920 horas, resultado
do alargamento de horários de funcionamento e da implementação do
projeto Queimar as Pestanas.
Desde o início de janeiro que o horário de funcionamento das três bibliotecas passou a ser das 10h. às 20h., nos dias úteis, não encerrando à
hora de almoço aos sábados.
Em paralelo, nota para o arranque do projeto Queimar as Pestanas, dedicado aos alunos do ensino superior para que possam utilizar as bibliotecas para estudar durante mais tempo na época de exames e frequências.
O projeto prevê o funcionamento das bibliotecas entre as 20h. e as 24h.
às terças, quartas e quintas-feiras durante quatro meses: janeiro, fevereiro, maio e junho. •
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Duas visões, duas expressões
A Livraria-Galeria Municipal Verney, em Oeiras, apresenta, até 9 de março, a exposição
de artes plásticas ‘Duas visões, duas expressões’, reunindo obras do pintor Denis
Cavalcanti e do escultor Eduardo Sérgio. A mostra retrata a mundividência dos dois
artistas e a sua caminhada na busca para o sentido da existência, constantemente
recriada e reinventada. •

Oeiras apoia
compra
de orgão
de tubos
O Executivo municipal aprovou a
atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de 100 mil
euros à Fábrica da Igreja do Senhor
Jesus dos Navegantes para
a aquisição de um grande
órgão de tubos que servirá
para o acompanhamento
litúrgico das celebrações
religiosas.
Trata-se, ao mesmo tempo,
de um instrumento pedagógico para
formação de novos músicos e compositores, dando continuidade à presença da Escola de Música de Nossa
Senhora do Cabo nas instalações da
paróquia de Paço de Arcos.
O Município comparticipa assim em
dois terços do valor da aquisição do
instrumento que servirá também
para enriquecer a programação
de música erudita do concelho,
aproximando-a dos munícipes,
ao criar uma rede de órgãos
(juntamente com as comunidades
de Linda-a-Velha e de Oeiras) que
facilitará a vinda de executantes de
nível internacional. •

Município apoia
produção teatral
Tendo como objetivo apoiar a concretização da
programação cultural do Teatro Municipal Amélia
Rey Colaço, em Algés, o Executivo Municipal
deliberou atribuir uma comparticipação
financeira no valor de 50 mil euros à Companhia
de Atores – Grupo de Teatro e Associação
Cultural.
Nascida há 13 anos, a Companhia de Atores
tem desenvolvido, ao longo dos anos, projetos
de cultura e intervenção social, formação, peças
de teatro e mostras de artes performativas.
Pelo caminho, alguns daqueles projetos
foram distinguidos, quer pelo Município, com
a Medalha Municipal de Mérito, quer por
outras entidades, como a Fundação Calouste
Gulbenkian.
Para além de uma programação regular que
inclui espetáculos para bebés e crianças, teatro
para adultos, momentos musicais e formação
teatral, a Companhia de Atores acolhe projetos
de outras companhias de teatro e iniciativas de
entidades que promovam a cultura. •

Saravá Palavrá
no Templo
da Poesia
O Templo da Poesia, em pleno
Parque dos Poetas, serviu de palco
à realização de duas sessões do
espetáculo Saravá Palavrá, uma
homenagem à cultura oral africana e
à riqueza sonora da língua portuguesa,
através de uma performance poética
imersiva, nos dias 18 e 25 de janeiro.
Este espetáculo é produzido pela
Quanta – Acontecimentos Culturais,
com organização da Câmara
Municipal de Oeiras. •

Oeiras vai ser
a Capital do Natal
O Passeio Marítimo de Algés vai receber
o primeiro e o maior Christmas Fun Park
da Europa.
A Capital do Natal Oeiras abrirá portas
em dezembro de 2019 e, ao longo da
época natalícia, vai proporcionar aos
visitantes a magia do Natal, com muitos
divertimentos e espetáculos temáticos.
A apresentação do evento decorreu no
início de janeiro no Auditório Municipal
Ruy de Carvalho, em Carnaxide. •
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Iniciativa foi um sucesso

Madeiro dos Reis encantou
pessoas de todas as idades

R

ealizou-se pela primeira vez em Oeiras,
no dia 5 de janeiro, o
Madeiro dos Reis. Esta
iniciativa decorreu junto à Adega
do Palácio do Marquês de Pombal,
encerrando-se, desta forma, as comemorações de Natal e Ano Novo
do Município.
De origem ancestral, os madeiros
são uma tradição portuguesa muito enraizada em determinadas zo-
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nas do país, sobretudo rurais, que Oeiras quis
recuperar, trazendo à memória vivências de outras épocas que muitos acarinham e que voltam
agora a fazer as delícias de todos, sobretudo as
crianças.
Foram muitas as famílias que se reuniram para
almoçar ou lanchar, juntando-se assim a uma
festa com tanto de original como de emotiva.
Porco no espeto, chouriço, entremeada, tudo
assado na hora e no local, assim como o tradicional bolo-rei, estiveram à disposição de todos
aqueles que aceitaram o convite. •
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Já começaram os Jogos de Oeiras

A

rrancaram, em janeiro, os primeiros encontros do quadro regular de
modalidades dos Jogos de Oeiras
– andebol, atletismo, basquetebol,
futebol, futsal e natação – contando com a participação de mais de 600 crianças com idades
entre os seis e os 12 anos e famílias.
Recorde-se que os Jogos de Oeiras permitem
participar gratuitamente em encontros desportivos de diferentes modalidades ao longo do
ano. Pretende-se, assim, estabelecer um calen-

MAIS INFORMAÇÕES
Email info@jogosdeoeiras.pt
Telefone 215 935 239
www.jogosdeoeiras.pt

dário anual de competições informais, em paralelo com momentos de experimentação e divulgação
de modalidades, abertos a toda a população.
O objetivo é a dinamização da prática desportiva, alicerçada nos princípios da participação e diversão,
com particular foco nas crianças e jovens.
Para promover os Jogos de Oeiras decorreram nas escolas do 1º e 2º ciclos do concelho diversas
ações de divulgação.
Em todas as escolas foi apresentado o projeto e lançando desde logo um desafio às crianças: o de
escolher o nome das duas mascotes dos Jogos de Oeiras.
As inscrições para participação nos Jogos de Oeiras realizam-se exclusivamente online em www.
jogosdeoeiras.pt mediante as normas gerais e específicas de cada modalidade, podendo decorrer
em qualquer altura do ano. •

Prémios da Federação
de Automobilismo e Karting
A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting promoveu, no passado dia 19 de janeiro, no Centro de Congressos do Taguspark, a entrega de prémios dos campeonatos e troféus
referentes a 2018, numa cerimónia que contou com a presença de todos os campeões premiados na época de 2018. No evento esteve presente o vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves. •

Oeiras patrocina Fórmula 1 Elétrico
A Câmara Municipal de Oeiras assumiu, através de um apoio financeiro no valor de 7.500
euros, o patrocínio da FST Lisboa – Formula Student, equipa do Instituto Superior Técnico
que participa em provas internacionais com um carro tipo fórmula 1 elétrico.
Constituída em 2001, a FST Lisboa compete em três provas internacionais com as
melhores universidades do mundo e conta já com sete protótipos construídos. Reúne cerca
de 40 alunos dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Aeroespacial, Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Eletrónica,
Engenharia Naval e Engenharia Informática do Instituto Superior Técnico. •

Programa
Football Fitness
O Parque Desportivo Carlos Queiroz
acolheu no passado dia 15 de janeiro a
primeira edição do Programa Football
Fitness.
O Football Fitness é um projeto inovador,
organizado pela Oeiras Viva, EM, em
parceria com várias instituições e centros de investigação nacionais e internacionais e que vai permitir uma vivência
única na prática do futebol de recreação.
Concretamente, este projeto associa o
futebol de recreação à promoção da saúde, aptidão física e bem-estar para participantes entre os 23 e os 55 anos. O
programa tem um acompanhamento especializado por profissionais da área do
treino e exercício, assim como da área
da saúde. •
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