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EDITORIAL

Alma

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

É um lugar-comum dizer-se que
as crises revelam o melhor e o pior
dos seres humanos. Mas não deixa
de ser verdade.
Nas últimas semanas assistimos
a Estados a “desviarem” carregamentos de ventiladores e de
equipamentos de proteção, pagos
por Estados terceiros, que apenas fizeram escala nesses países
e que estavam em trânsito para o
seu destino. Ora isto não constitui
novidade, é apenas o homem a regressar ao estado-natureza e a ser
o lobo do seu próximo.
No mesmo período de tempo, centenas de cidadãos apresentaram-se
como voluntários nos serviços da
Câmara Municipal de Oeiras para
ajudarem quem mais precisa neste
tempo (com compras domésticas,
medicamentos ou refeições confecionadas). Uma empresária natural da Formosa doou cerca de 5
milhões de euros em equipamentos para combate à epidemia do covid-19. Outros empresários da área
tecnológica começaram a produzir
viseiras de proteção para oferta ao
pessoal da linha da frente.
Digamos que a escolha do lado
desta barricada é individual. Podemos querer estar de um lado ou
do outro. Assim será também a es-

colha do País que queremos ser no
final deste surto pandémico.
Quando John Kennedy tomou
posse como presidente dos EUA
colocou os norte-americanos perante um surto patriótico, de certo modo similar àquele que se nos
depara: “não pergunte o que o seu
País pode fazer por si, mas o que
pode fazer pelo seu País.”
Este repto é uma confrontação individual (e de grupo) para com a
nossa comunidade local, regional
e nacional. Sabemos que os danos deste surto pandémico serão
profundos, mas podemos escolher
o lado da barricada: se o lado do
lamento, se o da resiliência e da
superação.
Às gerações recentes foi entregue
um País democratizado e desenvolvido. Não que não haja desafios
coletivos, mas os que há são muito
diferentes daqueles que viveram
as gerações das guerras mundiais,
da ditadura, da guerra colonial ou
do combate pela democracia.
Esta é, muito certamente a hora
mais negra que as atuais gerações conheceram, razão pela qual
“cabe aos velhos”, como disse Ramalho Eanes, “dizer que isto já
aconteceu e foi superado”.
Este desafio também tem de ser
superado!
Em primeiro lugar, esta é a oportunidade de enterrar essa ideologia de 5ª categoria, a que chamamos de neoliberalismo, que serve
apenas para enriquecer os mais
ricos, e tirar segurança e qualidade de vida às classes médias e
classes desfavorecidas. Com isto
esquecemos a cultura do lucro e
da riqueza pela riqueza, que conduziu ao consumismo excessivo,
o mesmo que destruiu os valores
em que assenta o nosso modelo de
desenvolvimento humanista e de
coesão social.
Esta é, também, a oportunidade
de excluir a hipocrisia dos populistas, que usam o sofrimento dos
que se sentem excluídos, para
gerar ódios e fraturas dentro da
comunidade. Não há, ali, senão
oportunismo barato e nenhuma
generosidade para com o próxi-

mo. Em Portugal, ainda há pouco
tempo havia quem pedia o fim do
Serviço Nacional de Saúde e que,
agora, se queixa da falta de investimento no mesmo.
Esta é a oportunidade de fazermos
regressar à Política, e ao discurso
político, a ideia do contrato, da solidariedade inter-geracional e da
coesão social, do mérito e do cursus honorum.
Sabemos que, depois da pandemia, estará à espreita uma crise
económica, que apenas pode ser
vencida pela responsabilização individual, pela fraternidade e solidariedade.
A responsabilização de cada um
fazer o seu melhor na sua vida

a coragem. Chamemos a nós então o suplemento de alma que eles
hoje trazem. Assumamos nós a
seguir a responsabilidade de fazer
crescer a nossa economia.
Será através do nosso exemplo, da
capacidade de resistência e de resiliência que poderemos inspirar
os outros. Mostrar a nossa alma, a
nossa capacidade de nos superarmos, como tantas e tantas vezes
fizemos na nossa história.
O Município fez questão de criar
as respostas para a crise, compras
domésticas, medicamentos e refeições para grupos de risco. Refeições e alojamento para grupos
de risco, seniores, profissionais
da linha da frente e sem-abrigo.

“

Será através do nosso exemplo,
da capacidade de resistência e de
resiliência que poderemos inspirar os
outros. Mostrar a nossa alma, a nossa
capacidade de nos superarmos, como
tantas e tantas vezes fizemos
na nossa história.
para fazer crescer a economia.
Percorrer aquela milha extra que,
habitualmente, não percorremos.
Fazer mais depressa do que estávamos habituados. Saber que
aquele projeto de investimento
cuja aprovação depende de muita gente, e de que muita gente na
sua vida poderá depender, será
aprovado com outra celeridade se
cada um de nós fizer o seu melhor.
O brio individual aplicado ao todo
poderá ser uma arma importantíssima no ultrapassar da crise. Nesta fase chamamos heróis anónimos aos profissionais da linha da
frente: pessoal hospitalar, polícias,
bombeiros ou cantoneiros. A eles
agradecemos o sacrifício pessoal e

Entregámos proteção ao pessoal
da linha da frente, da saúde, bombeiros, IPSS, autarquias, forças
de segurança, guardas prisionais,
reclusos, magistrados e funcionários judiciais. Olhamos por todos
quantos necessitem de apoio.
Fizemos ainda questão de não parar a nossa atividade: colocámos
centenas de funcionários em teletrabalho, adaptando-se ao novo
contexto. Continuámos também a
desenvolver os nossos projetos e as
nossas obras, exatamente porque
acreditamos que haverá um futuro a preparar e a viver!
O ser humano nunca escolhe o
tempo em que vive, mas escolhe a
forma como vive o seu tempo.

Março | Abril 2020

4 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

COVID19

Oeiras não para. Por si. Por todos.
O Município de Oeiras previu, no combate à pandemia, apoiar desde o
primeiro momento os cidadãos, o Serviço Nacional de Saúde e todas as
instituições do concelho. Para o efeito foi aprovada uma revisão orçamental
no valor 3,735 milhões de euros. As medidas incluíram o reforço do Fundo de
Emergência Social e a aquisição de equipamentos de proteção especial.
NO PLANO INTERNO:
• Todos os trabalhadores cujas funções sejam passíveis de serem realizadas em regime de teletrabalho foram colocados nessa condição –
devendo, caso seja imprescindível, apresentar-se ao trabalho se assim
solicitado;
• Todos os trabalhadores considerados de grupo de risco (por razões de
saúde ou de escalão etário) foram colocados em teletrabalho ou, caso
as suas funções não o permitam, foram dispensados de apresentação –
exceto se considerados imprescindíveis ao serviço;
• Os serviços municipais e todos os trabalhadores municipais serão mobilizados, para as ações imprescindíveis às atividades de Proteção Civil,
seja da Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Bombeiros Voluntários,
PSP ou Policia Municipal, conforme resulta do presente acionamento
do Plano Municipal, do Estado de Alerta e já resultaria da legislação
Nacional decorrente do Estado de Emergência, estando também obrigados todos os cidadãos, empresas e instituições, sob pena de responsabilidade criminal;
• Cancelamento de todo o atendimento municipal ao público, exceto
com prévia marcação para questões urgentes;
• Desinfeção regular de todas as instalações e ou transportes municipais;
• Medição diária de temperatura aos funcionários de serviço;
• Aquisição de pacote de testes para os funcionários de serviço;
• Reforço dos equipamentos de proteção para os funcionários de serviço,
polícia municipal e proteção civil, reforçando o orçamento municipal
nessa matéria em 500 mil euros.

Abertura do centro de testes COVID19 em Oeiras
•S
 uspensão de todas as licenças de esplanada;
• Cancelamento de todos os eventos, de natureza pública ou privada, no
espaço público;
• Cancelamento de todos os mercados, exceto com natureza de abastecimento alimentar;
•S
 uspensão do pagamento dos parquímetros;
• Desinfeção do espaço público e paragens dos transportes públicos.

Entrega de refeições gratuitas aos profissionais das funções essenciais

Casa para acolhimento de pessoas sem abrigo em Paço de Arcos
NO ESPAÇO PÚBLICO:
• As praias do concelho foram condicionadas para proteção de todos os
munícipes;
• Encerramento de todos os parques e jardins vedados, exceto o Jardim
Municipal de Oeiras e o Jardim do Palácio dos Aciprestes, por serem
espaços de atravessamento e circulação;
• Encerramento do Porto de Recreio de Oeiras;
• Encerramento de todos os parques infantis;
• Encerramento dos equipamentos de manutenção física públicos;

Oeiras Atual

Material entregue aos hospitais e a todas as profissões essenciais
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COVID19
MEDIDAS ADICIONAIS:
• Ativação do Plano Municipal de Emergência
e do Plano Operacional Municipal;
• Limpeza e desinfeção de ruas e contentores,
viaturas COMBUS, viaturas municipais, dos
Bombeiros, Polícia Municipal, Proteção Civil
e PSP;
• Limpeza e higienização de viaturas da Câmara Municipal, VIMECA, dos Bombeiros, da
PSP, da Polícia Municipal, da Proteção Civil
num total de 350 viaturas diárias, e procedeu-se à entrega de material desinfetante às
empresas de táxis e viaturas funerárias do
concelho;

Abertura do centro de testes COVID19 em Oeiras

Equipamentos municipais encerrados
•
A Câmara Municipal, conjuntamente com
as Juntas de Freguesia, iniciou o processo de
desinfeção dos arruamentos das freguesias e
da sede do concelho, desde o dia 19 de março de 2020;
• Implementação no Centro de Dia da Santa
Casa da Misericórdia de Oeiras, em Paço de
Arcos, um sistema de acolhimento de pessoas
em situação de sem-abrigo, garantindo-se
alojamento, higiene pessoal, alimentação e
medicação, através da colaboração do IDEQ;
• Fornecimento de refeições gratuitas a Bombeiros, Polícia Municipal, Proteção Civil, PSP
e colaboradores da CMO e Juntas de Freguesia que continuam em trabalho presencial
(média de 1.000 refeições por dia);
• Realização de Testes de Despiste em local e
horas próprias (Fundição de Oeiras, das 9h
às 20h) a Bombeiros, Polícia Municipal, Proteção Civil, PSP e colaboradores operacionais da CMO e Juntas de Freguesia, grupos
de riscos e, caso possível, a munícipes que o
requeiram;

Entrega de luvas

Cumprimento das normas de circulação garantida pela Polícia Municipal e pela Polícia
de Segurança Pública

Março | Abril 2020
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COVID19

Sistema de testes de infeção por COVID-19, em parceria com a Clínica
Joaquim Chaves

Entrega de refeições gratuitas aos profissionais das funções essenciais

• Iniciada a implementação de um sistema de testes de infeção por COVID-19, com capacidade de atendimento diário para 100 munícipes,
no Palácio Anjos, Algés, em parceria com a Clínica Joaquim Chaves e
diariamente a 30 Profissionais municipais, das freguesias, PSP, Bombeiros e Policia Municipal, em parceria com o laboratório SINLAB;
• Negociação com superfícies comerciais do Concelho para atendimento
prioritário de Bombeiros, Polícia Municipal, Proteção Civil e PSP, em
horários específicos;
• Criação de Linhas de Atendimento e Emergência para Apoio Psicológico (914.354.326), Emergência Social (915.407.455) e Voluntários
(214.420.463 / 210.977.439);
• Criação de um Serviço de Voluntariado para apoio a quem necessita,
designadamente a entrega de comida e medicamentos a quem não se
pode deslocar ao exterior.

Recolha de lixo garantida pelos funcionários do Município

Higienização de ruas e equipamentos no espaço público

Oeiras Atual

Confeção de refeições para profissionais de funções essenciais
e famílias carenciadas
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COVID19

Higienização de ruas e equipamentos no
espaço público
OUTRAS MEDIDAS:
• Apoio social, aos trabalhadores municipais e
às profissões essenciais:
• Reforço do Fundo de Emergência Social em
750 mil euros (passando de 250 mil euros
para 1 milhão de euros) para futuras necessidades dos munícipes;
• Reforço da verba disponível para o Fundo de
Emergência Social-trabalhadores em 250 mil
euros (passando de 35 mil euros para 285
mil euros), disponível para os trabalhadores
do município;
• Aquisição dos equipamentos de proteção especial para a Polícia de Segurança Pública,
trabalhadores dos serviços prisionais de Oeiras e bombeiros;
•
Isenção de taxas aos concessionários dos
mercados municipais;
• Adiamento do prazo de pagamento de rendas de habitação municipal ou de espaços
comerciais municipais;
• Criação de linha de emergência social para
apoio à população;
• Implementação de plano de emergência social para entrega de refeições, medicamentos
e compras ao domicílio a munícipes isolados
ou em situação de fragilidade.
•
Apoio excecional ao Serviço Nacional de
Saúde:
Tendo conhecimento do impacto anormal desta
situação, que certamente a todos surpreendeu,
e as dificuldades que as autoridades nacionais
de saúde e o Serviço Nacional de Saúde enfrentam, o Município de Oeiras no espírito de solidariedade nacional que o momento impõe, a
Câmara e a Assembleia Municipal irão aprovar
uma dotação extraordinária para aquisição e a
entrega de material urgente ao Serviço Nacional
de Saúde (e por indicação deste) no valor de 1
Milhão de euros, a saber:
o 700 mil euros destinados à aquisição de ventiladores;
o 300 mil euros destinados à aquisição de seringas elétricas difusoras, batas impermeáveis,
fatos-macaco impermeáveis, boteiras, viseiras
e óculos e máscaras.

Entrega de seringas elétricas ao Hospital São Francisco Xavier

Cumprimento das normas de circulação garantida pela Polícia Municipal e pela Polícia
de Segurança Pública

Entrega de refeições gratuitas aos profissionais das funções essenciais
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LINHAS DE APOIO
E EMERGÊNCIA
Linha de Emergência Social:
915 407 455
Para quem necessitar de apoio no
fornecimento de refeições, higiene
pessoal, bens alimentares ou medicamentos.
Linha de Apoio Psicológico:
914 354 326
Para quem se sentir só ou angustiado.

Entrega de viseiras de proteção
Este apoio concretizou-se na compra de 2400
peças de vestuário hospitalar, 43 ventiladores,
90 seringas elétricas, 500 fatos de proteção, 140
óculos de proteção, 50.000 máscaras, diverso
material informático e telecomunicações.
Ao Hospital São Francisco Xavier foram entregues 60 seringas elétricas infusoras e 30
bombas elétricas infusoras.
Ao Hospital Prisional de Caxias foram entregues 10.000 máscaras cirúrgicas, 150 máscaras
formato FFP2, 100 viseiras e quatro termómetros lazer. O Município já tinha entregue 4.000
pares de luvas ao Hospital S. João de Deus.
Estas decisões representam o esforço e o
empenho do Município de Oeiras para travar a pandemia do Covid-19. Todavia, a elas
não se substitui o espirito cívico que cada
um deve ter para evitar maior propagação
da doença. Cada um de nós deve seguir as
medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde e, desse modo, ser agentes de travagem da propagação da doença.
Saibamos, como comunidade, estar à altura
das circunstâncias e do momento. Respeite-

mo-nos uns aos outros. Compreendamos o medo
de cada um, por si e pelos seus. Porém, não deixemos que o medo tome conta das nossas ações,
nos cegue e nos impeça de, com calma, coragem e
confiança, ver como podemos ter futuro.
Ultrapassar esta pandemia está, sobretudo, nas
nossas mãos e nas nossas ações. •

Linha Voluntariado:
214 420 463 / 210 977 439
bvoluntariado@cm-oeiras.pt
Para quem quiser ajudar em regime
de voluntariado.
Estas linhas telefónicas estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das
9.00h às 20.00h

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Entrega de material China Construction

Atendimento:
214 408 300 / 800 201 205
(Linha Verde Ambiente)
https://oeirassmartcity.cm-oeiras.pt/#/meubairro/home
(submissão de ocorrências
na via pública)
210 976 590 (Polícia Municipal)
Urbanismo (submissão de pedidos
ou pedido de esclarecimentos):
214 408 300
urbanismo.online@cm-oeiras.pt
Serviço de Execuções Fiscais, pedidos de certidões, trânsito e transportes, Cartão 65+, pagamentos
Programa Atividade Física 55+ e
outros:
214 408 300
DGO@cm-oeiras.pt
http://www.cm-oeiras.pt/pt/balcaoonline/
(submissão dos
pedidos/requerimentos). •

Ruas desertas

Oeiras Atual
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Oeiras garante aulas à distância
para todos os alunos
Para garantir o funcionamento do modelo de aulas à distância imposto pela
necessidade de confinamento face à pandemia por Covid19, o Município de Oeiras
garantiu perto de 1 950 tablets, computadores e smartphones para alunos e
professores que não dispunham de equipamento, 200 webcams, 200 microfones e
perto de 1200 routers para internet. Todas as necessidades em equipamento serão
satisfeitas.

F

ace à pandemia do Covid19, os portões das escolas de todo o País foram
fechados no passado dia 13 de março. A partir desse dia, escolas e professores uniram-se na tentativa de continuar
a manter contacto com os seus alunos, quer
através de aulas vídeo-gravadas, quer através
do envio de tarefas escolares.
Não obstante o esforço de continuar a manter
vivo o contacto e desenvolver algum trabalho
de caráter curricular, instalou-se a dispersão e
o cansaço. A esta situação somou-se um outro
problema: a existência de outros a quem, com o
fecho das escolas e o fim das aulas presenciais,
não foram dadas quaisquer outras oportunidades de contacto e de continuar a aprender.
Foi perante este conjunto de evidências e falta
de equidade social que o Município de Oeiras
decidiu atuar, tirando partido de recursos já
existentes nas escolas, nomeadamente os mobilizados pelo projeto Mochila Leve, que prevê
a utilização, entre outras ferramentas, de tablets em sala de aula, e pelo Plano de Desenvolvimento Tecnológico, que integrou a primeira
fase da requalificação do parque informático da
Escola Secundária Luís de Freitas Branco, que

lhe permitiu avançar de imediato.
A primeira medida consistiu em fornecer equipamento tecnológico e levar rede de internet a
casa dos alunos e dos professores que não dispunham desses recursos.
Seguiu-se a constituição de uma equipa tendo em vista a implementação de um sistema
de aulas à distância com base na plataforma
Cisco Webex, onde professores e alunos podem
trabalhar em interação, tanto nas aulas diretas, como no desenvolvimento de tarefas individuais.
Neste sentido foi implementado um plano de
formação, estruturado e dinamizado pela Cisco, em colaboração com a Altice, que, entre os
dias 8 e 17 de abril, formou aproximadamente
2 000 professores, número que constitui o universo da classe docente do concelho de Oeiras.
Ainda numa vertente formativa e de apoio, a
Cisco criou duas Linhas de Apoio, uma para
professores, outra para alunos e famílias, que
terão associadas um Número Verde. Através
destas duas linhas poderão ser colocadas e esclarecidas todas as dúvidas relacionadas com a
utilização da plataforma Cisco Webex. •

PARA ASSEGURAR AULAS À DISTÂNCIA
PARA TODOS, O MUNICÍPIO CEDEU:
Equipamento tecnológico para alunos e
professores (tablets; computadores portáteis e smartphones):

EQUIPAMENTOS
ALUNOS
PROFESSORES
TOTAL

1914
30
1944

REDE DE INTERNET PARA ALUNOS E
PROFESSORES (ROUTERS)
ALUNOS
PROFESSORES

1158
27

TOTAL

1185

WEBCAMS

200

MICROFONES

200

Para preparar o regresso de crianças e alunos às escolas, o
Município está a realizar ações de higienização, desinfeção
e limpeza nas escolas públicas. Estas ações visam introduzir
novas técnicas de execução de tarefas de limpeza e decorrem da aplicação das orientações que a Direção-Geral da
Saúde tem produzido a este respeito.
Este investimento resulta da necessidade de corresponder,
antecipadamente, às preocupações que alunos, famílias e os
próprios profissionais têm relativamente a um contexto que
lhes era familiar e que importa manter seguro, quando for
retomada a atividade regular dos estabelecimentos. •

by freepik

Higienização de instalações escolares
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Plano Municipal de Apoio
à População em Situação
de Vulnerabilidade Social

Tendo presente o atual contexto epidemiológico, o Município assegurou a elaboração do Plano Municipal de Apoio à População em Situação de Vulnerabilidade COVID 19, elencando uma série de medidas e recursos que ambicionam a
garantia da salvaguarda das mais elementares necessidades da população, seja
diretamente, seja por via da ação dos atores locais.
Destacam-se algumas das medidas implementadas:
• Apoio ao Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (aquisição e doação de equipamento; alojamento para descanso; alojamento e refeições para profissionais
infetados);
• Apoio ao Agrupamento de Centros de Saude de Lisboa Ocidental e Oeiras
(aquisição e doação de equipamento; alojamento para descanso; alojamento e
refeições para profissionais infetados; refeições para profissionais de 1ª Linha);
• Implementação de Estrutura de Triagem (Centro de Saúde de Paço de Arcos);
• Implementação de Avaliação e Tratamento de Doentes (Palácio Anjos, Algés);
• Implementação de Centro de Testes COVID para funcionários e profissionais
de 1ª Linha (Fundição de Oeiras);
• Implementação de estrutura de acolhimento para pessoas e situação de sem-abrigo (Centro de Dia São Vicente de Paulo em Paço de Arcos).
No que apoio às entidades locais, possível através de uma monitorização sistemática, está assegurado um fluxograma de atuação estabelecido com a Autoridade de Saúde Local (e em consonância com as orientações nacionais). Estão
previstos diversos recursos como apoio para despistagem, disponibilização de
material de proteção individual e higienização, nebulização dos equipamentos
e encaminhamento para isolamento em estruturas de apoio (unidades hoteleiras). Foram, ainda, atribuídas comparticipações financeiras extraordinárias
para fazer face aos novos desafios decorrentes da Pandemia.
Destaque, ainda, para a implementação de Linha de Apoio Psicológico e Linha de
Emergência Social que procuram responder às diversas necessidades dos munícipes, nomeadamente, apoio financeiro (através da ativação do Fundo de Emergência Social, que foi reforçado), apoio alimentar (através da disponibilização
de refeições confecionadas) e apoio na compra e entrega de medicamentos e/ou
produtos alimentares (com recurso ao Banco Local de Voluntariado de Oeiras). •

Oeiras Atual

APOIO À MANUTENÇÃO
DE POSTOS DE TRABALHO
NA EDUCAÇÃO

Correspondendo à determinação em manter o vigor
da economia local e em garantir os postos de trabalho,
o Município tem vindo a adotar todas as medidas que
se afigurem adequadas a minorar os impactos decorrentes da pandemia na vida da população e na economia do concelho.
No âmbito da Educação, merecem especial atenção
os profissionais, técnicos de AEC e monitores da componente de apoio à família e de atividades de animação e de apoio à família que diariamente, asseguram
o acompanhamento de crianças e alunos do 1.º ciclo.
Estes profissionais estão ao serviço de associações de
pais e de encarregados de educação e de IPSS.
Com a declaração do estado de emergência, também
estes profissionais e estas entidades foram convocados para continuar a acompanhar crianças e alunos,
com recurso à oferta de atividades para obviar o impacto do isolamento social.
Para fazer face ao primeiro impacto da suspensão do
pagamento de mensalidades, o Município antecipou
o pagamento dos valores da terceira tranche de comparticipação referentes às AEC e AAAF. O valor global
dessa antecipação atinge os 410 mil euros que, em vez
de julho, foram já transferidos em abril.

FORMAÇÃO ONLINE
PARA ASSISTENTES
OPERACIONAIS

Atento ao impacto no funcionamento das escolas e na
gestão dos recursos humanos, o Município de Oeiras
promove, neste período de suspensão de atividade letivas e não letivas, formação online certificada dirigida
aos Assistentes Operacionais de Ação Educativa, com
recurso a plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem à distância.
Deste modo, será possível dar continuidade ao trabalho de valorização e de desenvolvimento socioprofissional deste grupo profissional, compatibilizando as
necessidades de caráter organizativo e de formação
com a preparação profissional e pessoal para o regresso às atividades da comunidade escolar, após este longo período de isolamento social.
Trata-se de um projeto inovador com ações concebidas especificamente para as Assistentes Operacionais
de Ação Educativa das escolas do concelho de Oeiras,
que decorrerão entre abril e junho de 2020, com uma
carga horária de 25h por ação/grupo, abrangendo
mais de 200 Assistentes de Acão Educativa.
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COVID19
Fornecimento de refeições

Idosos e alunos
carenciados
Antecipando as dificuldades das famílias mais vulneráveis, o Município, em estreita colaboração com as escolas,
garantiu a continuidade do fornecimento de refeições aos
alunos carenciados do escalão A e aos seus familiares.
Para beneficiar deste apoio, basta que as famílias sinalizem a necessidade junto das coordenações e direções escolares. Neste âmbito, até ao dia 10 de abril foram distribuídas cerca de 1 200 refeições.
Com o prolongamento da suspensão das atividades letivas
e não letivas, o apoio alimentar é estendido aos alunos carenciados do escalão B e aos educandos das famílias que
se deparam com dificuldades inesperadas resultantes da
redução de rendimentos que resulta da interrupção da atividade profissional e desemprego. •

Profissionais da saúde,
forças de socorro
e segurança
Por iniciativa do Município, os profissionais da área da saúde, forças de socorro e segurança, funcionários das juntas de freguesia e dos SIMAS em estado de prevenção usufruem da oferta de refeições completas e em formato unidose transportável, compostas
por sopa, prato e fruta.
As refeições são distribuídas diariamente na Escola Secundária Camilo Castelo Branco,
na Escola Secundária Sebastião e Silva e no Centro de Saúde Algés. Até ao dia 10 de
abril foram distribuídas cerca de 14.250 refeições. Este esforço congrega as direções
escolares, docentes e os assistentes operacionais das escolas que se prontificaram desde
o início a colaborar nesta tarefa, em dias úteis, fins de semana e feriados. •

Acolhimento dos filhos de profissionais de funções essenciais
Para minorar o impacto social do encerramento determinado pelas medidas de combate ao Covid19, doze escolas de Oeiras disponibilizam desde 16 de março o serviço de
acolhimento a filhos de profissionais mobilizados para o exercício de funções essenciais
na área da saúde, socorro e segurança que
comprovadamente necessitem desse apoio.
No horário de trabalho dos pais, as escolas
públicas asseguram o acompanhamento,
proporcionam atividades socioeducativas e
disponibilizam refeições a crianças do pré-escolar e a alunos do básico. As crianças mais

pequenas encontram abrigo em equipamentos de infância da Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras, que se aliou a este esforço.
Apesar da pronta disponibilidade do serviço,
até ao dia 10 de abril, o número de famílias
que beneficiava deste serviço era residual
(três crianças de duas famílias), denotando
que foram mobilizadas as redes de suporte
tradicionais para assegurar as necessidades
de acompanhamento.
O fornecimento de refeições e o serviço de
acolhimento são disponibilizados nos onze
agrupamentos de escola e escola não agru-

pada do concelho, nos seguintes estabelecimentos: EB de Porto Salvo, em Porto Salvo;
EB Conde de Oeiras, em Oeiras; ES Quinta
do Marquês, em Oeiras; ES Sebastião e Silva, em Oeiras; ES Luís de Freitas Branco,
em Paço de Arcos; EB S. Bruno, em Caxias;
EB Sophia de Mello Breyner, em Carnaxide;
EB Alto de Algés, em Algés; ES Amélia Rey
Colaço, em Linda-a-Velha; EB Prof. Noronha
Feio, em Queijas (que também serve a freguesia de Barcarena) e ES Prof. José Augusto Lucas, em Linda-a-Velha (só refeições).
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COVID19
Em situação de pandemia por Covid-19

Gestão de Resíduos Urbanos
Em virtude das circunstâncias atuais de pandemia por Covid-19, a Agência Portuguesa de Ambiente e a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos
emitiram um conjunto de orientações e recomendações que as entidades gestoras
de resíduos devem ter em conta, por forma a garantir que os processos de recolha
sejam seguros, evitando contaminações.
Neste contexto, os serviços de higiene urbana do Município de Oeiras adaptaram os
seus procedimentos de trabalho.
Para além de se promover junto dos trabalhadores da recolha de resíduos urbanos
a importância do reforço da higienização dos equipamentos de proteção individual,
está a proceder-se à higienização e desinfeção das viaturas de recolha, por dentro e
por fora, sendo todas dotadas de desinfetante.
A nível operacional reforçou-se o desfasamento de turnos de recolha, evitando a
aglomeração de equipas em espaços coletivos, contribuindo para a promoção da
distância social.
Relativamente aos pontos de recolha e aos equipamentos de deposição de resíduos,
estão a constituir-se equipas para a limpeza e remoção de resíduos provenientes de
deposições indevidas fora dos contentores e está em curso um reforço da higienização dos equipamentos de deposição de resíduos e de desinfeção das tampas dos
mesmos, em turnos desfasados.
Estas medidas contribuem para tornar o processo de deposição e de recolha de resíduos
mais seguro, tanto para os trabalhadores do Município como para os munícipes. •

Desinfeção da via pública
Recolha de lixo garantida pelos funcionários do Município

Para além das ações de higienização do espaço público que as equipas de limpeza
urbana realizam habitualmente nas ruas do concelho, as circunstâncias obrigaram
à implementação de medidas de contingência no âmbito da pandemia Covid-19,
nomeadamente no que se refere à desinfeção das ruas.
Neste contexto, seis equipas municipais de limpeza urbana começaram no dia 21
de março a realizar a desinfeção de ruas em todo o concelho. •

Higiene urbana

Recomendações
à população
Face à evolução e impacto do surto da epidemia Covid-19 e para uma
gestão eficaz e eficiente dos resíduos, atendendo à causa da segurança e
saúde pública, o Município de Oeiras apela a todos os munícipes para:
• NUNCA depositar resíduos, seletivos ou indiferenciados, fora dos contentores
• Compactar todos os seus resíduos em sacos bem fechados e depositar
no contentor adequado
• Evitar a colocação de monos e resíduos verdes na via pública
O Município de Oeiras está a fazer tudo para prevenir a disseminação do
Covid-19 e para que não se registem quebras de serviços essenciais que
possam colocar em causa a saúde e a segurança pública.
No entanto, para uma operação de recolha de resíduos eficaz todos têm
o dever de cooperar. •

Oeiras Atual

Higienização de ruas e equipamentos no espaço público
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MOBILIDADE

Paço de Arcos

Melhor mobilidade e mais acessibilidades
Em Paço de Arcos está a avançar a obra de construção do viaduto
rodoviário que vai permitir ligar os dois núcleos da Quinta da Fonte,
a par de um ramo de ligação à Avenida Conselho da Europa (sentido
norte) para acesso à variante EN 249-3 e um parque de estacionamento, localizado nos terrenos entre a via V3 e o ramo de acesso à
autoestrada A5.
A obra tem prazo de execução de 350 dias e estimativa de custo de
2.098.767,00€. •

INVESTIMENTO
2 MILHÕES
EUROS

Março | Abril 2020

14 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

MOBILIDADE
Linda-a-Velha

Combus

Melhor mobilidade
na Avenida Carolina
Michaelis

Aberto concurso para aquisição
de oito novos autocarros
Transporte gratuito vai abranger todo o concelho até ao final do ano

O objetivo da empreitada é a requalificação da Avenida
Carolina Michaelis, entre a rotunda da Rua Domingues
Fernandes e a Alameda António Sérgio, com a criação de
uma nova rotunda no cruzamento da Rua de Ceuta e dos
Lusíadas, reformulação de estacionamentos e criação de
boxes para autocarros.
A obra tem um prazo de execução de seis meses. •

INVESTIMENTO
330 MIL EUROS

De modo a cumprir o objetivo de cobrir todo o concelho com transporte gratuito
disponibilizado pela autarquia até ao final de 2020, o Município de Oeiras aprovou a aquisição de mais oito viaturas urbanas de transporte de passageiros para o
projeto COMBUS.
Para o efeito, será adotado um procedimento por Concurso Público, com publicidade internacional, cujo preço base é de 720 mil euros (+ IVA). Atendendo ao
preço base previsto para este procedimento, o contrato a celebrar decorrente do
mesmo deverá ser submetido a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.
Recorde-se que este serviço de transporte gratuito foi retomado no atual mandato
(em junho de 2018), com um primeiro trajeto nas localidades de Algés, Cruz Quebrada – Dafundo e Linda-a-Velha. Já em março do presente ano, chegou a Oeiras,
Paço de Arcos e Caxias.
O objetivo é o seu alargamento ao
resto do território até ao final de
2020, de modo faseado, seguindo-se
as freguesias de Carnaxide e Queijas
e, por fim, Barcarena e Porto Salvo.
Dando seguimento à estratégia definida no Novo Ciclo de Desenvolvimento para garantir melhores condições de mobilidade, o Executivo
prevê um investimento de 2 milhões
de euros no serviço COMBUS. •

Queluz de Baixo

Requalificação do espaço
público

INVESTIMENTO
240 MIL EUROS

Oeiras Atual

O Município vai avançar, ainda este ano, com a obra de requalificação
de espaço público na zona de entrada do concelho em Queluz de Baixo.
A intervenção consiste, essencialmente, na ‘abertura’ do espaço, a fim de
lhe dar uma maior amplitude visual e proporcionar uma área de espaço
público de maior fruição lúdica para os moradores.
O projeto prevê a criação de zonas de circulação pedonal e novas zonas
de vegetação arbustiva. Será criada uma nova praça/jardim na envolvente do edifício do Centro de Juventude com zonas de estadia incluindo
bancos e mesas. •
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MOBILIDADE
Oeiras, Paço de Arcos e Caxias

Melhor circulação na Avenida Marginal

Avenida Marginal – Rotunda de São Julião da Barra

Avenida Marginal – Rotunda da Curva dos Pinheiros

T
INVESTIMENTO
2,5 MILHÕES
EUROS

endo como objetivo melhorar as
condições de acesso, circulação e
mobilidade urbana em locais da
Avenida Marginal onde existem
conflitos e/ou necessidade de inverter facilmente o sentido, o Município propõe intervenções em três pontos.
Na chamada Curva dos Pinheiros, em Paço de
Arcos, o nó da Giribita pretende reordenar os
acessos locais ao forte da Giribita e às praias.

Em Caxias, junto ao antigo restaurante Mónaco, o nó de Caxias
pretende facilitar a mobilidade do tráfego proveniente de Caxias
com destino a Lisboa/Algés.
O nó de São Julião, situado no encontro da estrada da Medrosa
com a Avenida Marginal, em Oeiras, pretende reordenar um nó
semaforizado com viragem à esquerda e permitir o acesso principal e a distribuição do tráfego com acesso à praia da Torre e Porto
de Recreio de Oeiras. •
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MOBILIDADE
Conforto urbano

Melhoria da mobilidade pedonal

O

Município tem vindo a intervir no âmbito da melhoria da
mobilidade pedonal tendo como objetivo a criação de passeios confortáveis nos percursos mais utilizados pela população nas suas deslocações diárias. Neste contexto procede-se
à substituição dos pavimentos existentes em calçada por materiais mais
confortáveis, seguros e de fácil manutenção.
Neste sentido já se encontram concluídas as obras realizadas na Avenida
Copacabana, em Oeiras (investimento de 27.565 €), na Rua Cândido
dos Reis, em Oeiras (32.380 €), na Avenida Rio de Janeiro, Avenida Embaixador Augusto Castro e Rua da Junção do Bem, também em Oeiras
(investimento de 70.150 €), na Rua Helena Aragão, em Tercena (investiPassadiços do jardim, na Outurela, Carnaxide
mento de 40.100 €), na Rua João XXI e Estrada das Várzeas, em Queijas
(investimento de 189.150 €), nos passadiços do Jardim da Outurela, em
Carnaxide (investimento de 52.840 €).
No Dafundo encontra-se concluída a obra de construção de espaço para
esplanadas. Trata-se de uma empreitada que visou criar uma zona pedonal alargada e melhores condições para os espaços de esplanada na Rua
Direita do Dafundo, junto ao Aquário Vasco da Gama.
Em curso estão as obras na Rua Conde de Alcáçovas, em Paço de Arcos
(investimento de 277.206 €) e nas ruas Egas Moniz, Joseph Black, João
das Regras e da Mata de São Mateus, em Linda-a-Velha. •
Zona pedonal e de esplanadas no Dafundo

Rua João XXI, em Queijas

Rua Junção do Bem, em Oeiras

Linda-a-Velha

Beneficiação da Avenida 25 de abril
Já se encontra concluído o projeto de execução de arquitetura paisagista para
a Avenida 25 de abril de 1974, em Linda-a-Velha. A obra tem execução prevista
para o início do próximo ano, com uma estimativa orçamental de 2.125.000 €.
Abrangendo uma área de intervenção de 16 905m2, inclui alteração ao nível
dos passeios, praças e jardim existentes (exclui alteração rodoviária). O projeto pretende valorizar a avenida e os seus espaços adjacentes, em benefício do
peão, procurando maior comodidade e uma imagem mais apelativa e acolhedora. Prevê construção de novos pavimentos e áreas que potenciam o recreio, a
circulação e a estadia. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO
2,1 MILHÕES
EUROS
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MOBILIDADE

INVESTIMENTO
400 MIL EUROS

Oeiras

Melhor mobilidade na Rua Oeiras do Piauí
Tendo como objetivo melhorar as condições de circulação no local, está
a avançar, entre os bairros da Figueirinha e do Moinho das Antas, em
Oeiras, a obra de reordenamento do cruzamento da Rua Oeiras do Piauí
com a Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro e Avenida do Ultramar.

A empreitada visa a construção de uma rotunda com uma via de circulação e os trabalhos representam um investimento de cerca de 400 mil
euros. •

Paço de Arcos/Porto Salvo

Nova ciclovia empresarial
de Oeiras
Está em curso a obra de construção da futura ciclovia empresarial ligando a estação ferroviária de Paço de Arcos e os parques
empresariais da Quinta da Fonte e do Lagoas Parque, pela estrada de Cacilhas, numa extensão aproximada de 4km. Nasce
assim um corredor seguro, confortável e eficiente para utilizadores de bicicletas e trotinetas e para peões, tendo como objetivo o incremento da mobilidade urbana multimodal sustentável.
Além de beneficiar os parques empresariais, este corredor
serve também zonas residenciais e de emprego ao longo da
Estrada de Paço de Arcos e Estrada de Oeiras, bem como a
população residente no núcleo central de Porto Salvo e a de
Paço de Arcos.
Visa, ainda, facilitar as deslocações a pé e de bicicleta naquelas
duas localidades, incluindo a ligação destas ao Oeiras Parque,
grandes superfícies comerciais e outras zonas de empresas e
escolares, promovendo a mobilidade suave nos movimentos
pendulares, quer de trabalho quer de estudo, que aconteçam
nesta envolvente. •

INVESTIMENTO
1,5 MILHÕES
EUROS
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MOBILIDADE
Alto de Caxias

Arte embeleza Cidade do Futebol

INVESTIMENTO
350 MIL
EUROS

Oeiras Atual

A par do aspeto funcional,
as rotundas assumem um papel
na requalificação do meio
envolvente, valorizando a estética
do espaço. Para isso contribuem
as obras do artista plástico Júlio
Quaresma que agora ornamentam
as rotundas norte e sul junto à
Cidade do Futebol, no Alto
de Caxias.

N

a rotunda norte, o conjunto escultórico tem o
título ‘Porta para a glória’, com referência a um
jogador de futebol rematando à baliza e a uma
bancada. Na rotunda sul, o conjunto escultórico tem o título ‘O mundo do futebol’, aludindo à história e
percurso ao longo dos tempos do jogo de futebol e da importância e universalidade do desporto.
No sentido de encontrar formas sustentáveis de manutenção dos espaços das rotundas, foram utilizados materiais
que economizam os gastos de água e o trabalho de conservação, nomeadamente os inertes de desperdícios de tijolo
e pedra e a relva sintética. A iluminação das peças e o seu
desenho espacial constituem uma mais-valia para a zona. •
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OBRAS
Paço de Arcos

Requalificação da Praceta Dionísio
Matias e envolvente ao Mercado

INVESTIMENTO
950 MIL EUROS

Tem início previsto para janeiro
de 2021 a obra de requalificação da Praceta
Dionísio Matias e zona envolvente ao Mercado
de Paço de Arcos.
O Município avançou já com o concurso para a
requalificação daquele polo de atividade económica e lazer da vila de Paço de Arcos. Através
da reconfiguração viária, a proposta assenta na
criação de uma ampla praça que una a Praceta
Dionísio Matias ao fronteiro Mercado, encarada como novo espaço central da vila, preparada
para a plena fruição pedonal, com novas áreas de
esplanadas e zonas de recreio, com novos equipamentos e mobiliário urbano, em que a tónica
predominante é a qualidade do conforto urbano.
A obra representa um investimento na ordem
dos 950 mil euros. •

LANÇAMENTO DA OBRA
Janeiro 2021

Porto Salvo

Ruas e caminhos
pedonais requalificados
no Casal da Choca
No âmbito do plano de reconversão do Bairro do Casal da
Choca, o Município de Oeiras vai abrir um concurso público para mais uma intervenção de ordenamento. O projeto
contempla a requalificação de três ruas, localizadas junto às
ruas Augusta e Tapada do Carrascal. A intervenção vai incluir saneamento básico (deixando de haver fossas séticas),
abastecimento de gás e de eletricidade, infraestruturas de
telecomunicações, pavimentos, sinalização, espaços verdes
e muros delimitadores com respetivas áreas técnicas.
Recorde-se que o Bairro do Casal da Choca é uma Área
Urbana de Génese Ilegal (AUGI) que tem sido objeto de
diversas intervenções municipais,
no âmbito de políticas urbanas
tendentes a uma gestão global e
integrada no território.
Tendo como objetivo garantir
melhor mobilidade pedoINVESTIMENTO
nal no Bairro do Casal da
950 MIL EUROS
Choca, o Município está a
levar a cabo trabalhos de
substituição, reparação

e/ou adaptação de pavimentos, aplicação de revestimentos adequados, rebaixamento
de calçadas em zonas de atravessamento de passadeiras e implementação de lombas
para acalmia de trânsito.
Numa primeira fase considerou-se prioritária a intervenção nas ruas Augusta, de São
José, de Santa Susana, Lopo Soares Albergaria, D. Pedro V, de São Martinho, da Quinta
das Estrangeiras, Cidade do Porto e Cidade de Elvas. •
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OBRAS

INVESTIMENTO
285 MIL EUROS

CONCLUSÃO
2021

Santo Amaro de Oeiras

Reordenamento do estacionamento
Simplificar e clarificar o espaço público, otimizar a capacidade e fluidez do
parqueamento e melhorar a experiência de circulação para os diferentes
utilizadores – peões, condutores, passageiros, ciclistas, trotinetistas – é o
principal objetivo do projeto para reordenamento do estacionamento público na margem esquerda da ribeira da Laje, junto à ETAR de Santo Amaro
de Oeiras.
O projeto prevê a criação de uma única bolsa de estacionamento para 50
veículos ligeiros, com possibilidade de recirculação sem conflitos, e acesso

franco à ETAR. Em complemento, uma pequena bolsa à saída para a Avenida Marginal, vocacionada para veículos policiais e municipais. É assegurada
a circulação acessível a cidadãos com mobilidade reduzida, garantindo um
percurso acessível. São previstas estações para veículos elétricos e para bicicletas, trotinetas ou similares, numa ótica de inserção numa futura rede de
mobilidade elétrica do município.
Propõe-se ainda a plantação de 24 novas árvores e arbustos e a devolução da
margem da ribeira à fruição pública. •

Oeiras

Mais estacionamento
na Rua Salette
Tavares

INVESTIMENTO
350 MIL EUROS

Oeiras Atual

Está em curso a obra de requalificação da Rua Salette Tavares,
situada entre um conjunto de prédios de habitação e comércio e
a Escola Secundária Luís de Freitas Branco. A intervenção visa
a reperfilagem da artéria, a criação de um parque de estacionamento e a requalificação paisagística da envolvente.
A empreitada justifica-se pela necessidade evidente do aumento
da oferta de estacionamento, durante o dia por parte da população escolar e à noite pelos moradores. A solução vai permitir aumentar significativamente a oferta de lugares: aproximadamente
100 lugares de estacionamento, mais três para pessoas com mobilidade reduzida. •
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OBRAS
Paço de Arcos
CONCLUSÃO PREVISTA
Setembro 2021

Programa
Habitação Jovem

E

difício da primeira década do século XX, o Villa Longa, em
Paço de Arcos, é agora objeto de uma intervenção profunda
visando a adaptação ao programa de Habitação Jovem.
O projeto prevê a preservação das fachadas do imponente
edifício, cobertura, escadas e todos os elementos exteriores e interiores
caracterizadores da época em que foi construído. Mantém-se ainda a
antiga garagem, com o intuito de dar a continuidade volumétrica ao
conjunto e enquadrar o edifício com os envolventes.
Com uma área de 2300 metros quadrados, ali vão nascer 32 fogos para
habitação jovem: 22 T1 e 10 T0, além de parqueamento para 20 automóveis a descoberto. •

INVESTIMENTO
2 MILHÕES
EUROS
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OBRAS
Caxias

Parque Urbano da Pedreira Italiana
INVESTIMENTO
310 MIL
EUROS

Caxias

Polidesportivo
do Hospital Prisão
de S. João de Deus
Ficaram concluídos, em março, os trabalhos de beneficiação do Polidesportivo do Hospital Prisão de S. João de Deus, em Caxias. A empreitada envolveu a reparação dos pavimentos e estruturas existentes, a
pintura dos campos de jogos e tratamento da envolvente e colocação de
equipamentos para as atividades desportivas e desmatação dos terrenos
periféricos.
Esta iniciativa surge da vontade do Município de participar ativamente
no processo de reabilitação e reinserção dos reclusos.
O valor total da execução da empreitada foi de 70 mil euros. •

Oeiras Atual

Está em curso, no Bairro da Pedreira Italiana, a intervenção que
visa a criação de um parque urbano junto à ribeira de Barcarena.
Trata-se de uma obra que prevê a integração num percurso ribeirinho, garantindo a defesa do sistema hidrológico e a salvaguarda
da vegetação de interesse paisagístico e ambiental promovendo a
circulação pedonal e ciclável, e o recreio ao ar livre.
Neste âmbito, foram consideradas no projeto três grandes ações:
acessibilidades, mediante a criação de uma rede de percursos pedonais que permite o atravessamento da ribeira; estrutura verde,
tendo por base a preservação de um espaço verde amplo de qualidade, com baixos custos de construção e manutenção, com árvores, zona ervada e um pomar; e criação de infraestruturas que
respondam às necessidades dos utilizadores.
A empreitada tem conclusão prevista para o primeiro semestre de
2020 e representa um investimento municipal de 310 mil euros. •

Melhoria do espaço público

Quinta da Politeira
requalificada

O Município de Oeiras vai investir cerca de 1,5 milhões de euros na
requalificação do Parque Urbano da Quinta da Politeira, em Barcarena, uma obra que deverá ter a duração de
um ano.
A intervenção visa promover uma melhor
acessibilidade tanto dentro como para
fora do bairro, criar espaços de convívio
e lazer ao ar livre e um local onde se
INVESTIMENTO
promove a atividade física e estilos de
1,5 MILHÕES
vida saudáveis.
EUROS
Neste sentido, os passadiços existentes serão substituídos por passadiços de madeira
resistente e antiderrapante, consolidados caminhos e colocados corrimãos. •
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OBRAS
Santo Amaro de Oeiras

Parque de recreio
da Quinta dos Sete
Castelos requalificado

Já se encontra concluída a instalação de um novo Espaço de Jogo e Recreio
inclusivo, inserida na requalificação dos jardins da Quinta dos Sete Castelos,
numa zona de relva natural, junto à zona das merendas e do bebedouro.
O equipamento é composto por um conjunto de três baloiços, um deles inclusivo, uma torre de atividades com escorrega, zona de escalada e casinha de
brincar, e um outro equipamento ‘slide’.
De assinalar que a intervenção na Quinta dos Sete Castelos contemplou a
recuperação do jardim, requalificação de caminhos e outras infraestruturas,
instalação de nova iluminação pública e reabilitação de um anexo/pequena
construção. •

INVESTIMENTO
GLOBAL
280 MIL
EUROS

Obras
de remodelação
na creche
O Pombal
O Município de Oeiras vai avançar com a obra
de remodelação da creche O Pombal, gerida
pelo Centro Social Paroquial de Oeiras, de
modo a adaptar as instalações existentes à valência de creche, desativando-se a valência de
pré-escolar.
Esta alteração surge na sequência das medidas de reordenamento do parque escolar da
rede pública que deram origem a um aumento da procura de lugares para crianças entre
os 24 aos 36 meses e a um grande decréscimo
no número de inscrições de crianças
com idades entre
os 3 e os 5 anos.
O equipamento
passará, assim,
a ter capacidade
INVESTIMENTO
para acolher
400 MIL
78 crianças
EUROS
na valência

Mais segurança
nos espaços de jogo e recreio
A empreitada tem por objetivo a intervenção em pavimentos dos espaços de jogo e recreio em
todo o concelho, através da substituição dos pavimentos em placas de borracha por pavimento
de borracha executados “in situ”, nas áreas de segurança dos equipamentos, de acordo com as
alturas críticas de queda para cada um deles.
Têm vindo a ser intervencionados espaços de jogo e recreio em Queluz de Baixo (Guerra Junqueiro), Paço de Arcos (Comendador Joaquim Matias e Jardim dos Arcos), Linda-a-Velha (D.
Pedro V), Tercena (Praceta Movimento das Forças Armadas),
Santo Amaro de Oeiras (Quinta do Esmeraldo). •

INVESTIMENTO
150 MIL
EUROS

de creche. •
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OBRAS

Avança plano de reabilitação de escolas

O

forte investimento do Município na reabilitação do edificado
escolar insere-se numa estratégia global para garantir as melhores condições de educação e ensino nas escolas de Oeiras, com o objetivo de ter neste concelho os melhores alunos
do País, ou seja, com percursos de sucesso, sem retenção e com acesso a
experiências de aprendizagem diversificadas.
Na criação e implementação do novo conceito de escola, o Município
de Oeiras encontra-se a desenvolver uma série de ações que visam a
conservação, modernização e adequação das instalações escolares e
seus equipamentos, tendo em conta o novo paradigma da educação,
criando condições para a prática de um ensino, adaptado aos conteúdos programáticos, às didáticas e às novas tecnologias de informação
e comunicação, inclusivo e estimulante para toda a comunidade educativa.
São, assim, objetivos estratégicos o reordenamento e redimensionamento
da rede escolar, a requalificação de jardins-de-infância e escolas do primeiro ciclo do ensino básico e a possibilidade de novas formas de aborda-

gem aos curricula, através da criação de espaços que contribuam para a
promoção do sucesso escolar.
No âmbito do Plano Estratégico de Reabilitação do Edificado Escolar, o
Município de Oeiras investiu assim mais de três milhões de euros em
2019, realizando obras de reabilitação em 16 escolas do concelho, e prepara novas intervenções para 2020, três das quais já em curso.
Em execução está o projeto de requalificação da ES Prof. José Augusto Lucas (Linda-a-Velha) e em fase de desenvolvimento, os Programas Funcionais para a requalificação da EB São Julião da Barra e da ES Aquilino
Ribeiro, no âmbito da FASE I do Plano de Reabilitação das Escolas Básicas e Secundárias.
Em 2020 seguirá a renovação do mobiliário escolar, num investimento que se prevê
INVESTIMENTO
de cerca de 133 000,00€ e que irá abranger
3,5 MILHÕES
21 estabelecimentos de ensino, desde o jarEUROS
dim-de-infância ao secundário. •

INTERVENÇÃO

OBRA

ESCOLA

Requalificação exterior - FASE I

Concluída

EB Amélia Vieira Luís - FASE I

Requalificações interiores e exteriores

Concluída

JI Tomás Ribeiro

Criação de parque de estacionamento

Em curso

ESEC Miraflores

Iluminação recreio coberto

Em curso

EB Alto de Algés

Montagem sinalética exterior

2º trimestre

EB Alto de Algés, EB Porto Salvo
e EB Sylvia Philips

Requalificação exterior - FASE I

3º trimestre

JI Sá de Miranda - FASE I

Beneficiação Edificado e Espaço Exterior

3º trimestre

EB Pedro Álvares Cabral

Recuperação de platibandas

3º trimestre

ES Aquilino Ribeiro

Insonorização laboratório + Sala Informática; eliminação

3º trimestre

EB Alto de Algés

Instalação de sistema de AVAC; Reparação de cobertura e eliminação de infiltrações

3º trimestre

EB Cesário Verde

Reabilitação das coberturas

3º trimestre

EB Conde de Oeiras - FASE II

Recarga de betuminoso no espaço exterior

3º trimestre

EB Conde de Oeiras

Criação de nova sala multiusos

3º trimestre

EB São Bento

Criação de sala de refeições e copa

4º trimestre

EB Armando Guerreiro

Criação das instalações provisórias de apoio à requalificação integral da escola

4º trimestre

EB Gil Vicente

Criação das instalações provisórias de apoio à requalificação integral da escola

4º trimestre

EB António Rebelo de Andrade

Criação das instalações provisórias de apoio à requalificação integral da escola

4º trimestre

EB Manuel Beça Múrias

de infiltrações; intervenção na rede de esgotos

Oeiras

Bombeiros de Oeiras vão ter novo quartel
INVESTIMENTO
5 MILHÕES
EUROS

Oeiras Atual

O Município de Oeiras já aprovou a abertura de
concurso público para a construção do novo quartel
dos Bombeiros Voluntários de Oeiras em Cacilhas
de Oeiras, numa parcela de terreno do domínio privado do Município. O procedimento obteve parecer
favorável junto da Agência Portuguesa do Ambiente

e o prazo de execução da obra é de 548 dias.
A construção de um novo quartel é de crucial importância, tanto para a operacionalidade daquela corporação e para a segurança das populações, como
para a dinamização do centro histórico de Oeiras,
onde se localiza atualmente. •
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OBRAS
Outurela – Carnaxide

Requalificação da EB Amélia Vieira Luís
A obra consistiu na requalificação dos
espaços exteriores da escola, em redor
do edifício mais antigo da época da comemoração do Plano dos Centenários,
e inclui a criação de um espaço de jogo
e recreio, construção de novas caldeiras
nas árvores e de um eficaz sistema de
rega, remodelação da rede de drenagem
pluvial, reconstrução de muros e substituição de vedação, colocação de novos
bebedouros, nova iluminação exterior,
novo espaço polidesportivo, mesa de
ping-pong e pista de atletismo. •

INVESTIMENTO
250 MIL EUROS

Carnaxide

Beneficiação do Jardim-de-Infância Tomás Ribeiro
Já se encontra concluída a intervenção levada a cabo no Jardim-de-Infância Tomás
Ribeiro, em Carnaxide.
No edifício os trabalhos incluíram pintura
exterior e interior, colocação de cabides e
de bancos corridos, montagem de bancada de lavatórios e revisão da iluminação.
No exterior consistiram na instalação de
novos equipamentos lúdicos e pavimento
amortecedor de impactos, acesso em rampa ao edifício, papeleiras novas, construção de um campo de jogos com relvado artificial, montagem de toldo para cobertura
do anfiteatro, criação de ciclovia para triciclos, pintura de bancos, mesas e muros
exteriores e, ainda,
plantação
de arbustos
e árvores. •

INVESTIMENTO
160 MIL EUROS
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OBRAS
OBRAS ADJUDICADAS · março 2020

OBRAS ADJUDICADAS · abril 2020

DESIGNAÇÃO

VALOR

Construção de Ramal de BT, Rua das Pedreiras, Leião, Porto Salvo

2 438,00 €

Execução de ramal de baixa tensão Passeio Marítimo de Oeiras,
junto ao Mergulho da Baleia, Oeiras

2 215,08 €

Trabalhos de reparação do muro e fachada principal da Policia Municipal

7 340,50 €

Fábrica da Pólvora - Recuperação integral da fonte cibernética do Pátio do Enxugo

111 300,00 €

Execução de muros em diversos locais

190 216,47 €

DESIGNAÇÃO

VALOR

Trabalhos no pórtico de betão inlcuindo a instalação de um elevador - Passagem superior Sul do Parque dos Poetas

142 025,50 €

Construção de abrigo para percurso pedonal – Oficinas de Vila Fria

105 964,53 €

Centro de Formação do INA (Algés) - Reparação de tectos, deficiências estruturais
e envolvente exterior

142 400,26 €

Pinturas diversas em imóveis municipais

31 441,19 €
14 463,22 €

Construção de ponte pedonal sobre o rio Jamor na Cruz Quebrada

228 897,35 €

Palácio do Marquês de Pombal - Recuperação de fachada do Lagar do Vinho e terraço
Norte da adega

Conservação e reparação de pavimentos em Algés e Porto Salvo

269 128,17 €

Execução de Lettring na EB Sylvia Philips, na EB Porto Salvo e na EB Alto de Algés

26 710,94 €

Execução de contenção de talude da Av. Tomás Riveiro em Queijas

157 082,04 €

Recintos polidesportivos da Laje e Barcarena – Substituição de vedações laterais

14 180,35 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais em Carnaxide e Caxias

201 611,47 €

Conservação/Execução de pavimentos pedonais em Oeiras e Paço-de-Arcos

164 973,10 €

Implantação de Parque Infantil na Quinta dos Sete Castelos, em Oeiras

64 607,00 €
Subtotal

Subtotal

642 159,10 €

1 234 836,08 €

OBRAS INICIADAS · abril 2020

OBRAS INICIADAS · março 2020

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO

VALOR

Construção de Ramal de BT, Rua das Pedreiras, Leião, Porto Salvo

2 438,00 €

Execução de ramal de baixa tensão Passeio Marítimo de Oeiras,
junto ao Mergulho da Baleia, Oeiras

2 215,08 €

Novas instalações da DCAD em Vila Fria: Reconversão dos balneários do piso 3

99 333,21 €

Secção de limpeza do Mercado social e cultural de Linda-a-Velha - Requalificação

102 131,00 €

Reformulação da iluminação exterior da EB1/JI Alto de Algés

25 952,83 €

Manutenções diversas em elementos de construção civil nos jardins municipais

290 784,50 €

Polidesportivos da Laje, Barcarena e Pedreira Italiana - Beneficiações diversas

121 672,74 €

Implantação de Parque Infantil na Quinta dos Sete Castelos, em Oeiras

64 607,00 €
Subtotal

709 134,36 €

OBRAS CONCLUÍDAS · março 2020

VALOR

Trabalhos de reparação do muro e fachada principal da Policia Municipal

7 340,50 €

Requalificação da secção de limpeza de Porto Salvo

188 091,18 €

Execução da passagem superior Norte de peões para ligação das 1.ª e 2.ª fase
do Parque dos Poetas

349 687,04 €
Subtotal

OBRAS CONCLUÍDAS · abril 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Aquisição e montagem de ascensor na Biblioteca de Algés (3 pisos) no Palácio Ribamar

24 804,00 €

Requalificação dos passadiços do Jardim da Outurela, Carnaxide

52 841,00 €

Instalação de ventiladores centrífugos na cobertura do pátio da EB1/JI Alto de Algés

5 452,75 €

Repavimentação das ruas Adolfo Casais Monteiro e Américo Cortez Pinto, Carnaxide

105 390,29 €
246 820,79 €

Conservação e reparação de pavimentos em Carnaxide e Caxias

DESIGNAÇÃO

VALOR

Conservação e reparação de pavimentos em Carnaxide e Caxias

241 777,33 €

Requalificação de pavimentos no estabelecimento prisional de Caxias

151 093,56 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Criação de reentrância
sob telhas, para a cons-trução de novos beirados

44 273,44 €

Paços do Concelho (Oeiras) - Remodelação de sanitários
no átrio do gabinete da Presidência

7 489,21 €

Mercado Municipal de Algés - Substituição da rede de abastecimento de água

23 028,50 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Recuperação do terraço
e revestimentos interiores da adega

87 328,84 €

Palácio Ribamar (Algés) – Reparações interiores e exteriores

158 896,86 €

Paços do Concelho (Oeiras) - Reparação de cobertura sobre a escadaria de acesso
ao DPGU e Salão Nobre

23 342,79 €

Divisão de Gestão de Pessoas e Centro Animal (Oeiras) - Adaptações diversas

13 206,54 €

Oficinas Municipais de Vila Fria (Porto Salvo) - Construção de balneários
no piso térreo do Bloco A

262 901,31 €

Auditório Municipal Lourdes Norberto (Linda-a-Velha) - Obras de conservação
e manu-tenção

58 183,40 €

Subtotal

545 118,72 €

Subtotal

435 308,82 €

1 071 521,78 €

Total: 4 638 078,86 €
Oeiras Atual
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PATRIMÓNIO
Carnaxide

Restauro da Igreja de S. Romão

R

ealizaram-se no início de
abril os trabalhos de colocação do conjunto de sinos
da Igreja Paroquial de S.
Romão de Carnaxide, depois de restaurados, no âmbito dos trabalhos de conservação promovidos pelo Município.
A primeira fase desta obra contemplou
o exterior do monumento e abrangeu
coberturas, fachadas, cantarias, pavimento e escadarias no exterior, elementos metálicos, carpintarias, conjunto dos sinos (restaurados em Braga
e Alemanha) e sistemas antiguanos.
Está prevista uma fase sequente, de
idêntico teor, relacionada com o interior do monumento (zona cultual e Sacristia), estimada em 290 mil euros. •

INVESTIMENTO
180 MIL
EUROS
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PATRIMÓNIO

INVESTIMENTO
300 MIL
EUROS

Algés

Beneficiação e iluminação do Palácio Ribamar
Recuperado em 2001, o Palácio Ribamar concentra a Biblioteca Municipal de
Algés, o Centro de Dança de Oeiras, o Centro de Estudos e Difusão de Música
Antiga, a Associação Cultural Sénior de Algés e o Espaço Jovem de Algés.
O passar dos anos deixou as suas marcas, com a consequente degradação das
pinturas, cantarias e pavimentos.
Neste contexto, o Município promoveu a obra de beneficiação/manutenção
constituída por três intervenções distintas: reparações no edificado (pinturas
interiores e exteriores, serralharias, pavimentos, entre outras), iluminação
exterior das fachadas (agora com recurso à tecnologia LED) e instalação de
um elevador. •

Algés

Melhoramentos
no Palácio Anjos
Ficaram recentemente concluídos os trabalhos de requalificação dos
muros e vedações do Palácio Anjos, em Algés, um investimento de 40
mil euros.
Consistiram na pintura do muro exterior, limpeza e conservação dos
elementos pétreos, beneficiação / recuperação de vedação metálica. •

Oeiras Atual

Oeiras

Beneficiação
do Auditório do Teatro
Independente de Oeiras
Já se encontra concluída a obra de beneficiação e implementação de medidas de autoproteção no Auditório do Teatro Independente de Oeiras localizado no Edifício Parque Oceano,
em Santo Amaro de Oeiras.
Os trabalhos envolveram a substituição da impermeabilização
existente e resolução de infiltrações para o interior, o tratamento e pintura dos paramentos exteriores, saneamento e
reparação de caleiras e grelhas, ero de extintores.
Para a execução de todos estes melhoramentos o Município
atribuiu uma comparticipação financeira no valor total de
78.500€. •
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AMBIENTE

25 anos de Educação
Ambiental nas escolas

RENOVAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS
DE DEPOSIÇÃO
DE RESÍDUOS
1 500 novos ecopontos
3 000 novos contentores

O Programa de Educação Ambiental
para as Escolas celebra este ano letivo
25 anos de atividades, continuando a
sua missão de proporcionar um conjunto de recursos pedagógicos para a
promoção do conhecimento e literacia
em ambiente e sustentabilidade, dedicado a toda a comunidade escolar.
Ao longo destes anos foram dinamizadas 7.100 atividades e envolvidos cerca de 200 mil participantes.
Das várias temáticas divulgadas destacam-se as visitas de estudo que proporcionam o contacto mais próximo
dos alunos com os ecossistemas e
biodiversidade local, um conhecimento mais real das espécies existentes,
principais ameaças e formas de preservação.

SABIA QUE…
· Nas poças de maré junto à praia de Santo Amaro
há estrelas-do-mar, ouriços, anémonas e camarões;
· Junto às Ribeiras da Lage, Barcarena e Jamor
é possível observar de perto espécies de peixes
nativos;
· No Jamor é possível observar dezenas de aves
diferentes;
· Nos Jardins da Fábrica da Pólvora vivem muitos animais e plantas e nos Viveiros Municipais
aprende-se como nascem e crescem as plantas
que servem para construir jardins e parques e a
sua importância na vida urbana;
· Na Horta da Quinta Real de Caxias descobrem-se as diferentes sementes, as plantas que crescem e que fazem parte da nossa alimentação,
assim como os insetos que ajudam a manter a
horta saudável. •

O Município tem em curso o procedimento
para aquisição de 1 590 equipamentos para
a deposição de resíduos seletivos (ecopontos), permitindo a substituição de equipamentos existentes e reforçando a disponibilização deste equipamento na via pública,
promovendo o aumento da recolha seletiva.
Relativamente aos equipamentos de deposição de resíduos indiferenciados, o
chamado lixo comum, encontram-se em
processo de aquisição 3 000 equipamentos
para substituir os que se localizam na via
pública e para suprir alguns reforços em
zonas onde eventualmente se considere
necessário.
Esta renovação de equipamentos representa um investimento de mais de 950 mil
euros e decorrerá ao longo dos próximos
seis meses.
O Município tem por incumbência assegurar as condições de salubridade dos
espaços públicos, proporcionando uma
adequada qualidade ambiental urbana,
nomeadamente através da limpeza dos espaços públicos, recolha e transporte para
destino adequado dos resíduos urbanos,
tendo por referência as melhores práticas
e uma criteriosa gestão estratégica e operacional dos recursos disponíveis.
Um dos objetivos a este nível é a substituição do parque de equipamentos de deposição de resíduos de superfície, a dignificação dos pontos de recolha, contribuindo
para a diminuição das deposições indevidas de resíduos.
A aposta do Município na aquisição de novos equipamentos de deposição de resíduos cntribui também para uma melhoria
da imagem do concelho.

INVESTIMENTO
950 MIL
EUROS
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Requalificação da horta urbana
do Moinho das Antas
Fomentar a criação de espaços de horticultura em meio urbano, promovendo o espírito
comunitário, a prática de atividades ao ar livre e a educação ambiental, são os principais
objetivos do projeto Hortas Urbanas de Oeiras, implementado em 2013.
Existem, atualmente, quatro: na Outurela, em Cacilhas, no Moinho das Antas e em Linda-a-Velha, num total de 192 talhões atribuídos e 7 650 m2 de espaços de horta.
A horta do Moinho das Antas tem sido objeto de trabalhos de requalificação que servirão
de modelo a ser replicado nas restantes hortas urbanas do Município. •

Controlo
de vegetação
infestante
No seguimento dos trabalhos que têm
sido desenvolvidos no âmbito do controlo de vegetação infestante, para além das
ações planeadas e realizadas diariamente, os serviços municipais procederam,
durante o mês de março, ao reforço dos
trabalhos de desmatação em locais identificados.
No terreno municipal na rua Norberto Lopes, na Estrada do Desvio, na Estrada de
Queluz, terreno nas traseiras da Avenida
Carolina Michaelis, Estrada da Lage e EN
6 – Estrada Marginal, onde se iniciou a
desmatação do troço de Algés/Caxias, incluindo o túnel do Alto da Boa Viagem. •

Oeiras Atual
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Limpeza e renaturalização das ribeiras de Oeiras
O Município deu este ano início a um procedimento destinado ao controlo de espécies de vegetação infestante – canas, acácias e outras – e
à prevenção da acumulação de sedimentos no leito e nas margens das
ribeiras do concelho.
A este procedimento vai juntar-se o lançamento de um concurso público
de prestação de serviços de limpeza e desassoreamento das linhas de
água, totalizando um investimento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros
num período de três anos nesta área.
Estas intervenções têm como objetivos a melhoria da qualidade ambiental das linhas de água e a devolução daqueles espaços à fruição da população, por exemplo, através de redes de caminhos pedonais.

Os resultados podem ser já observados no troço da ribeira de Barcarena
junto aos viveiros municipais na Fábrica da Pólvora.
Paralelamente encontra-se ainda em curso um projeto de biomonitorização da qualidade da água, desenvolvido em conjunto com a Faculdade
de Ciências de Universidade de Lisboa. Este processo comporta a monitorização de poluentes por intermédio de líquenes que são colocados em
pontos estratégicos das linhas de água para serem posteriormente recolhidos e analisados, permitindo traçar uma linha temporal de eventuais
focos de poluição. •

Oeiras quer todas as praias com Bandeira Azul
Há quase duas décadas que o Município desenvolve um trabalho de monitorização da qualidade de águas balneares que tem permitido a classificação das praias municipais como praias oficiais e balneares.
A evolução positiva vai permitir que em 2020, pelo segundo ano consecutivo, todas as águas balneares voltem a ter classificação de qualidade
Excelente. Para a verificação destes resultados contribuem as análises
físico químicas e bacteriológicas realizadas quer pelas entidades oficiais
(APA e ADTA) quer pelo Município, através do Laboratório de Controlo
e Qualidade dos SIMAS, mas também todo o trabalho de erradicação e
controlo de focos de poluição na Rede Hidrográfica Municipal cuja qualidade influencia fortemente a qualidade das águas balneares das praias,
conforme vários estudos académicos já evidenciaram (entre os quais o
Instituto Superior Técnico).
Em 2019, as praias da Torre e de Santo Amaro foram distinguidas com o
galardão Bandeira Azul, atribuído por unanimidade do júri nacional composto por mais de 25 entidades de referência nacional, o que permitiu serem as únicas praias da Costa do Sol com esta distinção e à praia de Santo
Amaro ser a praia mais perto da capital com esta distinção e qualidade.
Constitui objetivo do Município que em 2020 todas as praias do concelho
obtenham este galardão de excelência. •
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COESÃO SOCIAL

OEIRAS INTEGRA
REDE EUROPEIA
DE MUNICÍPIOS
AMIGOS DAS FAMÍLIAS

O Município de Oeiras é, desde o passado
mês de março, membro da Rede Europeia
de Municípios Amigos das Famílias.
Reconhecido enquanto Município Familiarmente Responsável pela implementação de políticas de apoio às famílias e
destacando-se pelas boas práticas adotadas, o Município de Oeiras passa, agora, a
ter acesso a uma base de dados exclusiva
de boas práticas a nível europeu e a poder participar nas reuniões, seminários,
workshops e convenções europeias. Oeiras integra, assim, o movimento a favor de
uma Europa mais amiga da família.

Oeiras implementa estratégia
local para erradicar VIH
e hepatites virais
Criar condições para definir as estratégias mais
adequadas para erradicar o vírus de imunodeficiência adquirida (VIH) e as hepatites virais
do concelho de Oeiras é o principal objetivo do
consórcio composto por entidades nacionais
e locais formalmente constituído no passado
mês de março.
A instituição do projeto ‘Fast-Track Cities Oeiras – Cidades na Via Rápida para acabar com a
epidemia VIH e Hepatites Virais’ surge na sequência do compromisso assumido por Oeiras
aquando da adesão à Declaração de Paris, em
outubro de 2018.
Oeiras compromete-se assim a atingir, até 2030,
as metas 95-95-95 que correspondem a 95%
das pessoas que vivem com VIH terem conhecimento do seu diagnóstico, que dessas pessoas
diagnosticadas 95% estejam em tratamento
anti retrovírico e que das pessoas em tratamento 95% apresentem carga viral suprimida.

Oeiras Atual

Trabalhando em parceria com instituições governamentais, organizações da
sociedade civil, instituições do setor social e solidário e do setor privado será
possível criar uma estratégia de âmbito
local a ser implementada na próxima década.
Esta estratégia visa aumentar o número
de indivíduos que conhecem o seu estado; reduzir novas infeções intensificando
os esforços no âmbito da prevenção primária; melhorar a qualidade de vida das
pessoas que vivem com VIH, com hepatites virais e de populações vulneráveis;
reduzir o estigma e a discriminação das
pessoas que vivem com estas infeções;
produzir e contribuir para o conhecimento científico na área do VIH e hepatites virais. •

APOIO PARA REPARAÇÃO
DE VEÍCULO
DE COMBATE
A INCÊNDIOS

O Município atribuiu à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Dafundo uma comparticipação financeira no
montante de 14.397,90€, para reparação
de veículo florestal de combate a incêndios
e aquisição de material de desencarceramento.

APOIO PARA
TRANSPORTE
DE IDOSOS

O Município deliberou atribuir ao Centro
Social Senhor Jesus dos Aflitos da Paróquia
da Cruz-Quebrada e Dafundo um montante
financeiro no montante de 33.140,01€, destinado à aquisição de uma viatura de nove
lugares que permitirá o transporte e o apoio
diário a cerca de 65 pessoas idosas.
Este apoio municipal teve em conta o reconhecimento do mérito do trabalho desenvolvido por aquela instituição que garante
respostas sociais na área da infância e da
população idosa no território da União de
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada-Dafundo.
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EDUCAÇÃO

Oeiras cria casa
para professores
deslocados
Abriu portas, no início de março, a primeira Casa Temporária
para Professores, destinada a dar resposta às necessidades de
alojamento de docentes colocados em escolas do concelho, fora
da sua área de residência habitual.
“Queremos ter os melhores alunos do País e para isso precisamos de dar condições aos professores, para que se sintam
motivados”, disse, na oportunidade, o presidente da Câmara
Municipal de Oeiras.
Localizada no Bairro da Figueirinha, em Oeiras, a casa foi
desde logo ocupada por três professoras que se manifestaram
“encantadas” com as condições. “É uma grande ajuda para nós

porque o alojamento nesta zona é muito dispendioso e
os nossos salários são baixos”, disse uma das professoras, natural da Trofa e colocada no Agrupamento de
Escolas de São Julião da Barra.
“Só aceitei a colocação em Oeiras porque soube deste apoio do Município, senão não tinha vindo. Estou
muito contente porque a casa é agradável, luminosa
e acolhedora”, acrescentou outra professora, vinda de
Campo Maior e a lecionar na Escola Noronha Feio.
A renda mensal definida é de 150 euros pela utilização do espaço, correspondente ao valor repartido dos
custos de funcionamento estimados da habitação (gás,
energia elétrica, água, internet, televisão, outros).
Está agora prevista a criação de outras duas residências do género, uma em Linda-a-Pastora e outra na
Fábrica da Pólvora, em Barcarena, com conclusão prevista para 2022 e disponibilizando 40 quartos a professores deslocados.

Atento à problemática da colocação de professores, muitas vezes
longe da sua área de residência e enfrentando preços de arrendamento privado demasiado altos para os seus rendimentos, o Município de Oeiras está a desenvolver um plano de apoio no alojamento dos docentes, bem como de outros profissionais que enfrentem
as mesmas dificuldades, como é o caso dos polícias e médicos.
No Município de Oeiras há, em média, aproximadamente 100 docentes deslocados anualmente, provenientes maioritariamente do
Norte do País, existindo poucas alternativas de alojamento, o que
faz subir o valor das casas e/ou quartos. •
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INOVAÇÃO

Oeiras vai ter novo centro tecnológico
da Altice Labs

Foi assinado no início de março um memorando entre o Município de
Oeiras e a Altice Labs que prevê a abertura de um novo polo tecnológico
no Taguspark que ajudará a produzir tecnologia para 60 países.
Depois dos polos na Madeira, Viseu, Olhão e Açores, a Altice Labs investe
agora na abertura de um novo polo na Área Metropolitana de Lisboa.

“Esta expansão do grupo Altice para Oeiras vai no seguimento da nossa
estratégia de ter no nosso concelho o centro do conhecimento, da tecnologia e da investigação”, considerou o presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino Morais que esteve presente em Aveiro na cerimónia
que assinalou os quatro anos da marca Altice Labs. •

Encontro entre alunos e empresas
tecnológicas no Taguspark
Realizou-se no início de março a Semana Empresarial e Tecnológica do Instituto Superior
Técnico no polo do Taguspark, um evento organizado por alunos de todos os cursos do campus
tendo como objetivo aproximar os mundos académico e empresarial.
Na cerimónia de abertura, o vice-presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha
Gonçalves, lembrou que “cerca de 40% da base
tecnológica do País está fixada em Oeiras” e que
o Município desenvolve políticas de atração de
investimento e conhecimento na área tecnológica, dando como exemplo o memorando de
entendimento que recentemente começou a
ser desenvolvido com São Paulo, no Brasil, para
interligar a comunidade científica e tecnológica
daquela cidade às áreas deste saber que estão
localizadas no território de Oeiras. •

Oeiras Atual

Teen Management
Challenge 2019-20
Terminou a 6 de março a segunda edição do
Teen Management Challenge em Oeiras, dando aos alunos pré-universitários a oportunidade de gerir uma empresa virtual, desenvolver
aptidões de gestão e estratégia, participar
num team building e na gestão de grupo, trabalho em equipa e comunicação.
Participaram 51 equipas: 16 equipas do Agrupamento de Escolas de Carnaxide, 71 alunos; 16 equipas do Agrupamento de Escolas
de Paço de Arcos, 72 alunos; seis equipas do
Agrupamento de Escolas de São Julião da
Barra, 26 alunos; duas equipas do da Escola
Profissional Val do Rio, seis alunos; 11 equipas da Escola Secundária Quinta do Marquês,
43 alunos. •
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Doces tradicionais
de Oeiras em livro

A Ética
das Coisas

O Palácio do Marquês de Pombal acolheu, no início de março, a cerimónia
de apresentação do livro ‘A Doçaria Portuguesa – Centro’, da autoria de
Cristina Castro, com fotografias de Gonçalo Barriga e ilustrações de Ana
Gil. Trata-se da terceira obra da coleção ‘A Doçaria Portuguesa’, esta dedicada à região do centro do País, com referências a quatro doces de Oeiras:
os Palitos do Marquês, os Stick, as Delícias da Oceania e as Queijadas de
Oeiras. A apresentação esteve a cargo de Edgardo Pacheco.
Resultado de uma investigação histórica à origem de cada doce e de uma
busca no terreno para encontrar quem os produz, trata-se de uma obra monumental, nunca antes feita com tal amplitude.
Na investigação sobre bolos tradicionais portugueses Cristina Castro identificou, por exemplo, que os Palitos do Marquês – ou Palitos D’Oeiras – são
mencionados em obras como ‘As Praias de Portugal’, de Ramalho Ortigão
(1876), ‘O Primo Basílio’, de Eça de Queiroz (1878) ou a ‘A Extremadura
Portugueza’, de Alberto Pimentel (1908). •
O Município de Oeiras apresentou, até 12 de março, a exposição
‘A ética das Coisas’, incluindo algumas das obras mais relevantes
do Arquiteto Bartolomeu Costa Cabral, no espaço do Círculo da
Arquitetura, localizado na Rua Sacadura Cabral, nº 61, no Dafundo.
Constituída por 19 obras, esta exibição constitui uma retrospetiva da atividade profissional deste arquiteto ao longo de cerca de
70 anos. •

Concerto de Rita Red Shoes
no Dia da Mulher
O Município de Oeiras assinalou o Dia Internacional da Mulher com um
concerto de Rita Red Shoes, no passado dia 7 de março, no Templo da Poesia, localizado no Parque dos Poetas. Celebrou-se ali a mulher, os desafios e
lutas que teve de enfrentar ao longo da história para afirmar o seu espaço e
a sua identidade. Recorde-se que Rita Red Shoes lançou em 2016 o disco
Her, no qual a mulher surge em destaque. •
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Carnaval no Palácio
O Palácio Marquês de Pombal e os seus jardins foram palco do
evento Carnaval no Palácio, proporcionando aos visitantes uma
viagem ao século XVIII e a oportunidade de vivenciar o ambiente
palaciano e festivo dos bailes de Carnaval, onde a dança, o teatro
e a música, o uso da máscara e o jogo de inversão de papéis foram
os protagonistas.
Esta iniciativa vem sendo promovida, em parceria, pela Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
e pela Câmara Municipal de Oeiras. •

A Luz da Bondade
em Algés
Foi inaugurada no início de março no Jardim do Palácio Anjos, em Algés,
a escultura Paulo Coelho – A Luz da Bondade. •

Inaugurado Centro de Formação em Atividades Náuticas
Foi inaugurado no passado dia 13 de março o novo Centro de Formação Desportiva em Atividades Náuticas, na
Praia Velha de Paço de Arcos.
Este novo Centro de Formação Desportiva surge de uma
aposta do Município na promoção e no incremento das
atividades náuticas no concelho, pelo que se associou
ao Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos para a sua
criação. Naquele Centro de Desporto Escolar, aprovado
pela Direção Geral de Educação, estão disponíveis atividades de iniciação, experimentação e aperfeiçoamento.
Sob gestão do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos,
todos os alunos das escolas dos 2º e 3º ciclos e secundá-

Oeiras Atual

rio do concelho têm oportunidade de ali praticar canoagem, surf e vela, gratuitamente. As inscrições são feitas
junto dos respetivos Agrupamentos Escolares/Desporto
Escolar.
Para a criação deste centro, a Câmara Municipal
de Oeiras disponibilizou um edifício localizado na
Praia Velha de Paço de Arcos, realizou as obras de
requalificação (13 mil euros) e financiou a aquisição
do material e equipamento desportivo (20 mil euros).
Por sua vez, a União das Freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra, Caxias e Paço de Arcos garantiu o mobiliário (2 mil euros). •

INVESTIMENTO
35 MIL EUROS
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Gastronomia e cultura de Vinhais
Durante três dias, o fumeiro marcou presença no Mercado Municipal de Oeiras, na 21.ª
Promoção Gastronómica e Mostra de Artesanato do Concelho de Vinhais.
Este certame gastronómico, turístico e cultural é composto por mostra e venda de fumeiro
certificado e artesanato. No espaço houve também música popular, tasquinhas com diversos
pratos regionais e muita animação. •

Visita
do presidente
da Assembleia
Nacional
de Cabo Verde
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, recebeu, no início de março,
em visita oficial o presidente da Assembleia
Nacional da República de Cabo Verde, Jorge
Pedro Maurício que, neste âmbito, se deslocou ao Bairro dos Navegadores. •
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PATRIMÓNIO

Assinada concessão
do Paço Real de Caxias

Os jardins, esculturas e salas
com pintura decorativa do Paço Real
de Caxias estão classificados
como imóvel de interesse público.

O projeto Revive é um programa do Governo que abre o património ao investimento privado para desenvolvimento de projetos turísticos,
através de concursos públicos

O

contrato de concessão do Paço Real de Caxias foi assinado
no passado dia 2 de março, na Quinta Real de Caxias. O contrato de concessão para a reabilitação e exploração do Paço
Real de Caxias como estabelecimento hoteleiro foi assinado
com a concessionária Imobimacus – Sociedade Administradora de Imóveis, SA, do Grupo Hotéis Turim.
A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do ministro de Estado, da Economia e
da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, do secretário de Estado Adjunto
da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches e da secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques. •

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira
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O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 39

EFEMÉRIDES

Deposição de flores no monumento alusivo ao 25 de abril

Comemorações
do 25 de abril

Programa
cultural
transmitido
online
Oeiras assinalou o Dia da Liberdade com
uma programação online assente na Cultura e transmitida nas redes sociais entre a
noite do dia 24 e o dia 25 de abril.
As comemorações tiveram início com uma
mensagem do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, a que se seguiu uma atuação de Paulo de Carvalho, interpretando a música ‘E Depois do Adeus’.
Bárbara Tinoco evocou Zeca Afonso, cantando ‘Grândola Vila Morena’. À meia-noite
foi transmitida uma mensagem de Sérgio
Godinho e a sua canção ‘Liberdade’.
No dia 25 de abril, a par da tradicional cerimónia do hastear das bandeiras junto ao
edifício dos Paços do Concelho, realizou-se
a deposição de flores no monumento alusivo
ao 25 de abril e habituais discursos, transmitidos em direto.
Mais tarde, José Fanha e Nicolau Santos
partilharam poemas escolhidos para celebrar o Dia da Liberdade e foram transmitidas atuações de Mário Laginha, Katia Guerreiro e Elisabete Matos. •
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O Município de Oeiras previu, no combate à pandemia, apoiar desde o primeiro momento os cidadãos, o Serviço
Nacional de Saúde e todas as instituições do concelho. Para o efeito foi aprovada uma revisão orçamental no valor
3,735 milhões de euros. As medidas incluíram o reforço do Fundo de Emergência Social e a aquisição de equipamentos de proteção especial.
Enfrentamos, enquanto sociedade, um desafio sem precedentes. Vivemos dias difíceis que exigem muito, de todos,
enquanto cidadãos. Neste contexto, é importante não esquecer e homenagear todos os que saem de casa para trabalhar, pelo bem de todos.
Profissionais de saúde, bombeiros, Polícia Municipal Polícia de Segurança Pública, funcionários municipais, das
juntas de freguesia, das IPSS, voluntários e dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento têm demonstrado, nesta situação, dedicação e espírito de missão que merecem justo reconhecimento.
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