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ARTE PÚBLICA

Habitação para jovens, apoio às forças
de segurança e cultura marcaram os
principais momentos das cerimónias
comemorativas do 7 de junho, assinalando o 261.º aniversário da elevação
de Oeiras a Vila, com as limitações
imP. 06
postas pela situação atual mas numa
toada de esperança.

NA CAPITAL DO FUTEBOL
PRAIAS

Época balnear
abre em segurança
Abertura oficial da época balnear em Oeiras
foi assinalada nas praias do concelho que,
pela primeira vez, foram todas galardoadas
com Bandeira Azul. P. 20-21

#257 MAIO · JUNHO 2020

COVID-19

CULTURA

Oeiras na linha
da frente

Capital Europeia
da Cultura

Município está a distribuir 1 milhão de
máscaras para garantir a proteção da
população e mantém apoios a pessoas,
instituições e ao SNS. P. 26-31

Oeiras vai candidatar-se a Capital Europeia da
Cultura 2027. A formalização da candidatura
foi aprovada pelo Executivo Municipal, por
unanimidade. P. 33
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CELEBRAÇÃO
DOS 261 ANOS
DO MUNICÍPIO

Pela primeira vez sem público por força das limitações impostas pela situação de pandemia, os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal foram
o palco da maior parte das cerimónias comemorativas associadas ao
Dia do Município e à celebração dos 261 anos da elevação de Oeiras a
concelho, no dia 7 de junho.
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ABERTURA DA ÉPOCA
BALNEAR EM OEIRAS

No dia 10 de junho, Dia de Portugal, o Município de Oeiras assinalou a abertura oficial da época balnear nas praias do concelho que,
pela primeira vez, foram todas
galardoadas com Bandeira Azul.
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EDITORIAL

O futuro existe e será
dos que ousam sonhar.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

“

Sem estratégia,
sem adaptação e
sem antecipação,
os territórios
não têm futuro.

Cara(o) Munícipe,
Com as limitações e a prudência
que as circunstâncias atuais exigem, celebrámos o Dia do Município, no passado 7 de junho,
num cenário repleto de História,
Cultura e Património: os Jardins
do Palácio Marquês de Pombal.
Fizemo-lo porque cancelar comemorações de datas com tanto simbolismo como esta não faz parte
do nosso ADN. E escolhemos este
local porque nos pareceu o mais
apropriado para glorificar a memória do homem que, em 1759,
elevou o até então modestíssimo
lugar de Oeiras à prestigiada condição de Vila: Sebastião José de
Carvalho e Melo, o primeiro Conde de Oeiras e, mais tarde, o primeiro Marquês de Pombal.
Mais de 250 anos passados, o exemplo da sua governação continua
a inspirar-nos e a dar-nos o mote
para a implementação de políticas
de presente e de futuro sustentadas, sempre, por novos paradigmas.
Foi aliás o que fizemos desde o
primeiro momento desta crise
pandémica, numa situação que
exigia respostas rápidas e eficazes: garantir o apoio necessário
aos munícipes em situação de
maior fragilidade ou carência, ao
Serviço Nacional de Saúde e a
todas as instituições do concelho.
Ao reforçar em seis milhões e

meio de euros o Orçamento
Municipal pudemos fortalecer o
Fundo de Emergência Social, adquirir equipamentos de proteção
individual e de saúde, fornecer
refeições, garantir a segurança
de todos os cidadãos no que de
nós dependia e entregar equipamento tecnológico a alunos e
professores, viabilizando a realização das aulas à distância.
Em Oeiras continuámos a trabalhar,
por todos, e a Educação não parou.
Regresso ao legado do Marquês
de Pombal. Assinalámos os 261
anos de elevação de Oeiras a Vila
e posso afirmar que continuamos
a honrar a sua principal ‘herança’: planeamento de longo prazo.
Sem estratégia, sem adaptação
e sem antecipação, os territórios
não têm futuro. É nisso que acreditamos e é isso que pomos em
prática, diariamente.
É nesse contexto que se inserem
os avultados investimentos que
temos vindo a fazer na melhoria de áreas como Mobilidade e
Acessibilidades, Qualidade de
Vida, Ambiente, Património Cultural e Educação.
A construção do Fórum Oeiras (o
novo edifício administrativo municipal), a conclusão do Centro de
Congressos, a criação de novas centralidades urbanas, os projetos das
Via Longitudinal Norte e Sul e de

uma ampla rede de ciclovias ou a
recente aquisição, por mais de sete
milhões de euros, do edifício do
antigo Intermarché de Porto Salvo, para ali se instalarem armazéns
da Câmara Municipal, Serviços da
Proteção Civil, uma fábrica de start
ups para empreendedores e um
hub criativo são disso exemplos.
É nestes projetos, e em muitos outros, que sustento a minha crença
no amanhã. Num amanhã construído com base nos sonhos, na ambição, no trabalho e na capacidade
de realização, em contraciclo com
os discursos que, um pouco por
todo o lado, antecipam o apocalipse.
Em Oeiras não nos conformamos.
Estudamos, trabalhamos e acreditamos no futuro e no muito que temos para dar ao País. Acreditamos
no nosso desígnio: ser o centro das
empresas das tecnologias de informação e comunicação do País, ter
os melhores alunos, universalizar
o acesso ao ensino superior, ser
Capital Europeia da Cultura.
Esta é a identidade de Oeiras.
A dos insatisfeitos, dos que não
se deixam acomodar. Da permanente inovação e transformação
da realidade, dos que querem
mais, dos que se preocupam verdadeiramente com o outro. Dos
que acreditam que o futuro existe e que será dos que ousem sonhar e trabalhar para o construir.

NOTAS DO PRESIDENTE
OBRIGADO
Obrigado em primeiro lugar aos muitos que
se destacaram durante a fase mais crítica
da pandemia: pessoal de saúde, bombeiros, IPSS, forças de segurança, pessoal operacional, técnico e dirigentes da Câmara
Municipal, empresários e empresárias que
generosamente participaram do esforço coletivo. Em segundo lugar aos oeirenses pela
confiança que em nós e nas nossas decisões
depositaram.

CULTURA
Quem diria, há 30 anos, que Oeiras podia sequer
sonhar ser Capital Europeia da Cultura. Hoje, pela
nossa dinâmica e pela nossa capacidade de inovar, ambicionamos e trabalhamos para alcançar
mais este desígnio. A nossa estratégia está definida. Vamos dar o passo fundamental na construção
da Cidade de Oeiras, com forte ligação entre os
seus aglomerados populacionais, num contínuo
urbano, moderno, cosmopolita, socialmente coeso e integrador.

EDUCAÇÃO
O projeto Mochila Leve é já um caso de sucesso pela unanimidade alcançada entre professores, alunos e encarregados de educação. O
nosso desígnio de termos os melhores alunos
do País está em velocidade de cruzeiro. A extraordinária resposta que Oeiras deu nesta
matéria durante este período de pandemia
deve-se a tudo o que vinha sendo preparado
a este nível. Foram entregues mais de 2500 tablets a crianças e jovens carenciados.
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DIA DO MUNICÍPIO

Dia do Município

“Estamos a construir o futuro”
CELEBRAÇÃO DOS

261
ANOS
DO MUNICÍPIO DE OEIRAS
7 JUNHO

Pela primeira vez sem público por força das
limitações impostas pela situação de pandemia, os Jardins do Palácio do Marquês de
Pombal foram o palco da maior parte das
cerimónias comemorativas associadas ao
Dia do Município e à celebração dos 261
anos da elevação de Oeiras a concelho, no
dia 7 de junho.

“Durante estes difíceis
meses de governação, tudo
quanto nos importou foi,
de facto, o bem-estar dos
nossos munícipes.”
Isaltino Morais
Oeiras Atual

Atribuição de 26 viaturas a forças de segurança:
Polícia de Segurança Pública, Polícia Municipal e Proteção Civil

Perante um número restrito de convidados e garantidas as adequadas distâncias de segurança,
a sessão solene de entrega de condecorações a
cidadãos e instituições de reconhecido mérito
realizou-se ao ar livre, bem como a atribuição de
26 viaturas a forças de segurança (Polícia de Se-

gurança Pública, Polícia Municipal e Proteção
Civil) e a serviços municipais e a entrega de
19 fogos de habitação jovem, localizados na
União de freguesias de Oeiras e São Julião
da Barra, Paço de Arcos e Caxias, na União
de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-
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DIA DO MUNICÍPIO
“É sob este ponto de vista
da mudança que estamos
a construir o futuro, e a
Educação é um excelente
exemplo disso.”
Isaltino Morais

-Quebrada/Dafundo, na Freguesia de Barcarena e na Freguesia de Porto Salvo.
O programa comemorativo incluiu ainda a
inauguração de dois edifícios no âmbito do
programa Habitação Jovem nos Centros Históricos, em Leião e em Barcarena, num investimento municipal de cerca de 600 mil euros.
Com transmissão on-line em direto no Facebook do Município realizou-se uma visita guiada à Quinta de Cima, em Oeiras, pelo histo-

riador José Meco e o concerto “Aqui está-se
sossegado”, com Camané e Mário Laginha, na
Casa da Pesca.
Estes dois momentos revestem-se de enorme
significado por terem tido lugar na antiga Estação Agronómica Nacional, onde se situa o
complexo da Casa da Pesca, agora sob gestão
da Câmara Municipal. Este património está a
ser reabilitado com vista à sua preservação e
usufruto pela população. No total, o Municí-

Entrega de 19 fogos de habitação jovem no concelho

“O nosso modelo de desenvolvimento tem adotado, desde sempre,
uma marcada tendência vanguardista e particularmente humanista.”
Isaltino Morais
pio vai investir quase 10 milhões de euros na
recuperação do conjunto monumental e em
intervenções no complexo que beneficiarão
também o Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária (INIAV), ali sediado.
Recorde-se que a Casa da Pesca, classificada
em 1940 como Monumento Nacional, esteve
vários anos vedada ao público, abandonada,
degradada e em risco de ruína, enquanto o
processo da sua transferência para o Município se arrastava na Direção-Geral do Tesouro. •

“O nosso futuro e o futuro das
nossas comunidades passa
pelo que nós fizermos dele.”
Isaltino Morais

Concerto “Aqui está-se sossegado”, com Camané e Mário Laginha, na Casa da Pesca
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URBANISMO

INVESTIMENTO
350 MIL
EUROS

Alto de Caxias

Arte pública na Capital do Futebol

F

oram inaugurados no dia 10 de julho
os dois conjuntos escultóricos presentes nas rotundas junto à Cidade
do Futebol, no Alto de Caxias.
Da autoria do artista plástico Júlio Quaresma,
as obras de arte pública foram inspiradas pelo
universo futebolístico: na 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.
A par do seu aspeto funcional, elementos como
as rotundas assumem um papel na requalificação
urbanística, valorizando a estética do espaço. Por
outro lado, em nome da sustentabilidade e da fácil
manutenção, 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
também uma mais-valia para a zona. •

Oeiras Atual

CIDADE DO FUTEBOL EM OEIRAS
Inaugurada em 2016, a Cidade do Futebol
integra campos de treino e todos os serviços de apoio ao trabalho das Seleções Nacionais de Futebol, bem como um centro
de imprensa e a sede da Federação Portuguesa de Futebol, entidade que promove,
gere e organiza aquelas seleções.
Trata-se de um complexo aberto ao exterior e à comunidade, que naturalmente
apoia as seleções, mas simultaneamente
recatado, onde é possível trabalhar com
privacidade. É também ali que são recebidos os convidados da Federação, até
porque naquele local funcionam o Edifício
Sede, o Centro Logístico, o Centro Técnico
e um Centro de Acolhimento.
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MOBILIDADE

Oeiras com melhor mobilidade
INVESTIMENTO
470 MIL
EUROS

Mobilidade. Conclusão da obra da Rua Oeiras do Piauí foi assinalada no dia 10 de junho
Foi assinalada, no passado dia 10 de junho, a conclusão da obra de construção
de uma rotunda no cruzamento da Rua Oeiras do Piauí do Brasil com a Avenida do Ultramar e a Avenida Dr. Francisco de Sá Carneiro, entre os bairros
da Figueirinha e do Moinho das Antas, em Oeiras.
A empreitada teve como objetivo a reconfiguração do entroncamento que ligava as três vias, criando-se uma rotunda com uma via de circulação, a par da
requalificação dos espaços verdes envolventes e do reforço da arborização. •

Maio | Junho 2020
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MOBILIDADE
Oeiras

Concluída obra na Rua Salette Tavares
O presidente da Câmara, Isaltino Morais,
assinalou, no passado dia 8 de junho, a conclusão da 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 visou a reperfilagem da artéria, a
criação de um parque de estacionamento e
a requalificação paisagística da envolvente,
numa área de cerca de 7.000m2.
A empreitada justificou-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
encontrada permitiu aumentar significativamente a oferta de lugares: aproximadamente 100 lugares de estacionamento, mais
três para pessoas com mobilidade reduzida.
Foi também criada uma nova ligação entre a
Rua Salette Tavares e a entrada da escola e
reformulado o passeio junto à escola. •

INVESTIMENTO
350 MIL
EUROS

Miraflores

Novo parque
de estacionamento
na Secundária
Já se encontra concluída a obra de criação de um parque de
estacionamento na Escola Secundária de Miraflores, que prevê 68 lugares de estacionamento para utilização da comunidade escolar. Esta intervenção surge pela necessidade de criação
de um espaço de estacionamento dentro do perímetro escolar,
vedado e de acesso reservado mas acessível a partir do exterior,
sem necessidade de atravessamento do recinto ou espaço escolar onde os alunos circulam, tornando-o mais seguro. Foram
ainda executados trabalhos de iluminação e caldeiras para árvores, passeios e sinalização horizontal e vertical.
Esta ação faz parte de um forte investimento do Município na
reabilitação do edificado escolar, inserindo-se numa estratégia
global para garantir as melhores condições de educação e ensino nas escolas de Oeiras. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO
80 MIL
EUROS
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MOBILIDADE

Oeiras

Concluído projeto da ciclovia da Medrosa

O

Município tem concluído o projeto
de execução da ciclovia da Medrosa, a implantar entre a estação de
caminho-de-ferro de Oeiras e a
praia da Torre. A ciclovia, ainda em estudo, faz
parte de uma rede de ciclovias, implementadas e a implementar no concelho de Oeiras,
prevendo interligações entre percursos já existentes, nomeadamente a ciclovia da Quinta do
Marquês e a ciclovia de Nova Oeiras (que será
igualmente alvo de requalificação e ligação à
estação de Oeiras).
Ligar, de forma segura, confortável e eficiente, a
estação de caminho-de-ferro de Oeiras e os equipamentos de ensino BSENova Business International School e a NCI Academy - NATO Communications and Information Academy, encorajando
uma mobilidade menos dependente do automóvel, é o principal objetivo desta solução.

Além de beneficiar os dois equipamentos de
ensino, este corredor permitirá também servir zonas residenciais e de emprego ao longo
da Estrada da Medrosa, incluindo a zona residencial do Alto da Barra, o acesso à Marginal,
às praias e ao Passeio Marítimo, quer de Oeiras, quer de Cascais.
O novo traçado permite aumentar globalmente a eficácia e segurança desta ligação, ao
garantir um corredor seguro para os ciclistas,
quer em via partilhada, quer em faixa autónoma. Por outro lado, a criação de um percurso
seguro para peões vem responder a uma necessidade há muito sentida pelos munícipes e
frequentadores daqueles espaços.
Trata-se de um percurso com 1 500 metros
de extensão. •

Terreno do Espargal
vendido em hasta
pública

ESTIMATIVA DO CUSTO
DA OBRA

975

MIL EUROS

VALOR DO PROJETO

22

MIL EUROS

PREVISÃO DE INÍCIO
DE OBRA

1º trimestre de 2021

O terreno do Espargal, situado na União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, foi vendido por 14 milhões de euros, 40% acima do preço
base de licitação. Depois de adiadas duas sessões de hasta pública marcadas para o
efeito, devido ao surto pandémico do COVID-19, o lote com mais de 21 mil metros
quadrados foi vendido num leilão que decorreu no salão nobre do edifício dos Paços
do Concelho, perante o júri nomeado para o efeito.
O preço base de licitação determinado pela Autarquia era de 10 milhões de euros, em
respeito aos princípios de concorrência. Depois de um primeiro leilão, no qual não
foram feitas licitações, o valor base foi mantido por se acreditar no valor do terreno,
tendo sido agora comprovado pela procura e o valor final da venda. •
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MOBILIDADE
CARNAXIDE

Porto Salvo

Mais mobilidade no Bairro
do Casal das Chocas

INVESTIMENTO
370 MIL
EUROS

Está em curso no Bairro do Casal das Chocas, em Porto Salvo, a empreitada de construção do
arruamento de ligação da Rua de São José à Rua Quinta da Estrangeira.
Os trabalhos preveem a melhoria da ligação entre percursos pedonais e viários, mediante a criação de
um eixo estruturante, percorrendo toda a Rua de São José, saindo da Avenida Diogo Lopes de Sequeira
e voltando a entrar, depois de passar a Rua da Quinta de Estrangeira e a Rua da Cidade de Évora.
A obra de infraestruturas contempla a instalação de novas redes de águas e de esgotos, eletricidade,
iluminação pública, telecomunicações, gás, pavimentos, plantação de árvores, muros técnicos e vedações de propriedades, numa ação integrada de requalificação urbana.•

Paço de Arcos

Posto
de carregamento
elétrico
Já se encontra disponível em Paço de Arcos
o primeiro de uma futura rede municipal de
postos de carregamento de automóveis elétricos, uma forma a responder às novas necessidades de mobilidade automóvel.•

Oeiras Atual

ESTACIONAMENTO
DA QUINTA
DA NORA

Tem início previsto para o último trimestre de 2020 a obra de
construção de um parque de estacionamento com 126 lugares
em terreno junto aos Bombeiros Voluntários de Carnaxide.
Este local é atualmente caraterizado por falta de manutenção,
existência de mato alto, depósito de lixo ou entulho, sendo
comum a sua utilização como
parque de estacionamento descaracterizado. O valor base do
concurso é de 405.380,00€ com
prazo de execução de 120 dias.

RETOMADO
PAGAMENTO DO
ESTACIONAMENTO

O estacionamento nas Zonas
de Estacionamento de Duração
Limitada (ZEDL) do concelho de
Oeiras voltou a ser pago a partir do passado dia 1 de junho,
depois de ter sido suspenso a
16 de março, face à situação de
Estado de Emergência no País.
Neste contexto, a Parques Tejo,
empresa responsável pela gestão do parqueamento, apela
aos utilizadores dos espaços de
estacionamento reservados a
serviços de carga e descarga e
aos clientes de farmácias que
reduzam o tempo de estacionamento ao mínimo indispensável, de modo a permitir que
mais utilizadores possam usufruir desses lugares.
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MOBILIDADE

Algés – Trafaria

Oeiras defende
nova travessia
do Tejo
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a participação do Município no planeamento do
corredor rodoviário Algés/Trafaria, em conjunto com outras entidades, designadamente Área
Metropolitana de Lisboa, Câmara Municipal de
Lisboa e Câmara Municipal de Almada. Esta
participação deve refletir-se na emissão de pareceres e no apoio a projetos que venham a desenvolver-se para a construção desse corredor.
De acordo com um inquérito à mobilidade efetuado em 2017 pelo INE, Oeiras é um concelho de destino, essencialmente por via dos diversos polos empresariais e universitários, facto
que justifica a necessidade de se garantirem
melhores níveis de mobilidade entre concelhos.
Analisados os concelhos de origem das viagens
com destino em Oeiras, verifica-se que, para
além dos concelhos limítrofes, um dos principais é Almada, sendo o mesmo válido também
para Lisboa, Cascais, Amadora e Sintra.
Por outro lado, a Ponte 25 de Abril e a Ponte
Vasco da Gama não são suficientes para o tráfego que existe proveniente dos concelhos de
Almada, Seixal e Sesimbra, bem assim como
o não são as soluções ferroviárias e fluviais
existentes que se encontram saturadas.
Tendo em conta a afirmação de Oeiras na
região de Lisboa, em Portugal, na Europa e
no Mundo, a nova localização proposta para o
Aeroporto (Montijo) e os resultados do Inquérito à Mobilidade AML de 2017, entende-se
que a nova travessia rodoviária do Tejo no corredor Algés/Trafaria é uma peça fundamental
no contexto da acessibilidade regional à Área
Metropolitana de Lisboa, sendo indispensável
não só para contribuir para a resolução dos
problemas existentes (como a Ponte 25 de
Abril), como também para estruturar o território de forma equilibrada, indutora de desenvolvimento e progresso.
Por outro lado, existe a convicção de que
com o aeroporto na margem sul do Tejo esta
travessia (Algés/Trafaria) é fundamental e
implicará também a resolução das ligações
da A5 à CRIL (parcialmente inexistentes), à
CREL (bastante constrangidas e inadequadas) numa coroa mais alargada a norte assim
como os nós de acesso à A5 de um modo geral
(Carnaxide / CREL / Oeiras). •

Algés

Reordenamento viário
junto ao Palácio Ribamar
Tem conclusão prevista para o último trimestre do ano a obra de reordenamento
viário em curso na interseção da Rua Direita do Dafundo com a Rua João Chagas,
em Algés. A obra consiste na execução de uma rotunda junto ao Palácio Ribamar,
com o objetivo de melhorar a fluidez da circulação automóvel e ordenar os múltiplos entrecruzamentos no local de veículos ligeiros, pesados e transportes públicos,
englobando o reperfilamento da Alameda Hermano
Patrone e a Rua João Chagas, nas zonas de ligação à
nova rotunda e a reformulação das bolsas de estacioINVESTIMENTO
namento
existentes nas zonas envolventes. •
400 MIL

EUROS

Barcarena

Melhor
mobilidade
Deverá começar no último trimestre do ano a obra
de execução da criação de sentido único no centro histórico de Barcarena, constituída pela ligação
entre a Rua Hortense Luz e a Rua Carlos Malheiro
Dias, associada à melhoria da circulação na Rua
dos Bombeiros Voluntários, que irá passar a fazer-se para a Rua Carlos Malheiro Dias. A interseção
da nova rua a implantar, que será o prolongamento
da Rua Carlos Malheiro Dias, far-se-á através de
uma rotunda galgável na Rua Hortense Luz. •

INVESTIMENTO
215 MIL
EUROS
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URBANISMO

Esplanadas com área alargada
e sem taxas até ao final de 2021
Tendo como objetivo estimular a atividade
económica na chamada ‘fase de desconfinamento’, salvaguardando as medidas sanitárias
obrigatórias no contexto atual, o Município de
Oeiras avança com novas medidas:
- Manutenção de todos os licenciamentos de
esplanada previamente existentes, permitindo-se o alargamento do espaço ocupado
pelas mesmas sempre que possível e desde
que garantidos os espaçamentos e passagens

legalmente obrigatórios, com o intuito da
manutenção do número de lugares sentados
já autorizados;
-
Os estabelecimentos de restauração e bebidas sem esplanadas poderão requerer, no
âmbito dos regulamentos municipais em vigor, a criação de esplanadas com o mesmo
intuito do ponto anterior;
- Será proposto à Câmara e Assembleia Municipal a isenção do pagamento de taxas de ocu-

pação de via pública com esplanadas até 31 de
dezembro de 2021, como forma de incentivo e
incremento desta atividade económica.
Para além destas medidas, o Município determina a adoção de todas as orientações e recomendações estabelecidas, quer na legislação
entretanto emitida pela Administração Central, quer pelas diversas autoridades nacionais,
nomeadamente a Direção Geral de Saúde. •

Cruz Quebrada

Arranjo de passeios
O Município promoveu a empreitada de requalificação de passeios no eixo viário que
começa na Rua Sacadura Cabal e termina na Alameda Hermano Patrone, passando
pela Rua Direita do Dafundo e Aquário Vasco da Gama. A obra teve um custo de
150.520,00 € e ficou concluída no final de maio. •

Algés

Caxias

Avança requalificação
da Rua Luís de Camões

Melhoramentos
na Avenida João
de Freitas Branco

O Município vai avançar com a obra de requalificação da
Rua Luís de Camões, em Algés, no troço compreendido entre a Rua António Granjo e a Rua General Humberto Delgado.
Pavimentos pedonais mais confortáveis, sinalização renovada,
novos sistemas de recolha de resíduos urbanos e novo mobiliário urbano, a par de melhoramentos na faixa de rodagem e
nas áreas de estacionamento vão contribuir para uma melhoria estética e para uma partilha mais harmoniosa do espaço
público entre peões, comerciantes e moradores.
A empreitada foi adjudicada à Loviril
- Construção Civil Unipessoal, Lda.,
empresa vencedora do concurso
público por ter apresentado as
soluções técnica e economicamente mais vantajosas. O praINVESTIMENTO
zo de execução é de 180 dias. •
290 MIL

EUROS

Oeiras Atual

Está previsto para o último trimestre do ano o início da obra
de requalificação da Avenida João de Freitas Branco, em
Caxias. A empreitada inclui fresagem e repavimentação da
faixa de rodagem e parques de estacionamento, substituição
da calçada junto à zona comercial por pavimento em placas
de betão, requalificação das caldeiras de árvores existentes
e instalação de bancos, beneficiação pontual da drenagem
pluvial e sinalização horizontal, num investimento
de cerca de 285 mil euros. •

INVESTIMENTO
285 MIL
EUROS
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OBRAS
Dois novos fogos em Leião

Mais habitação para jovens
·C
 ompra e reabilitação
de 26 edifícios para
Habitação Jovem
· Investimento 19 milhões
de euros
· 14 já reabilitados, dois em
fase de obra e dez em fase
de projeto
No âmbito da estratégia de requalificação e
revitalização dos centros históricos do concelho, a Câmara Municipal de Oeiras criou o
Programa Habitação Jovem, visando a aquisição e reabilitação de edifícios devolutos e
degradados para criação de fogos para arrendamento a jovens entre os 18 e os 35 anos.

Habitação. Edifícios degradados transformados em habitação para jovens

Neste caso tratava-se de uma construção degradada, em Leião, carenINVESTIMENTO
te de obras de reabilitação urgentes,
150 MIL
composta por duas habitações que se
EUROS
desenvolviam em dois pisos, mais sótão.
O projeto de reabilitação consistiu na recuperação das fachadas e remodelação do
interior, permitindo a adaptação à realidade social e às vivências do público-alvo, nomeadamente duas famílias jovens.
Nasceram assim duas habitações de qualidade (T1 e T3), mantendo a capacidade dos dois fogos e respeitando os acessos independentes existentes.•
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OBRAS
Barcarena

Remodelação
da cobertura
da piscina

INVESTIMENTO
160 MIL
EUROS

Tem conclusão prevista para o mês de agosto a obra em curso para remodelação da cobertura da Piscina de Barcarena. Os trabalhos consistem
essencialmente na remoção das placas de policarbonato alveolar existentes na cobertura e paredes laterais, limpeza, recuperação e pintura
da estrutura metálica de apoio às placas de policarbonato alveolar, aplicação de novas placas e grelhas de ventilação e reforço do sistema de
impermeabilização.
A obra estende-se ainda às claraboias na área da receção e à cobertura do
ginásio sob as condutas do sistema de AVAC (Aquecimento, Ventilação e
Ar Condicionado). •

Santo Amaro de Oeiras

Restauro
da Nave Visionista
Estão na fase final os trabalhos de reabilitação/restauro do monumento escultórico Às Portas do Mar – Nave
Visionista, em Santo Amaro de
Oeiras. A intervenção contemplou a substituição de peças
em bronze que tinham sido
INVESTIMENTO
furtadas, remoção de graffiti,
62 MIL
reparação de pavimentos enEUROS
volventes, limpeza de elementos
pétreos da escultura e substituição
da placa de inauguração. •

Linda-a-Velha

Requalificação
da Secção
de Limpeza
Está em curso a obra que vai permitir
reorganização dos espaços na Secção de Limpeza
de Linda-a-Velha, de modo a assegurar áreas
de armazém, copa, escritório, arrumos, espaço
para arrumo de produtos químicos e combustíveis,
balneários e zona de vestiário. •

INVESTIMENTO
105 MIL
EUROS

Algés

Reabilitação do edifício do INA
Está em curso a requalificação do edifício onde funcionam os serviços do Instituto Nacional de Administração – INA, em Algés. A obra engloba a reparação
do teto de uma das salas de formação, alívio da
carga (lajetas) existente na cobertura, nova impermeabilização e tratamento de deficiências
INVESTIMENTO
estruturais verificadas na envolvente exterior,
145 MIL
nomeadamente na varanda, gradeamentos, canEUROS
tarias e serralharias. No final dos trabalhos realizar-se-á uma pintura integral do exterior. •

Oeiras Atual
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OBRAS

INVESTIMENTO
1,8 MILHÕES
EUROS

Paço de Arcos

Centro Cultural José de Castro
Estão já a ser desenvolvidos os projetos que vão permitir avançar com a
obra de requalificação do antigo quartel dos bombeiros de Paço de Arcos.
A recuperação do edifício tem início previsto para 2021.
Ali, na Avenida Senhor Jesus dos Navegantes, deverá nascer um espaço
multifuncional albergando, no piso térreo, o Auditório José de Castro,

para iniciativas de índole cultural, e, nos pisos superiores, a Unidade de
Saúde Mental do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.
Para a zona envolvente o projeto prevê o tratamento de pavimentos, a
criação de espaços verdes e o redesenho do estacionamento. •

Carnaxide

Ampliação e reabilitação do edifício da Proteção Civil
Já se encontra concluída a obra de ampliação e reabilitação do edifício
onde funcionam os serviços do Departamento de Polícia Municipal
e Proteção Civil Municipais, em Carnaxide. A empreitada teve como
objetivo manter juntas a Proteção Civil e a Polícia
Municipal, que assim continuam a funcionar
no mesmo edifício mas com mais espaço para
cada uma. A solução encontrada consistiu
na ocupação parcial da cobertura com
uma nova estrutura, interligada com a
existente.
INVESTIMENTO
Os trabalhos incluíram ainda a reparação
240 MIL
e pintura das fachadas e do muro na envolEUROS
vente. •
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OBRAS
Carnaxide

INVESTIMENTO
980 MIL
EUROS

Recuperação
da Sociedade Filarmónica
Estão em curso as obras de recuperação e ampliação do edifício da
Sociedade Filarmónica e Fraternidade de Carnaxide, o mais emblemático no centro de Carnaxide, com forte valor patrimonial e histórico.
O projeto consiste em dois corpos: o edifício antigo recuperado mantendo a traça original e o edifício novo respeitando cércea, solução
formal e métrica de vãos, formando um conjunto equilibrado na malha
urbana. Os dois blocos abrem-se no interior do lote para um páteo
central comum. Prevê-se que a obra esteja concluída em fevereiro de
2021, nascendo assim um novo polo dinamizador social e cultural no
centro de Carnaxide •

Queluz de Baixo

Nova Praça
Restani
CONCLUSÃO
Outubro de 2020
Com a aquisição do Palácio Restani e do terreno envolvente, em março de 2019, tornou-se urgente a intervenção naquele espaço, há
demasiado tempo ao abandono e degradado.
O Município optou então por intervir de imediato no espaço exterior e programar a intervenção de recuperação do Palácio Restani para
uma fase subsequente, face às diferentes necessidades e graus de complexidade das duas intervenções, com distintos horizontes temporais.
Tendo como objetivo restituir à população o
espaço exterior até aqui abandonado e desqualificado, projetou-se uma ampla praça pavimentada, enquadrada por maciços de árvo-

res e por zonas verdes, com bancos que promovam o encontro e
INVESTIMENTO
o convívio.
350 MIL
EUROS
O espaço envolvente ao Palácio Restani transformar-se-á, assim,
numa praça pedonal estendendo-se desde a Estrada Consiglieri Pedroso até à Rua António Aleixo e Rua António Forjaz. 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. •

Requalificação do lar e centro
de dia da Pedreira Italiana
Já se encontram concluídos os trabalhos de requalificação do lar e centro de dia da Pedreira Italiana. A obra
contemplou a remodelação total da cozinha, substituição de pavimentos nas instalações sanitárias e melhoramento de esgotos, colocação de rodapés hospitalares, chapeamento de portas e pintura total do espaço.
O investimento, na ordem dos 50 mil euros, pretende garantir melhores condições de funcionamento do
equipamento gerido pela Associação de Apoio a Idosos e Deficientes de Oeiras e, assim, mais qualidade de
vida para os utentes. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO
50 MIL
EUROS
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PATRIMÓNIO

Obras de restauro
em igrejas
IGREJA MATRIZ DE OEIRAS
INVESTIMENTO 625 MIL EUROS
O Município promoveu na Igreja Matriz de Oeiras trabalhos de conservação e restauro, incluindo resolução de anomalias no edificado.
A empreitada previu, no corpo da capela-mor: levantamento da cobertura, revisão e estabilização da estrutura e assentamento de telhas, estabilização das paredes, fecho de juntas e execução de novo revestimento;
no exterior do monumento: reparação de rebocos, tratamento integral
de cantarias, tratamento de conservação dos sinos e cabeçotes, ferragens e mostradores dos relógios; no interior do monumento: limpeza
de pintura mural em abóbadas e do revestimento em pedra ornamental
nas paredes, limpeza e conservação de pintura sobre tela escultura e
talha dourada, tratamento do teto da capela-mor e sacristia, revisão do
pavimento em madeira e em pedra.
IGREJA DE S. ROMÃO DE CARNAXIDE
INVESTIMENTO 465 MIL EUROS
Tendo em vista uma colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial de S.
Romão de Carnaxide nas ações de conservação, restauro e resolução de
anomalias foram elaboradas duas propostas de intervenção: uma primeira
fase centrada no exterior do monumento, outra sequente no interior.
Para a realização dos trabalhos necessários no exterior do monumento
estimou-se um custo de 180 mil euros e uma duração de 180 dias. Para
os que dizem respeito ao interior foi estimado o montante de 285 mil
euros e uma duração de 365 dias.
A Igreja de S. Romão, paroquial de Carnaxide, incluindo o seu adro, está
classificada como Monumento de Interesse Público.

INVESTIMENTO
130 MIL
EUROS

Obra de conservação
na Casa de Pesca

IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES, LAVEIRAS
INVESTIMENTO 12 MIL EUROS
O Município promoveu trabalhos de conservação, restauro e resolução
de anomalias no pavimento em madeira na zona cultual da Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Dores, em Laveiras, cujo estado de conservação, nomeadamente estrutural, punha em causa a segurança e integridade física das pessoas que frequentam o espaço.
A obra contemplou o levantamento de soalho com limpeza e desinfestação
de toda a estrutura e a substituição de peças estruturais e tábuas de soalho. •

Ficou concluída, em março, a primeira intervenção preventiva levada a cabo pelo Município tendo em vista a conservação do Pavilhão
da Casa da Pesca da Quinta de Recreio do Marquês de Pombal.
A obra teve início na sequência da assinatura, pelo Município de
Oeiras e pela Administração Central, em outubro de 2019, do auto
de cedência de utilização do conjunto patrimonial integrado na
Quinta dos Marqueses de Pombal, no qual se incluem a Casa de
Pesca, Cascata do Taveira, Casa de Forragens, lago e jardins adjacentes, Casa dos Bichos da Seda, Cascata da Fonte do Ouro, Casa
do Fresco da Mina da Fonte do Ouro, Pombal, entre outros.
O estado de degradação e o risco de ruína eminente do Pavilhão da
Casa da Pesca justificaram uma intervenção urgente.
A empreitada contemplou a colocação de uma cobertura provisória, ações de limpeza, escoramento do teto da sala dos estuques de
modo a garantir a estabilidade até ao início da intervenção de conservação e restauro das estruturas do telhado, proteção da pintura
e dos gessos do teto da sala dos estuques e dos painéis de azulejos
das paredes. •
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AMBIENTE

Renovação de equipamentos
de deposição de resíduos

O

Município de Oeiras,
continuando a sua aposta
na melhoria da higiene
urbana e na qualidade do
serviço prestado aos seus munícipes,
tem em curso o processo de renovação dos equipamentos de deposição
de resíduos de superfície existentes
na via pública, nomeadamente contentores destinados à deposição de
resíduos indiferenciados, de resíduos
seletivos (ecopontos) e de óleos alimentares usados (oleões).
Para além da renovação do equipamento existente, serão também reforçados
locais que, devido às suas caraterísticas, densidade populacional e produção de resíduos, assim o justifiquem.
Durante os meses de abril e maio foram substituídos 450 equipamentos de
deposição de resíduos indiferenciados,
de 770 litros de capacidade, nas localidades de Algés, Cruz-Quebrada e noutros locais considerados críticos.
Para o mês de junho está programada a continuação da substituição dos
equipamentos de indiferenciado assim como a substituição e de ampliação da rede disponível de equipamentos de deposição seletiva (ecopontos)
e dos equipamentos para deposição
de óleos alimentares usados (oleões)

com o objetivo de promover o aumento da recolha seletiva destas frações
de resíduos e suprir necessidades
nalgumas zonas devidamente identificadas.
Durante os próximos três meses vão
ser entregues 500 conjuntos de ecopontos, cada um composto por três
equipamentos para a deposição seletiva de resíduos de papel/cartão, resíduos de embalagens de plástico/metal
e resíduos de vidro.
Serão substituídos 400 conjuntos
existentes atualmente na via pública e instalados outros 100, em novas
localizações, disponibilizando-se aos
munícipes uma maior oferta de pontos para a deposição dos seus resíduos
seletivos, promovendo-se o aumento
da deposição seletiva.
A gestão de óleos alimentares usados
(OAU) provenientes de pequenos produtores de resíduos é da responsabilidade dos municípios, que promovem
e gerem redes municipais de recolha
seletiva de OAU. Neste sentido, durante o mês de junho está programada
a substituição dos 20 oleões existentes atualmente por um novo modelo,
mais funcional ao nível da deposição e
da própria recolha, e serão instalados
40 em novas localizações, seleciona-

Três varredoras
reforçam ‘equipa’
de limpeza urbana
O Município de Oeiras continua a apostar na melhoria da
higiene urbana e, nesse sentido, adquiriu, através de concurso público internacional, três novas varredoras mecânicas. Deste modo, Oeiras garante uma resposta ainda mais
próxima e rápida para assegurar
a limpeza do espaço público. •

INVESTIMENTO
500 MIL
EUROS

Oeiras Atual

das com base na densidade populacional, permitindo um aumento significativo da rede municipal de recolha desta tipologia
de resíduos e cumprindo a meta legalmente imposta.
A renovação e ampliação do parque de equipamentos de deposição de resíduos, para além de contribuir para a melhoria
da imagem do concelho, irá também promover o aumento da
qualidade de vida dos munícipes e da higiene pública. •

Desmatações e limpezas
de resíduos abandonados
O controlo da vegetação infestante é
uma das tarefas à qual os serviços municipais de higiene urbana dedicam
mais esforços, tanto por razões estéticas como por questões de segurança.
Durante os últimos meses realizaram-se algumas intervenções de desmatação que merecem destaque pela sua
dimensão: desmatação de beiradas e
espaço de sequeiro na Rua Amândio
César e Rua João Pedro de Andrade,
em Carnaxide; desmatação da envolvente à Cidade do Futebol, em Caxias;
desmatação do Parque de Merendas
junto à ribeira, em Santo Amaro de
Oeiras; desmatação do estacionamen-

to da Santa Casa da Misericórdia,
em Oeiras; deservagem da Estrada
da Lage, de passeios no Bairro da Figueirinha, em Oeiras, do Bairro das
Flores, em Caxias, do Bairro da Nova
Morada, em Paço de Arcos, da Medrosa, em Nova Oeiras e ao longo da
variante de acesso ao Taguspark (EN
249-3) e na Estrada Marginal (EN 6).
Para além destes trabalhos ainda se
realizaram outros de erradicação de
infestantes na Rua Norberto Lopes e
na Estrada da Lage e de desmatação
na Estrada do Desvio, na Estrada de
Queluz, na Avenida Carolina Michaelis e no Bairro dos Navegadores. •

Deliberações e Regulamentos

1

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES
E REGULAMENTOS
Este suplemento é parte integrante do n.º 257 do Boletim Municipal Oeiras Atual

#257 | MAIO · JUNHO 2020

Maio | Junho 2020

Deliberações e Regulamentos

2

DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL
DE 2020
ATA NÚMERO TREZE/DOIS MIL
E VINTE
RESUMO
Proposta n.º 299/20 - DPS
Aquisição de máscaras cirúrgicas, no âmbito do Plano de Contingência do Município (COVID-19): Deliberado aprovar
o procedimento de ajuste direto para a
aquisição de um milhão de máscaras cirúrgicas, no âmbito do Plano de Contingência do Município (COVID-Dezanove),
à empresa Prestigebubble - Produção e
Organização de Eventos, Limitada, pelo
valor de quinhentos e noventa mil euros.
Proposta n.º 301/20 - DPS
Atribuição de subsídios sociais ao Centro
de Cultura e Desporto, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020: Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio
ao Centro de Cultura e Desporto, no valor
de dois mil cento e setenta e dois euros e
doze cêntimos, referente aos meses de janeiro a dezembro de dois mil e vinte.
Proposta n.º 302/20 - DPS
Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no âmbito do Fundo de
Emergência Social: Deliberado aprovar a
atribuição de um subsídio ao Centro de
Cultura e Desporto, no âmbito do Fundo
de Emergência Social, no montante de
cem mil euros.
Proposta n.º 303/20 - SIMAS - CP
19027/2019
Empreitada de “Instalação/ Remodelação das Redes de Abastecimento de Água
da ZMC Borel, Freguesia da Venteira, no
Concelho da Amadora” - Ratificação do
ato de suspensão dos trabalhos: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de seis de
abril de dois mil e vinte, na qual aprovou
ratificar a suspensão dos trabalhos, no
âmbito da Empreitada de Instalação/Remodelação das Redes de Abastecimento
de Água da ZMC Borel, Freguesia da
Venteira, no Concelho da Amadora.
Proposta n.º 304/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para o fornecimento de
licenças para utilização de produtos “Microsoft”, pelo prazo de 3 anos: Ratificada
a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de vinte de
abril de dois mil e vinte, na qual aprovou a adjudicação do procedimento por
concurso público, para o fornecimento
de licenças para utilização de produtos
“Microsoft”, pelo prazo de três anos, à
entidade “Informática El Corte Inglês,
Sociedade Anónima”, pelo valor de quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e oitenta e dois euros e quarenta e
oito cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
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Proposta n.º 305/20 - GCAJ
Início do procedimento de aprovação do
projeto de Regulamento geral do parque
de estacionamento subterrâneo do Parque dos Poetas: Deliberado aprovar o
início do procedimento de aprovação do
projeto de Regulamento geral do parque
de estacionamento subterrâneo do Parque dos Poetas.
Proposta n.º 306/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 378/2018,
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de trinta e
oito mil duzentos e quinze euros e quatro cêntimos, para a Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao valor das
verbas em despesas de capital, no âmbito
do Contrato Interadministrativo de delegação de competências número trezentos e setenta e oito, de dois mil e dezoito,
assinado entre a Câmara Municipal de
Oeiras e aquela Autarquia.
Proposta n.º 307/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 371/2018, Junta de
Freguesia de Porto Salvo: Deliberado
aprovar uma transferência financeira no
valor de vinte e um mil cento e quarenta
e sete euros, para a Junta de Freguesia de
Porto Salvo, correspondente ao valor das
verbas em despesas de capital, em despesas correntes, no âmbito do Acordo de
Execução de delegação de competências
número trezentos e setenta e um, de dois
mil e dezoito, assinado entre a Câmara
Municipal de Oeiras e aquela Autarquia.
Proposta n.º 308/20 - DRU
Projeto de loteamento do artigo 633, fase
3, do Plano de Ordenamento e Reconversão de Leceia: Deliberado aprovar o
Projeto de Loteamento do artigo matricial seiscentos e trinta e três, integrado
na Fase três, do Plano de Ordenamento
e Reconversão de Leceia.
Proposta n.º 309/20 - GCAJ
Aprovação final do projeto do «Regulamento do Banco Local de Voluntariado
de Oeiras»: Deliberado aprovar o projeto
de Regulamento do Banco Local de Voluntariado de Oeiras e posterior envio à
Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 310/20 - SIMAS
Abate de bens ao inventário dos SIMAS e
autorização para subsequente alienação:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte
de abril de dois mil e vinte, na qual aprovou o abate ao inventário dos bens classificados como obsoletos para estes Serviços.
Proposta n.º 311/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira
ao CEIDSS - Centro de Estudos e Investigação em Dinâmicas Sociais e Saúde, para
apoio ao MUN-SI - Programa de Promoção de Saúde Infantil em Municípios: Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira ao CEIDSS - Centro
de Estudos e Investigação em Dinâmicas
Sociais e Saúde, destinado a dar continui-

dade ao Programa MUN-SI no ano letivo
de dois mil e vinte/dois mil e vinte e um,
no montante global de oito mil euros.
Proposta n.º 312/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à “Mundos de Papel Associação” para
apoio à continuidade do projeto “Gira no
Bairro - Uma Esquadra Aberta à Comunidade”: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira
no valor de vinte e cinco mil euros, à
“Mundos de Papel Associação”, destinada a apoiar os custos previstos para a
continuidade do projeto “Gira no Bairro
- Uma Esquadra Aberta à Comunidade”.
Proposta n.º 313/20 - DCS
Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis pagamento da quota anual/2020:
Deliberado aprovar o pagamento da quota
anual da Autarquia, à Associação de Municípios Rede Portuguesa dos Municípios
Saudáveis, que em dois mil e vinte, corresponde ao montante de três mil e noventa e cinco euros e oitenta cêntimos, ao
qual se adiciona cinquenta por cento do
valor de quota de dois mil e vinte, por conta de quotização extraordinária para despesa referente ao projeto Atlas da Saúde.
Proposta n.º 314/20 - DGSH
Transferência para fogo sito na Rua Antão
Gonçalves, n.º 6, R/C Dto, no Bairro dos
Navegadores, por necessidade de reajustamento tipológico: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Dois, situado na Rua
Antão Gonçalves, número seis, rés-do-chão direito, no Bairro dos Navegadores,
mediante a fixação da renda mensal em
oito euros e setenta e oito cêntimos.
Proposta n.º 315/20 - DGSH
Celebração de contrato de arrendamento referente ao fogo sito na Rua Joaquim
Matias, n.º 54, 2.º Dto, no Bairro da Ribeira da Laje: Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento
apoiado, referente ao fogo T Dois, sito na
Rua Joaquim Matias, número cinquenta
e quatro, segundo direito, no Bairro da
Ribeira da Laje, mediante a manutenção
da renda mensal no valor de oitenta e
três euros e quarenta e um cêntimos.
Proposta n.º 316/20 - DOM - P.º
2020/59-DGEP
Adoção de procedimento por concurso
público e aprovação das peças do procedimento da empreitada “Reabilitação
e Reforço do Porto Recreio de Oeiras” Decisão de contratar: Deliberado aprovar
a decisão de contratar e a abertura do
procedimento concursal necessário para
a adjudicação da empreitada de obras
públicas “Reabilitação e Reforço do Porto
Recreio de Oeiras”, mediante a adoção de
um procedimento por concurso público.
Proposta n.º 317/20 - DCP
Aprovação dos relatórios preliminar e finais e consequente adjudicação e aprovação da minuta de contrato escrito e
respetivos ajustamentos, relativos ao procedimento por concurso público com publicidade internacional para aquisição da
prestação de serviços de manutenção de
árvores e palmeiras no Concelho de Oeiras
na modalidade de fornecimento contínuo:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.

Proposta n.º 318/20 - DOM - P.º
2019/211-DEM
Não adjudicação e revogação da decisão
de contratar relativa às “Oficinas Municipais de Vila Fria (Porto Salvo) - Construção de nova portaria e posto de abastecimento de combustível para consumo
privado”: Deliberado aprovar a não adjudicação e consequente revogação da decisão de contratar do concurso público
destinado à adjudicação da empreitada
“Oficinas Municipais de Vila Fria (Porto
Salvo) - Construção de nova portaria e
posto de abastecimento de combustível
para consumo privado”.
Proposta n.º 319/20 - DOM - P.º
2020/46-DEM
Adoção de procedimento por concurso
público e aprovação das peças do procedimento relativo às “Oficinas Municipais
de Vila Fria (Porto Salvo) - Construção de
nova portaria e posto de abastecimento
de combustível para consumo privado”
- Decisão de contratar: Deliberado aprovar a decisão de contratar e a abertura
do procedimento concursal necessário
para a adjudicação da empreitada de
obras públicas “Oficinas Municipais de
Vila Fria (Porto Salvo) - Construção de
nova portaria e posto de abastecimento
de combustível para consumo privado”,
mediante a adoção de um procedimento
por concurso público.
Proposta n.º 320/20 - DCP
Aprovação dos relatórios preliminar e finais e consequente adjudicação e aprovação das minutas de contratos escritos no
âmbito do procedimento por concurso público com publicidade internacional para
aquisição, por divisão em lotes, de vestuário profissional, na modalidade de fornecimento contínuo: Deliberado aprovar os
relatórios preliminar e finais e consequentemente a adjudicação da aquisição, por
divisão em lotes, de vestuário profissional,
na modalidade de fornecimento contínuo.
Proposta n.º 321/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Moradores do Bairro
dos Navegadores: Deliberado aprovar a
atribuição de uma comparticipação financeira no valor de dois mil e quinhentos euros, à Associação de Moradores do
Bairro dos Navegadores, para apoio ao
desenvolvimento, das suas atividades.
Proposta n.º 322/20 - DCS
Plano Municipal de Apoio à População em
Situação de Vulnerabilidade (COVD-19) Apoio ao apetrechamento da cozinha da
“Apoio - Associação de Solidariedade Social”: Deliberado aprovar a atribuição de
uma comparticipação financeira à Apoio
- Associação de Solidariedade Social, no
montante de treze mil trezentos e sessenta e três euros e noventa cêntimos, para
aquisição dos equipamentos necessários
ao reforço da sua cozinha.
Proposta n.º 323/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Liga dos Combatentes - Núcleo
de Oeiras/Cascais: Deliberado aprovar
a atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de dez mil euros, à
Liga dos Combatentes - Núcleo de Oeiras/Cascais, para apoio ao desenvolvimento das suas atividades.

Deliberações e Regulamentos
Proposta n.º 324/20 - DCS
Atribuição de apoio ao Centro Hospitalar
Lisboa Ocidental, E.P.E., no âmbito da
COVD-19:Retirada da agenda.
Proposta n.º 325/20 - DCS
Atribuição de apoio extraordinário à Junta de Freguesia de Barcarena, para reforço de resposta alimentar no contexto da
pandemia COVID-19: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação
financeira extraordinária, no valor de
cinco mil euros, à Junta de Freguesia de
Barcarena, para reforço da resposta à população, em termos de apoio alimentar e
disponibilização de produtos de higiene,
bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para apreciação.
Proposta n.º 326/20 - DAEGA
Antecipação dos apoios financeiros das
AEC - Atividades de Enriquecimento
Curricular e AAAF - Atividades de Animação e de Apoio à Família, às Associações de Pais e Encarregados de Educação e IPSS com gestão das atividades de
enriquecimento curricular: Deliberado
aprovar a antecipação para abril do pagamento da terceira tranche das comparticipações programadas para o mês
de julho, aprovadas através das propostas da deliberação números oitocentos e
quarenta e nove, de dois mil e dezanove,
novecentos e setenta e dois, de dois mil e
dezanove e mil e quarenta e oito, de dois
mil e dezanove.
Proposta n.º 327/20 - DDPE
Atribuição de apoio financeiro aos 7
agrupamentos de escolas e uma escola
não agrupada para implementação do
Projeto Academia MyPolis: Deliberado
aprovar a atribuição de um apoio financeiro para a implementação do Projeto
Academia MyPolis, no valor total de
trinta e três mil noventa e nove euros e
trinta cêntimos, aos sete Agrupamentos
de Escolas e uma Escola Não Agrupada.
Proposta n.º 328/20 - DDPE
Atribuição de apoio financeiro aos Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada do Município de Oeiras, para apoio
ao projeto Batismo de Vela, para os alunos das escolas do Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio financeiro, no valor de seis mil
cento e vinte euros, aos Agrupamentos
de Escolas e Escola Não Agrupada do
Município de Oeiras.
Proposta n.º 329/20 - DPOC
Ratificação das alterações orçamentais
nºs. 10 e 11 por despacho: Mantém-se
agendada a fim de ser analisada e votada
em próxima reunião.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE
2020
ATA NÚMERO CATORZE/DOIS MIL
E VINTE
RESUMO
Proposta n.º 317/20 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de manutenção
de árvores e palmeiras no Concelho de
Oeiras na modalidade de fornecimento

contínuo - Aprovação dos relatórios preliminar e finais e consequente adjudicação e aprovação da minuta de contrato
escrito e respetivos ajustamentos: Deliberado aprovar os relatórios preliminar
e finais e consequente adjudicação da
aquisição da prestação de serviços de
manutenção de árvores e palmeiras no
Concelho de Oeiras, na modalidade de
fornecimento contínuo ao agrupamento
Hidurbe Serviços, Sociedade Anónima /
Prestígio Verde, Limitada, pelo valor de
setecentos e cinquenta mil euros, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 329/20- DPOC
Ratificação das alterações orçamentais
n.ºs 10 e 11 por despacho: Deliberado
ratificar a informação número INT-CMO/
dois mil e vinte/cinco mil trezentos e cinquenta e dois, relativa às décima e décima
primeira Alterações Orçamentais de dois
mil e vinte, no valor de novecentos e sessenta mil trezentos e setenta e seis euros e
vinte e seis cêntimos e setecentos e vinte
mil e setecentos euros, respetivamente.
Proposta n.º 330/20 - DPS
Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no âmbito do Fundo de
Emergência Social - Ratificação: Deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de dezanove
de março de dois mil e vinte, aprovando
a atribuição de um subsídio no montante
de trinta e cinco mil euros, ao Centro de
Cultura e Desporto, no âmbito do Fundo
de Emergência Social.
Proposta n.º 331/20 - DPE
Aquário Vasco da Gama - Início do procedimento de classificação de imóvel de
interesse público: Deliberado aprovar o
início do procedimento de classificação
do Aquário Vasco da Gama, como bem
cultural de interesse público, junto da
Direcção-Geral do Património Cultural
da Secretaria de Estado da Cultura, assim como, a remessa à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 332/20 - DVM
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de 3 Varredoras - Ratificação dos atos:
Deliberado aprovar a ratificação dos
atos de aprovação da alteração do júri,
prorrogação do prazo de apresentação
das propostas e retificação das peças do
procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de três Varredoras.
Proposta n.º 333/20 - DVM
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de 8 viaturas urbanas de transporte de
passageiros para o Projeto COMBUS Retificação de peças e prorrogação do
prazo de apresentação das propostas:
Deliberado aprovar a retificação de peças
e prorrogação do prazo de apresentação
das propostas, relativo ao procedimento
por concurso público com publicidade
internacional para aquisição de oito viaturas urbanas de transporte de passageiros para o Projeto COMBUS.
Proposta n.º 334/20 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a celebração de acordo-qua-

dro para execução da empreitada destinada à reparação de roturas na rede de
abastecimento de água no Concelho de
Oeiras (anos de 2021 e 2022): Ratificada
a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de quatro de
maio de dois mil e vinte, na qual aprovou
a abertura de 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 (anos de dois mil e vinte e um
e dois mil e vinte e dois), pelo preço base
de trezentos e setenta e quatro mil euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 335/20 - SIMAS
3ª. alteração ao Orçamento de 2020 Orçamento das Despesas Correntes:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
quatro de maio de dois mil e vinte, na
qual aprovou a terceira alteração ao Orçamento de dois mil e vinte, Orçamento
das Despesas Correntes, no valor de cento e cinquenta e sete mil euros.
Proposta n.º 336/20 - SIMAS - CP
12/2018
Empreitada de execução dos coletores da
Avenida Engenheiro Bonneville Franco e
do Forte de São João das Maias - Aprovação de trabalhos complementares, prorrogação do prazo, plano de trabalhos e
cronograma: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de quatro de maio de dois mil
e vinte, na qual aprovou os trabalhos a
mais destinados à empreitada de execução dos coletores da Avenida Engenheiro Bonneville Franco e do Forte de São
João das Maias, no valor de quarenta e
um mil quatrocentos e trinta e oito euros
e cinquenta e dois cêntimos, acrescidos
de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 337/20 - DMEDSC
Candidatura de Oeiras a Capital Europeia
da Cultura no quadro de uma estratégia
para o desenvolvimento do Concelho de
Oeiras: Deliberado aprovar a candidatura
de Oeiras a Capital Europeia da Cultura
no quadro de uma estratégia para o desenvolvimento do Concelho de Oeiras e a
ainda a designação do Doutor Jorge Barreto Xavier, na qualidade de Comissário
da Candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura dois mil e vinte e sete,
assim como, o envio à Assembleia Municipal para conhecimento.
Proposta n.º 338/20 - DACTPH
Atribuição de comparticipação financeira
ao Intervalo Grupo de Teatro: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira ao Intervalo, Grupo de Teatro,
com vigência plurianual, referente ao período de dois mil e vinte-dois mil e vinte
e um, no valor global de duzentos mil euros, sendo o valor anual de cem mil euros.
Proposta n.º 339/20 - DPS
Atribuição do subsídio para apoio à Banda Municipal do CCD: Mantém-se agen-
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dada a fim de ser analisada e votada em
próxima reunião.
Proposta n.º 340/20 - DD
Retificação da comparticipação financeira a vários projetos para o desenvolvimento do programa “Desporto com
Valores” - Eixo 6 - Prevenção da Delinquência Juvenil e dos Comportamentos
Desviantes do Contrato Local de Segurança de Oeiras - 2019/2020: Deliberado
aprovar a comparticipação financeira no
valor total de oito mil e quinhentos euros, no âmbito do programa “Desporto
com Valores” - Eixo seis - Prevenção da
Delinquência Juvenil e dos Comportamentos Desviantes do Contrato Local de
Segurança de Oeiras, dois mil e dezanove/dois mil e vinte.
Proposta n.º 341/20 - DDPE
Atribuição de subsídio ao Agrupamento
de Escolas de Santa Catarina para o ano
letivo 2019-2020, no âmbito de terapias
assistidas por cães: Deliberado aprovar
a atribuição de um apoio financeiro ao
Agrupamento de Escolas de Santa Catarina, no valor total de dois mil quatro euros e quarenta e nove cêntimos,
para implementação do Projeto “Ler e
Cãopreender”, permitindo a dinamização de trinta e duas sessões de cinoterapia naquele agrupamento.
Proposta n.º 342/20 - DAEGA
Transportes escolares 2019/2020 - Pagamento de reembolso a aluno da Escola
Artística António Arroio: Deliberado
aprovar a atribuição do reembolso do
subsídio de transporte escolar referente
a cinquenta por cento no mês de setembro e cem por cento no mês de outubro,
no valor global de sessenta euros, a aluno
da Escola Artística António Arroio.
Proposta n.º 343/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Vasco Fernandes, n.º 2 A, no Bairro do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Zero, situado na Rua Vasco Fernandes,
número dois A, no Bairro do Pombal,
mediante a fixação da renda mensal em
sessenta e um euros e cinquenta e sete
cêntimos, com entrada em vigor no dia
um de junho de dois mil e vinte.
Proposta n.º 344/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito no Largo Quinta do Jardim, n.º 3, R/C Dto., Bairro
Dr. Francisco Sá Carneiro: Deliberado
aprovar a atribuição da habitação T Um,
situada no Largo Quinta do Jardim, número três, rés-do-chão direito, no Bairro
Doutor Francisco Sá Carneiro, mediante
a manutenção da renda mensal no valor
de quatro euros e vinte e um cêntimos.
Proposta n.º 345/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Indiveri
Colucci, n.º 9, R/C Dto., Bairro Alto da
Loba: Deliberado aprovar a atribuição
condicional da habitação T Dois, situada na Rua Indiveri Colucci, número
nove, rés-do-chão direito, no Bairro Alto
da Loba, em Paço de Arcos, até à existência de fogo de tipologia adequada ao
seu reajustamento, mediante a aplicação da renda mensal apoiada no valor
de dez euros e setenta e dois cêntimos,
a partir de um de junho de dois mil e
vinte.
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DESIGNAÇÃO

VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

Escola Cesário Verde - Instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado

150 066,39 €

Manutenção da ponte pedonal sob a Ribeira da Lage, Oeiras e da passagem pedonal

Demolições diversas de bens imóveis no Município de Oeiras

246 185,00 €

inferior na Rua Lino Assunção, Paço de Arcos

Repavimentação de troço na Rua Paulo da Gama, Caxias

5 245,60 €

Instalações sanitárias e outros equipamentos de apoio: Praia de Stº. Amaro de Oeiras

151 759,67 €

Reformulação de caixilharia da Piscina Oceânica

135 749,96 €

Remodelação da Instalação SLAT na Estrada do Desvio, em Carnaxide

44 100,28 €

Construção de passeio na Rua das Portelas, em Porto Salvo

28 988,39 €

Reparações diversas nas antigas instalações do Centro de Dia de Valejas na EB São Bento

17 278,00 €

Construção de ramais de baixa tensão para rotundas da Avenida das Seleções,
Caxias

16 377,00 €

Execução de passadeiras brancas com fundo vermelho - em tela pré-formada - e pintura
de passadeiras em termoplástico a quente

250 202,40 €

Fornecimento e assentamento de grelhas para caldeirtas de árvores

5 247,00 €

Requalificação de instalações eléctricas - Edifícios do Município de Oeiras

254 910,89 €

Trabalhos de reabilitação nas instalações do Serviço de Arquivo Municipal

18 649,23 €

Conservação e Reparação de Pavimentos Rodoviários em Oeiras e Paço de Arcos

254 746,62 €

Construção de Ramal de baixa tensão, Praça D. Manuel I, Quiosque venda de frutas,
em Algés

948,28 €

Substituição do revestimento das tampas das Ilhas ecológicas

106 838,62 €

Alterações e ampliação das instalações da apoio - centro de dia e base operacional de
apoio domiciliário

247 987,00 €

Estaleiro de Porto Salvo (zona Sul) - Requalificação geral, construção de telheiros
e balneários

242 972,73 €
169 427,75 €

Reabilitação e reparação de edifcios da Al. Diogo Teive (nº 1 - 11) e da Av. Diogo Lopes
Sequeira (nº 80 - 90)

222 290,29 €

Substituição de caixas de areia dos ERJ do Concelho de Oeiras
Requalificação dos passeios no Largo Marquês de Pombal, Oeiras

151 400,75 €

Reparação de Fogos Devolutos Sitos na Avenida Dos Cavaleiros n.º24, R/C A, Avenida
dos Cavaleiros n.º24, 1ºA, Avenida Dos Cavaleiros n.º24, 3ºB (Outurela Portela)

52 867,46 €

Reabilitação e Adaptação de armazém 18 do Bairro Alto dos Barronhos

29 669,37 €

Reparação de lojas sito na rua Alfredo Rocha Pereira n.º 2 e 2A

4 991,84 €

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Vitor Sá Machado n.º 10, rc A, rua Rui de
Andrade n.º 10, 2º esq. e Av dos Cavaleiros n.º 16, 2ºA

48 075,77 €

Empreitada de alterações e ampliação das instalações do Bar do CCD447

136 516,05 €

Reparação de fogos devolutos sitos na rua António Gomes Leal n.º 3, rc dto, rua António
Gomes Leal n.º 13, 1º esq e rua Alberto Osório de Castro n.º 10B

29 998,16 €

Empreitada de Reparação da passagem do Largo Mestre de Santa Auta - Remoção
de placas - Quinta da Politeira

16 329,30 €

Empreitada de reparação de Fogo devoluto sito no Largo Idálio de Oliveira n.º 2 - 2C e
Largo Carlos França n.º 14 - 3C - Alto dos Barronhos

21 198,71 €

Reabilitação de fogos devolutos sito na Rua José Pedro da Silva, 14 1º FT Esq.
e Rua Tomás de Lima, 19 r/c Esq.

34 448,94 €
25 898,55 €

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Dr. João dos Santos n.º 2 - 3º esq e na Rua da
Liberdade n.º 26 R/C esq - Bairro Encosta da Portela

28 244,03 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Conde Rio Maior 54 1.º Esq.
Reparação de fogos devolutos sito na Rua Conde Rio Maior, 34 2º Dtº
e na Rua Conde Rio Maior, 55 3º Esq.

39 581,12 €

Reparação de fogos devolutos na Rua Augusto Nobre n.º 7 - 1º fte, na Rua Prof. Delfim
dos Santos n.º 2 - 3º esq e na Rua Prof. Delfim dos Santos n.º 6 - R/C Fte - Bairro Encosta da Portela

41 537,92 €

Reparação de 5 fogos devolutos no Bairro de Barcarena e 2 fogos devolutos no Bairro Dr.
Francisco Sá Carneiro

85 324,10 €

Reabilitação de 5 Fogos em Porto Salvo

97 132,09 €

Reparação de 3 fogos devolutos no Bairro de São Marçal e 1 no Bairro da Encosta da
Portela

54 022,90 €

Reparação de 5 fogos devolutos

98 276,92 €

Subtotal: 1 819 330,21 €
OBRAS INICIADAS · maio 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Trabalhos no pórtico de betão incluindo 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 €

Pinturas diversas em imóveis municipais

31 441,19 €

Piscinas Municipais de Barcarena - Recuperação da cobertura e impermeabilizações

158 988,34 €

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

14 463,22 €

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

26 710,94 €

Requalificação da secção de limpeza de Porto Salvo

188 091,18 €

Reordenamento viário na intersecção da Rua Direita do Dafundo
com a Rua João Chagas, em Algés

88 806,80 €

Subtotal: 1 834 961,66 €
OBRAS INICIADAS · junho 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Escola Cesário Verde - Instalação de aquecimento, ventilação e ar condicionado

150 066,39 €

Repavimentação de troço na Rua Paulo da Gama, Caxias

5 245,60 €

Fornecimento e assentamento de grelhas para caldeirtas de árvores.

5 247,00 €

404 814,00 €

Conservação e reparação de pavimentos em Algés e Porto Salvo

269 128,17 €

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

111 300,00 €

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

164 973,10 €

Nave Visionista (Oeiras) – Substituição de peças furtadas e beneficiações exteriores

62 047,10 €

16 329,30 €

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

Empreitada de Reparação da passagem do Largo Mestre de Santa Auta - Remoção de
placas - Quinta da Politeira

13 534,08 €

Empreitada de alterações da Creche “O Pombal” da CSPO em Oeiras

446 437,52 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais em Carnaxide e Caxias

201 611,47 €

Empreitada de alterações e ampliação das instalações do Bar do CCD447

136 516,05 €

Reabilitação e Adaptação de armazém 18 do Bairro Alto dos Barronhos

29 669,37 €

Reabilitação de fogos devolutos sito na Rua José Pedro da Silva, 14 1º FT Esq. e Rua
Tomás de Lima, 19 r/c Esq.

34 448,94 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Conde Rio Maior 54 1.º Esq.

25 898,55 €

Reparação de fogos devolutos sito na Rua Conde Rio Maior, 34 2º Dtº e na Rua Conde
Rio Maior, 55 3º Esq.

39 581,12 €

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

142 400,26 €

Navegadores - Focos nas Fachadas (Grafs.), Electricidade no Centro Comunitario
e pintura do Moinho.

15 754,78 €

Subtotal: 1 619 146,60 €

Subtotal: 1 323 541,11 €

OBRAS CONCLUÍDAS · maio 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

OBRAS CONCLUÍDAS · junho 2020

Marcação de lugares de estacionamento (incluindo parqueamento condicionado
na via pública) no concelho de Oeiras

57 978,29 €

DESIGNAÇÃO

Manutenção e execução de pavimentos pedonais e viários em Oeiras e Paço de Arcos

181 578,00 €

Reordenamento do cruzamento da Rua Oeiras do Piauí com
a Av. Dr. Francisco Sá Carneiro e Av. do Ultramar, Oeiras

34 404,42 €

420 657,18 €

Fábrica da Pólvora de Barcarena - Trabalhos em serralharia de ferro
e reparações diversas.
Requalificação da Rua Salette Tavares, Oeiras

345 421,22 €

Manutenção de obras de arte em Porto Salvo, Algés e Caxias

153 188,29 €

Requalificação de pérgulas em Carnaxide e Queijas

35 706,15 €

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

13 534,08 €

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

64 607,00 €

Reparação de lojas sito na rua Alfredo Rocha Pereira n.º 2 e 2A

4 991,84 €

Reabilitação dos paramentos exteriores e zonas comuns da Rua Maria Albertina n.º 3 Dr. Francisco Sá Carneiro

28 206,84 €

Navegadores - Focos nas Fachadas (Grafs.), Electricidade no Centro Comunitario e pintura do Moinho.

15 754,78 €

Reparação de Fogos Devolutos Sitos na Rua Antão Gonçalves nº6 – Rch/Dto, Av. Diogo
Lopes Sequeira, 85B e Rua Francisco Manuel de Melo nº19 – 3º Frt

25 615,26 €

Reparação de fogo devoluto na Rua da Liberdade n.º 8 - R/C Esq. - Bairro Encosta da
Portela

18 254,49 €

Empreitada de reparação e pintura de muros da envolvente exterior do Bairro Quinta
da Politeira

31 758,66 €

VALOR

Subtotal:

414 106,34 €

Subtotal: 1 017 550,17 €

Total: 8 028 636,10 €
Oeiras Atual
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AMBIENTE
Produção de resíduos em confinamento

Aumentam resíduos seletivos,
diminuem indiferenciados

O

período de março, abril e maio, devido às circunstâncias, foi
um período atípico no que respeita aos hábitos dos munícipes, influenciando o consumo, o estilo de vida e consequentemente a produção de resíduos urbanos.
O crescimento da produção de resíduos seletivos e a diminuição dos
resíduos indiferenciados, verificados mesmo durante este período atípico, é uma contribuição bastante positiva para os esforços desenvolvidos
pelo Município, no sentido de se alcançarem as metas definidas a nível
nacional e europeu no âmbito da recolha seletiva de resíduos.
O período de confinamento originado pelas circunstâncias de pandemia
por Covid-19 provocou uma alteração de hábitos e padrões de consumo nos
munícipes, que se refletiu na produção de resíduos urbanos no concelho.
Verificou-se um aumento dos resíduos produzidos no setor doméstico
e uma diminuição no setor não-doméstico, especialmente nas áreas da
restauração e hotelaria.
No quadro abaixo podem verificar-se as quantidades de resíduos urbanos produzidos nos meses de março, abril e maio do presente ano e em

méstico, devido à implementação do regime de teletrabalho e ao encerramento de várias empresas do concelho.
Mesmo com os setores de hotelaria e restauração encerrados, verificou-se um aumento na produção de resíduos de vidro, indicando uma
maior eficiência na separação e deposição desta tipologia de resíduos
por parte dos munícipes de Oeiras.
A maior descida verificada (77%) foi no âmbito da produção de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB), mais conhecidos por “restos de comida”, provenientes dos circuitos de recolha dedicados a grandes produtores, como
são exemplos os estabelecimentos de restauração, as unidades hoteleiras,
supermercados, entre outros. Durante este período, a recolha desta tipologia de resíduos limitou-se aos supermercados e em alguns estabelecimentos
de restauração com serviço de entregas ao domicílio ou de recolha no local.
Também os quantitativos dos resíduos depositados nos parques de caixas do Município, pelas equipas operacionais da limpeza urbana, foram
reflexo do período de confinamento que o País atravessou.

Quantitativos de resíduos produzidos em período
de confinamento (março, abril e maio) e período homólogo

A maior descida verificada (77%)
foi no âmbito da produção de resíduos
urbanos biodegradáveis (RUB), mais
conhecidos por “restos de comida”,
provenientes dos circuitos de recolha
dedicados a grandes produtores.

Tipologia de resíduos

Total 2019
(t)

Total 2020
(t)

Indiferenciados

Variação
percentual

-7%

Papel/cartão

946,08

1006,66

-6%

Plástico/embalagens

619,34

681,82

9%

Vidro

616,26

748,88

18%

RUB (restos de comida)

213,86

120,98

-77%

Monos

640,78

892,42

28%

Resíduos de limpeza

664,78

653,76

-2%

Verde

1248,44

791,16

-58%

período homólogo do ano transato, no concelho de Oeiras, relativamente ao setor doméstico e não-doméstico cumulativamente.
De uma forma geral, tem-se vindo a verificar desde o ano passado uma
tendência de decréscimo na produção de resíduos indiferenciados e um aumento na produção de resíduos seletivos, originada pelo aumento do consumo e por uma separação mais eficiente das frações seletivas de resíduos.
No caso concreto do período de confinamento, verificou-se a manutenção desta tendência, podendo afirmar-se que a diminuição em 7%
da produção de resíduos indiferenciados e o aumento da produção das
frações seletivas são maioritariamente da responsabilidade do setor do-

“

Relativamente aos resíduos volumosos (monos), verificou-se um aumento em 28% relativamente ao período homólogo do ano de 2019,
considerando-se que o mesmo se deveu ao facto dos munícipes terem
aproveitado o período de confinamento para realizar limpezas e remodelações nas suas habitações, acabando por abandonar os seus resíduos na
via pública. Devido à obrigatoriedade de distanciamento social e à consequente redução de equipas, o serviço de marcação de recolhas desta
tipologia de resíduos encontrou-se indisponível durante este período, o
que não dissuadiu os munícipes de depositarem indevidamente estes
resíduos na via pública, junto a equipamentos de deposição.
O facto da ligeira redução (2%) da produção de resíduos de limpeza,
contrariando o crescimento dos últimos tempos, é indicativo de uma
diminuição da circulação de pessoas na via pública, mantendo consequentemente os espaços mais limpos.
Por último, verificamos um decréscimo da produção de resíduos verdes
em 58%, que se pode dever ao facto da indisponibilidade do serviço de
marcação de recolhas durante este período, desencorajando os munícipes de realizarem grandes limpezas nos seus jardins e quintais, com o
receio de ficarem com os resíduos à porta por recolher, já que estes resíduos pelas suas caraterísticas são habitualmente colocados para recolha
junto às habitações. •
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PRAIAS

Abertura da época
balnear em Oeiras

N

o dia 10 de junho, Dia de Portugal,
o Município de Oeiras assinalou a
abertura oficial da época balnear
nas praias do concelho que, pela
primeira vez, foram todas galardoadas com
Bandeira Azul.
As praias de Santo Amaro de Oeiras, Torre,
Paço de Arcos e Caxias, estas últimas com Bandeira Azul pela primeira vez, abriram oficialmente aos banhistas, cumprindo todas as medidas de segurança segundo as orientações de
saúde face ao Covid-19.
Para cumprimento da legislação em vigor e por
forma a garantir as melhores condições de segurança aos banhistas, o Município de Oeiras
realizou um investimento superior a 400 mil
euros nas seguintes medidas:
•
Assistência a banhistas, através da contratação de 22 nadadores-salvadores e todos os
equipamentos necessários para o efeito;
• Limpeza e desinfeção regular dos equipamentos e principais superfícies de contacto (tampas dos ecopontos, chuveiros, lava-pés, instalações sanitárias, papeleiras e corrimões);
• Colocação de instalações sanitárias de apoio
à prática balnear na praia de Santo Amaro,
Paço de Arcos e Caxias;
• Instalação de um conjunto de painéis informativos nos parques de estacionamento e nas

Oeiras Atual

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS PRAIAS
· Consulte os painéis informativos na entrada de cada praia, onde terá informação sobre as entradas
e saídas disponíveis, equipamentos de apoio à prática balnear, corredores de circulação e zonas
reservadas a grupos de escolas e pessoas com mobilidade reduzida;
· Mantenha o distanciamento físico de segurança, 3 metros entre chapéus e 1,5 metros entre toalhas;
· Use sempre calçado nas rampas de acesso às praias, apoios de praia, chuveiros, lava-pés e instalações sanitárias;
· É obrigatório o uso de máscara ou viseira nos apoios de praia e instalações sanitárias;
· Coloque os resíduos nos ecopontos de praia, as tampas são desinfetadas regularmente;
· Não abandone máscaras e luvas, coloque-as no contentor para resíduos indiferenciados;
· Solicite o seu eco-cinzeiro junto dos concessionários ou nadadores-salvadores e reutilize-o sempre
que visita a praia.

Segurança. Município garantiu a contratação de 22 nadadores-salvadores
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PRAIAS
entradas das praias, onde terá informação sobre as entradas e saídas disponíveis, equipamentos de apoio à prática balnear, corredores de circulação e zonas reservadas a grupos
escolares e pessoas com mobilidade reduzida;
• Sistema de semáforos e sinalética de contagem da capacidade de carga de cada praia.
Este sistema estará ligado à App Info Praia para consultar, a partir de casa, a ocupação
de cada praia, mesmo antes de sair de casa.

Recorde-se que para que seja possível respeitar a capacidade máxima de cada praia, que garanta o distanciamento social de segurança, foram limitadas as
entradas no areal através da colocação de baias. Por
outro lado, os parques de estacionamento informais
– como é o caso das Fontainhas – foram fechados. No
que respeita aos parques de estacionamento formais
foram limitados os dias de utilização, como é o caso
do estacionamento do Jardim Municipal de Oeiras,
encerrado aos fins de semana e feriados. •

Torre, Santo Amaro de Oeiras, Caxias e Paço de Arcos

Praias de Oeiras com Bandeira Azul
São quatro as praias oficiais do concelho de
Oeiras e são quatro as que este ano içaram a
Bandeira Azul, símbolo de qualidade das águas
balneares. Também o Porto de Recreio de Oeiras foi distinguido, somando assim cinco Bandeiras Azuis no concelho.
Depois de, em 2019, as praias da Torre e de
Santo Amaro terem sido distinguidas pela primeira vez com o galardão, facto que permitiu
que fossem as únicas praias da Costa do Sol
com esta distinção, tornou-se objetivo do Município que as quatro praias oficiais do concelho fossem reconhecidas pela qualidade das
águas e preocupações ambientais.
Recorde-se que há quase duas décadas que o
Município desenvolve um trabalho de monitorização da qualidade de águas balneares. A
evolução positiva garante que em 2020, pelo
segundo ano consecutivo, todas as águas balneares recebam a classificação de qualidade
Excelente.
A Bandeira Azul vai este ano ser hasteada em 360
praias costeiras e fluviais, 18 portos de recreio e
marinas e nove embarcações de ecoturismo. •
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Novos equipamentos de deposição
de resíduos de jardinagem
Garantir uma melhor limpeza urbana, eliminando a deposição e acumulação de resíduos
verdes na via pública e a necessidade de recolha porta-a-porta são os objetivos do Município
ao promover a colocação de equipamentos dedicados à deposição seletiva de resíduos verdes
em zonas residenciais de moradias. A recolha
seletiva nestes locais será realizada periodicamente pelo Município, sempre que o grau de
enchimento o justificar. Como proceder:
· Colocar resíduos verdes de pequenas dimensões (relvas, folhas), devidamente ensacados;
· Colocar resíduos verdes de dimensões não
superiores a 1,5m, a fim de facilitar o processo de recolha;
· Não depositar outro tipo de resíduos (monos,
pedras, terras, etc.) cuja recolha deverá ser
previamente solicitada pelo Número Verde
800 201 205, para recolha porta-a-porta.

· Não depositar resíduos domésticos indiferenciados,
pois tal irá potenciar o aparecimento de roedores e
outras pragas. Os resíduos indiferenciados devem
ser sempre acondicionados em sacos de plástico
fechados e colocados no interior dos contentores
próprios. Nunca em redor dos equipamentos.
· As embalagens de plástico e metal (limpas e espalmadas), o papel/cartão e o vidro deverão ser
colocadas no interior dos respetivos ecopontos:
amarelo, azul e verde, para resíduos recicláveis.
As moradias que dispõem de compostor deverão aí
depositar os resíduos verdes de pequenas dimensões (relva, folhas) e os restos de alimentos vegetais
provenientes da cozinha. Apenas os resíduos verdes
de maiores dimensões (ramos e troncos) deverão
ser depositados nestes equipamentos na via pública.
As moradias que não disponham de um compostor poderão solicitá-lo, gratuitamente, através do
Número Verde.•

MAIS INFORMAÇÃO
www.biodiversity4all.org

Dia da Biodiversidade

Munícipes de Oeiras
são cidadãos-cientistas
A propósito da celebração do Dia da Biodiversidade (22 de maio) foi lançado aos munícipes de Oeiras o
desafio de registarem na plataforma Biodiversity4All (Associação Portuguesa de Ciência Cidadã) todas
as espécies de animais, plantas, líquenes e cogumelos que observassem da sua janela, no seu quintal,
rua ou no jardim mais próximo. O desafio decorreu de 22 a 31 de maio, a nível nacional, com a participação de 11 municípios e o registo de 1259 espécies.
Oeiras foi o segundo município com mais observações realizadas, 621, por 23 participantes, que registaram 365 espécies.
De assinalar que o registo de observações pelos cidadãos é uma excelente forma de contribuir com
informação sobre a riqueza de espécies existentes e a sua distribuição pelo território. Os cidadãos terão uma maior preocupação com a conservação da natureza quanto mais envolvidos estiverem com a
ciência e quanto melhor conhecerem o que os rodeia. •

Oeiras Atual

SEPARE SEMPRE
E COLABORE
NA RECICLAGEM

No dia 17 de maio assinalou-se
o Dia Internacional da Reciclagem. Este dia foi instituído
pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO),
com o objetivo de despertar
na sociedade a necessidade de
reflexão sobre questões ambientais.
O município de Oeiras enviou,
em 2019, cerca de 9 mil toneladas de resíduos de papel e
embalagens para reciclagem,
sendo necessário continuar
e melhorar a separação para
se alcançarem as metas europeias de reciclagem.
Os resíduos separados constituem matérias-primas para
o fabrico de novos produtos,
contribuindo para a economia
circular e preservação dos recursos naturais.
No dia-a-dia é fácil colaborar,
bastam dois passos: separar os
resíduos em casa e depositar
nos contentores apropriados
(plástico, metal e pacotes de
bebidas no amarelo, o papel
e cartão no azul e o vidro no
verde).
Há também locais pensados
para depositar resíduos como
pilhas, óleos ou eletrodomésticos assim como outros resíduos especiais. Para conhecer
melhor o destino correto a dar
a estes resíduos utilize a WasteApp, onde pode encontrar
informação sobre os locais
para deposição das várias tipologias de resíduos a nível
nacional.

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 23

EDUCAÇÃO

Aluno de excelência distinguido
O presidente da Câmara, Isaltino Morais, os vereadores Joana Baptista e Pedro Patacho participaram na entrega de um computador portátil
como forma de distinção a Tomás Barra, antigo
aluno da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, em Linda-a-Velha, atualmente a frequentar o ensino superior.
Reconhecido como bom aluno na área de ciências, tendo concluído o ensino secundário com
média de 19 valores, Tomás foi cocriador de um
projeto de utilização de calculadoras gráficas nas
aulas de Matemática, tendo ajudado a garantir,
em articulação com o Município, que colegas
com carências económicas tinham acesso aos
equipamentos. •

Em Oeiras a Educação não parou

Ensino à distância
garantido para todos

Tendo como objetivo garantir as condições necessárias para o ensino à distância
durante este período de crise pandémica, perto de dois mil alunos e 30 professores
receberam material informático cedido pelo Município, num investimento de 170
mil euros.
Além da entrega de material informático, o Município de Oeiras tem adotado outras
medidas que têm permitido à comunidade escolar fazer face às dificuldades surgidas no atual contexto epidemiológico, como fornecimento de refeições a alunos
carenciados, serviço de acolhimento para filhos de profissionais de funções essenciais mobilizados para o combate ao COVID19, apoio à manutenção dos postos de
trabalho de profissionais dos serviços de Educação e higienização de instalações
escolares. •

Em parceria com os Agrupamentos de Escolas, a Câmara Municipal forneceu:
· Equipamento tecnológico
para alunos e professores
(tablets, computadores
portáteis e smartphones)
Alunos: 2454
Professores: 30
TOTAL - 2484
· Webcams
TOTAL - 30
·
Rede de internet para
alunos e professores (routers)
Alunos: 1165
Professores: 27
TOTAL – 1192

Prevenção
dos maus tratos
na infância

O Município assinalou, em abril, o mês para
a Prevenção dos Maus Tratos na Infância. As
contingências provocadas pela Covid-19 não
permitiram que se realizasse o habitual laço
humano simbólico que serve de sensibilização para a importância de uma parentalidade positiva, sem recurso à violência verbal
ou física, mas em lugar dele formou-se um
laço com automóveis.
O Comando Metropolitano de Lisboa da
Polícia de Segurança Pública, através das
Equipas do Programa Escola Segura da Divisão de Oeiras, a Proteção Civil, a Polícia
Municipal de Oeiras, os bombeiros e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Oeiras participaram na iniciativa que se
realizou no dia 30 de abril, na Praça da Maratona do Estádio Nacional. •
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ENTREVISTA
Entrevista com o presidente da União de Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, Rui Teixeira

Projetos de futuro vão ‘revolucionar’
e ‘melhorar a qualidade de vida’
Oeiras Atual (OA) – Decorrida já mais de metade do atual mandato
autárquico, qual foi, para si, o momento mais importante vivido
enquanto presidente da união de freguesias?
Rui Teixeira (RT) – O meu maior desafio começou antes das próprias
eleições, no momento em que decidi deixar a minha carreira enquanto
optometrista e da minha vida empresarial, e vir servir um desígnio
público a tempo inteiro, procurando servir o melhor possível a causa
pública. Às vezes os maiores desafios do homem começam muito antes
de na realidade surgirem.
Não esquecendo o momento atual, em que surgiu com o COVID 19
e levou-nos a reinventarmo-nos perante as situações que surgiram e
continuam a surgir diariamente.
Pela necessidade que foi identificada perante a falta de chefes de cozinha, eu próprio me voluntariei para cozinhar para os fregueses mais
necessitados, o que aconteceu todas as quartas feiras durante dois meses, em que cozinhei cerca de 3000 refeições.
OA – O ordenamento para a entrada de Algés com a antiga da Praça de
Touros e Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés assume-se como
emblemático, neste contexto?
RT – Na verdade a intervenção na baixa de Algés, através da
restruturação da Av. dos Bombeiros Voluntários de Algés, assume-se
pela criação de uma série de infraestruturas como a antiga Praça de
Touros, com mais locais de estacionamento e vias de circulação, que vão
revolucionar e melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos.
OA – Quais as intervenções mais importantes da União de Freguesias
no âmbito da delegação de competências?
RT – Vamos gerindo o dia-a-dia da União indo ao encontro das necessidades e anseios dos munícipes, em direta articulação e colaboração com
a CMO.

“

Com a pandemia e o
confinamento fomos obrigados a
reinventar novas áreas de atuação
OA – Que papel tem tido a União de Freguesias na área do ambiente –
Espaços Verdes e Higiene Pública?
RT – Tem sido um papel complementar com os serviços do Município
de Oeiras com estas competências, tentando levar as coisas a bom porto sempre na missão de serviço para com a população.
OA – Saúde, ação social, educação – estas três vertentes assumiram
uma importância determinante, fruto da pandemia, que não podia adivinhar-se no início do seu mandato. Que desafios se colocaram e como
foram superados?

Oeiras Atual

RT – Com a pandemia e o confinamento fomos obrigados a reinventar
novas áreas de atuação em direta articulação com o Município de Oeiras.
Foi uma fase em que o apoio à população foi uma das nossas prioridades
para que se minimizasse o impacto inesperado com esta crise. Desde
o apoio alimentar, o apoio à população mais idosa fazendo compras de
supermercado e farmácia, o reforço da monitorização à população sénior, assim como o apoio psicológico e jurídico. Mas a nossa ação não se
esgotou por aqui, também demos muito apoio telefónico a quem simplesmente tinha dúvidas quando ao período incerto pelo qual passavam,
tanto com impacto económico, como social.
OA – As áreas da segurança e do socorro, que impactos sofreram com
esta situação?
RT – Sentiu-se um certo desamparo na estrutura familiar dos fregueses
o que nos levou a complementar e compensar com o alargamento da
equipa de voluntários ao serviço da União, que prestou apoio nas diversas áreas que foram identificando no dia-a-dia.
OA – No que diz respeito à dinâmica cultural do território, quais têm
sido as principais concretizações e que projetos existem para o futuro?
RT – Tivemos que adiar uma série de iniciativas esperando melhores
dias. No futuro e, com a candidatura de Oeiras a Capital Europeia da
Cultura, esperam-se melhores dias e a União vai ser com certeza uma
referência cultural.
OA – Para terminar, pedia que destacasse um projeto ou iniciativa concretizado e um a concretizar no futuro, para cada uma das três localidades, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.
RT – Acredito que grandes projetos já estão a ser trabalhados, ou não estivesse o concelho entregue a um visionário que por acaso é o presidente
da Câmara. Mas enquanto esses ainda estarão a ser planeados existem
outros em cima da mesa como a Praça em frente ao mercado de Algés, o
reperfilamento da Av. Bombeiros Voluntários de Algés, o centro cívico e o
auditório de Linda-a-Velha, a passagem aérea do Dafundo para o passeio
marítimo no Terrapleno de Algés e a criação de uma centralidade na
Cruz-Quebrada. •
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ENTREVISTA
Entrevista com a presidente da Junta de Freguesia de Barcarena,
Sandra Cortes

“Temo-nos desdobrado para que todos
os que precisam sejam servidos”

Oeiras Atual (OA) – Decorrida já mais de metade do atual mandato
autárquico, qual foi, para si, o momento mais importante vivido
enquanto presidente da Junta de Freguesia?
Sandra Cortes (SC) – Pode parecer que não houve mais momentos
importantes, houve, todos envolvendo pessoas, mas o que mais me marcou,
pessoalmente, tem a ver com os tempos conturbados que atravessamos,
foi o ir entregar, em mão, víveres a uma casa onde não se vive, sobrevive-se, a gratidão naqueles olhos é o que me inspira a continuar.
OA – Quais as intervenções mais importantes da Junta de Freguesia no
âmbito da delegação de competências?
SC – Recuperação do miradouro junto do Grupo Desportivo de Barcarena
e a recuperação (ainda em curso) dos Lavadouros de Barcarena.
OA – Que papel tem tido a Junta de Freguesia na área do ambiente –
Espaços Verdes e Higiene Pública?
SC – Digamos que tem sido um bom casamento entre a JF de Barcarena e a CMO. Temos uma relação de complementaridade muito boa,
de forma a deixar a nossa Freguesia mais limpa, mais bonita e mais
arejada. E se mais não tem sido feito, é porque, na realidade, não temos
pessoas suficientes, e não conseguimos estar em todo o lado, mas tentamos. E quem trabalha nas ruas, a quem agradecemos todos os dias,
sabe o esforço hercúleo que é feito por todos.
OA – Saúde, Ação Social, Educação – estas três vertentes assumiram
uma importância determinante, fruto da pandemia, que não podia adivinhar-se no início do mandato. Que desafios se colocaram e como
foram superados?
SC – Quanto à saúde temo-nos articulado com as farmácias da Freguesia
e com o Centro de Saúde no sentido de fazermos chegar os receituários
a quem deles precisa, sendo que nem todos os fregueses têm, ou sabem
lidar, com os meios informáticos atuais, suprindo os serviços da Junta de
Freguesia essa falta e desta forma temos, naquilo que nos é possível, evitado deslocações desnecessárias dos nossos fregueses ao Centro de Saúde.
Na área da Ação Social, e com o apoio da CMO, reforçámos a Mercearia Social passando a dar uma resposta mais eficaz aos pedidos de
apoio dos nossos fregueses. Temo-nos desdobrado para que todos os

que precisam sejam servidos, e houve um aumento de cerca de 15% do
número de beneficiários do programa alimentar POAPMC, sendo que
neste momento acudimos a 150 beneficiários.
Aos mais idosos e aos que por problemas de saúde são considerados
“de risco”, fazemos as entregas dos víveres do POAPMC ao domicílio,
evitando assim que os mesmos saiam de casa e corram riscos desnecessários. Ofertámos máscaras reutilizáveis (de tecido) aos fregueses
que se deslocaram às instalações da Junta de Freguesia, sendo que
este serviço foi ulteriormente complementado, e foi uma enorme ajuda
da CMO, com kits de máscaras cirúrgicas, que podiam, e podem, ser
levantas pelos munícipes. Infelizmente todos os dias nos vão chegando
novos pedidos de FES, que encaminhamos para a CMO, com o processo devidamente instruído. Na Educação, e tendo em conta o encerramento de todas as escolas e infantários, atendemos ao pedido do
agrupamento de S. Bruno para rececionar a documentação dos alunos
da Freguesia, evitando deslocações desnecessárias.
OA – As áreas da Segurança e do Socorro, que impactos sofreram com
esta situação?
SC – Nas áreas de Segurança e Socorro há que fazer um agradecimento público aos Bombeiros Voluntários de Barcarena, e à PSP, que
nunca deixaram nenhum pedido sem resposta, que a todos acudiram
com máxima brevidade, porque tendo havido um aumento de pedidos,
houve também um enorme aumento de cuidados a ter, mas com a perseverança de quem vive em prol dos que servem, tudo tem corrido bem
dentro do que pode ser considerado normal nesta época pandémica.
OA – No que diz respeito à dinâmica cultural do território, quais têm
sido as principais concretizações e que projetos existem para o futuro?
SC – Começámos por promover deslocações ao teatro com os nossos
+55 e apoiámos, através de divulgação nas redes sociais, os eventos
culturais desenvolvidos pelas coletividades da Freguesia.
Num futuro que se prevê próximo, e com a reabilitação há muito
sonhada da Cooperativa “A Familiar” queremos muito promover exposições, fazer workshops variados, criar uma biblioteca, promover
convívios para fregueses de todas as idades, teatro, cinema, jogos de
tabuleiro, entre muitas outras coisas que podem ser feitas.
OA – Para terminar, pedia que destacasse um projeto ou iniciativa concretizado e um a concretizar no futuro na freguesia de Barcarena.
SC – O Gabinete de Ação Social é algo que me orgulha, pois era inexistente até este mandato, dando apoio aos mais carenciados da Freguesia, nomeadamente a nível alimentar e psicológico.
Este ano ainda vamos assinar protocolo com a Ordem dos Advogados
e já foi assinado protocolo com a Associação Dignitude (fornecimento
gratuito de medicamentos)
Ficarei especialmente feliz quando as obras da Cooperativa começarem e trouxer de volta as minhas recordações de infância de lá ir comprar pão quentinho logo pela manhã e que agora será um polo cultural
onde todos serão bem-vindos. •
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COVID-19

Oeiras financia Instituto de Biologia Experimental
e Tecnológica com 100 mil euros

A

par da vacina, também os testes serológicos são fundamentais para o combate à pandemia da COVID19. Este facto levou o Município de Oeiras a responder ao apelo do consórcio
Serology4Covid, aprovando a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de 100 mil euros ao Instituto de Biologia
Experimental e Tecnológica (iBET), responsável pelo desenvolvimento
do protótipo dos testes serológicos que vão permitir saber quem esteve
infetado e quem está eventualmente imune ao vírus.
O iBET é uma instituição sem fins lucrativos na área da investigação
biotecnológica, sediada no concelho de Oeiras, com vasta e comprovada
experiência na produção de componentes biológicos para a indústria,
que está a fazer o trabalho de desenvolvimento do protótipo de testes
serológicos (testes imunológicos).
Uma vez produzido este protótipo e aprovado pelas autoridades competentes, seguir-se-á a produção do teste em larga escala para aplicação
massiva à população portuguesa.
Os custos de desenvolvimento deste protótipo - a primeira fase do processo - atingem os 100 mil euros. As restantes fases do projeto, associa-

das à produção em massa destes testes,
serão apoiadas pela Fundação Calouste
Gulbenkian e pela Sociedade Francisco
INVESTIMENTO
Manuel dos Santos.
100 mil euros
A par do iBET outros quatro institutos de
investigação científica constituem o consórcio
Serology4Covid: o Instituto Gulbenkian Ciência
(IGC), o Instituto de Medicina Molecular (iMM),
o Centro de Estudos de Doenças Crónicas (CEDOC) e o Instituto de
Tecnologia Química e Biológica (ITQB-NOVA). O resultado deste trabalho conjunto beneficiará a saúde pública nacional, uma vez que os protocolos experimentais resultantes destes ensaios serão disponibilizados
a toda a comunidade científica e à indústria, de uma forma aberta e em
larga escala.
Este apoio enquadra-se no âmbito da Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia 2020-2025, traduzindo o compromisso do Executivo municipal
com o desenvolvimento de uma agenda territorial cuja ambição é tornar
Oeiras o Município líder na ciência e inovação em Portugal. •

Oeiras entrega 24 ventiladores
ao Hospital São Francisco Xavier

Oferta. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
agradeceu apoio municipal

O Município de Oeiras garantiu, em maio, a
entrega de 24 ventiladores ao Hospital São
Francisco Xavier, somando-se estes aos dois
que já tinham sido oferecidos em abril.
“Muito obrigada à Câmara Municipal de Oeiras por esta entrega tão importante, bem como
por todos os outros apoios que nos tem dado”,
afirmou, na oportunidade, a presidente do
Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, Rita Peres.
Recorde-se que o pacote de medidas de combate ao COVID-19 implementadas pelo Município de Oeiras incluiu um apoio excecional
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ao Serviço Nacional de Saúde no valor de 1
milhão de euros, para aquisição de 43 ventiladores, 60 seringas elétricas infusoras e 30
bombas elétricas infusoras ao Hospital São
Francisco Xavier e ainda 10 mil máscaras cirúrgicas, 150 máscaras formato FFP2, 100 viseiras e quatro termómetros laser ao Hospital
Prisional de Caxias.
Em paralelo, o Município adquiriu 1 milhão
de máscaras destinadas a distribuir pela população durante o chamado período de desconfinamento social, num investimento de cerca
de 600 mil euros. •

Fundo
de Emergência Social

Apoio para
o Centro Social
de São Julião
da Barra

Foi aprovada, pelo Executivo municipal,
a atribuição de uma comparticipação financeira de 20 mil euros ao Centro Social e Paroquial de São Julião da Barra,
incluída no Fundo de Emergência Social,
de forma excecional enquanto medida de
mitigação dos efeitos da crise provocada
pela pandemia por Covid-19.
O Centro Social e Paroquial de São Julião
da Barra tem registado um considerável
aumento dos pedidos de apoio relacionados com o pagamento de contratos de
arrendamento e a disponibilização de cabazes alimentares.
Recorde-se que o Fundo de Emergência
Social foi criado em 2012 enquanto apoio
extraordinário a indivíduos e famílias
expostos a condições extremas de vulnerabilidade social e financeira que não
se enquadra nas respostas usualmente
disponibilizadas pelos serviços. Assenta
num trabalho de parceria alargado entre
o Município, as freguesias e uniões de
freguesia e as entidades sociais locais.•
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EMPRESÁRIOS
CHINESES
DOAM MÁSCARAS

O presidente da Câmara Municipal, Isaltino
Morais, acompanhado pelo vice-presidente,
Francisco Rocha Gonçalves, receberam, em
representação do Município, uma doação de
máscaras de proteção feita pela Associação
de Comerciantes Chineses de Portugal.
Máscaras. Primeiros ‘kits’ começaram a ser entregues no dia 12 de maio

Município oferece
um milhão de máscaras

A

Câmara Municipal de Oeiras
está a distribuir 1 milhão de
máscaras para garantir a proteção da população no seu dia-a-dia na fase de desconfinamento social,
num investimento de cerca de 600 mil euros. Os primeiros ‘kits’ de máscaras começaram a ser entregues no dia 12 de maio,
nos seguintes locais:
· Edifício dos Paços do Concelho
· Edifício Atrium
· Fundição de Oeiras
· Posto de Atendimento de Paço de Arcos –
Edifício do Mercado
· Posto de Atendimento de Queijas
· Posto de Atendimento de Caxias
· Mercado de Linda-a-Velha
· Mercado de Porto Salvo
· Delegação da freguesia na Cruz Quebrada (Rua Policarpo Anjos)
· Edifício da Junta de Freguesia de Algés

· Edifício da Junta de Freguesia em Barcarena
· Edifício da Junta de Freguesia de Carnaxide
· Esquadras da Polícia de Segurança Pública (Oeiras/Espargal, Porto Salvo, Queijas,
Carnaxide, Miraflores e Caxias)
·
Quartéis de Bombeiros (Algés, Barcarena, Carnaxide, Dafundo, Linda-a-Pastora,
Oeiras e Paço de Arcos)
·
IPSS com serviços de apoio à comunidade (Projeto Família Global, Instituto
Canossiano Casa Nossa Sra. de Fátima,
Associação APOIO, Centro Comunitário
Paroquial Nossa Sra. das Dores)
·C
 entro de Saúde de Barcarena
· Associações de Moradores do Bairro dos
Navegadores e do Bairro 25 de Abril
Recorde-se que é obrigatório o uso de máscara ou viseira para acesso ou permanência nos espaços e serviços de atendimento
ao público e para os funcionários de atendimento, sempre que não existam barreiras
físicas protetoras. •

VIZINHOS (SOLIDÁRIOS)
À JANELA

Os moradores da Urbanização Jardim dos
Arcos, em Oeiras, organizaram-se numa iniciativa que batizaram de Vizinhos à Janela e
que tem permitido a angariação de alimentos
que são entregues à União de Freguesias de
Oeiras, Paço de Arcos e Caxias e depois distribuídos por famílias em situação de carência,
resultado da crise provocado pela pandemia.
Uma das entregas de bens alimentares contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, e da presidente
da União de Freguesias, Madalena Castro, e
decorreu em ambiente de festa, com os moradores nas janelas e varandas. O autarca
destacou, na oportunidade, a importância do
espírito solidário, do sentido cívico e do retomar das relações de vizinhança em momentos
como este, manifestando esperança no futuro.

Funcionários. Trabalhadores municipais receberam máscaras de proteção
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Oeiras Sempre ao seu Lado

Quase 500 voluntários
apoiam quem mais precisa
O Município de Oeiras implementou, desde a primeira hora do combate à pandemia COVID-19, um programa de voluntariado – Oeiras Sempre ao seu Lado – que visa ajudar a
manter as condições de vida digna de cidadãos em risco, sobretudo pessoas mais idosas e/ou
com doenças crónicas, proporcionando-lhes a entrega de produtos de primeira necessidade
e/ou medicamentos.
Este programa, integrado no Banco Local de Voluntariado de Oeiras, reformulado em 2020.
Encontram-se inscritos 476 voluntários, 289 mulheres e 187 homens. Destes, 316 voluntários respondem diariamente às solicitações de mais de 350 agregados familiares isolados,
entregando refeições confecionadas (160), compras e medicação, bem como auxiliando a
organização dos Bancos Alimentares existentes no concelho de Oeiras, que apoiam mais de
600 agregados familiares mensalmente.
A média de idades dos voluntários ronda os 35 anos, sendo a sua situação face ao emprego
a seguinte: 333 são empregados por conta de outrem, 71 por conta própria, 62 estudantes e
10 desempregados. •

As ações realizadas pelo trabalho voluntário, mais do que atos de solidariedade, são atos
de inclusão social e de formação cívica. Através do voluntariado, que não exige ações
complexas, mas atos simples e eficientes, as pessoas motivadas pela sua disponibilidade
e aptidão ajudam a promover a inclusão social, junto daqueles que nesta fase se
encontram mais sujeitos a vulnerabilidades sociais. Além da importância social, da
experiência única, do ato e da satisfação pessoal, o trabalho voluntário resulta num
ganho de importante riqueza humana.

Espaços do Cidadão
reabertos
Reabriram no passado dia 4 de maio os Espaços do Cidadão de Algés, Barcarena, Linda-a-Velha e Oeiras, ainda que com obrigatoriedade de marcação de atendimento prévia, à semelhança do que aconteceu no Espaço do Cidadão de Carnaxide mesmo durante o Estado de
Emergência que o País atravessou.
De modo a garantir uma reabertura segura para munícipes e funcionários foram instaladas barreiras em acrílico nas secretárias de atendimento e disponibilizadas máscaras e luvas a todos os
colaboradores. Para minimizar o contacto pessoal apenas são aceites pagamentos por Multibanco.
De modo a evitar a aglomeração de pessoas, o atendimento presencial deverá ser pré-agendado, entre as 9H00 e as 17H30, através do endereço
de email geral@cm-oeiras.pt ou do número 214 408 300.
O Município continua a disponibilizar serviços de atendimento telefónico
e online, através dos seguintes canais:
Linha telefónica geral - 214 408 300
Linha Verde do Ambiente - 800 201 205
Submissão de ocorrências na via pública
https://oeirassmartcity.cm-oeiras.pt/#/meubairro/home
Submissão de pedidos/requerimentos - http://www.cm-oeiras.pt/pt/balcaoonline/
Por email: dgo@cm-oeiras.pt | urbanismo.online@cm-oeiras.pt
Polícia Municipal - 210 976 590 •
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PSP E POLÍCIA
MUNICIPAL NA LINHA
DE FRENTE

Durante o período temporal em que vigorou o Estado de Emergência e entretanto o Estado de Calamidade, a Polícia
Municipal de Oeiras desempenhou um
papel determinante, trabalhando na linha da frente do combate e prevenção
da disseminação do vírus.
Assim, participou na Grande Operação
Covid-19 da época de Páscoa, com a
Polícia de Segurança Pública, fiscalizando a deslocação entre concelhos, com
patrulhas colocadas em diversos locais
de entrada/saída do concelho; reforçou
o policiamento/patrulhamento no Passeio Marítimo; entregou panfletos/informação sobre o Covid-19 aos munícipes;
fiscalizou estabelecimentos de restauração e similares no que concerne ao
cumprimento das regras estabelecidas
pelo regime de emergência e calamidade, nomeadamente o seu modo funcionamento e o ajuntamento de pessoas
junto aos mesmos; garantiu o policiamento do espaço público municipal em
face da restrição imposta nas aglomerações de pessoas e no consumo de bebidas alcoólicas.

APOIOS PARA
A CASA DO PARQUE

O Município concedeu um apoio financeiro no valor de 10 mil euros ao Centro
de Acolhimento Temporário Casa do
Parque – Associação CrescerSer, destinados a fazer face às despesas acrescidas
decorrentes do isolamento forçado pela
situação epidemiológica do Covid19.
Na sequência da situação decorrente
da pandemia, em que as escolas foram
encerradas e o Estado de Emergência
obrigou a que todos se mantivessem
recolhidos em casa, a CrescerSer não
pôde parar, em virtude de ter à sua responsabilidade 14 crianças (duas com
problemas graves de saúde), que não
podem ficar sem cuidadores.
Considerando que crianças e funcionárias permaneceram dias inteiros em
casa, verificou-se um acréscimo nas despesas correntes, nomeadamente a eletricidade, às quais foi necessário fazer face.
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Ministras
da Agricultura
e do Trabalho
em Oeiras

N


Visita. Governantes estiveram no Instituto Nacional
de Investigação Agrária e Veterinária

Com total respeito pelo sigilo
dos dados

Ferramenta
de georreferenciação
ajuda na contenção
do vírus

No decurso da evolução pandémica, tornou-se essencial
dotar as principais autoridades de contenção e resposta à
disseminação do vírus com ferramentas tecnológicas adequadas à sua ação.
Neste contexto, o Município de Oeiras, no âmbito das suas
competências e inovações no que à inteligência territorial
diz respeito, disponibilizou aos técnicos municipais na linha da frente do combate ao novo coronavírus uma solução
para georreferenciação dos casos de infeção por Covid-19.
Desenvolvida pela empresa Municípia S.A., e colocada em
funcionamento no dia 1 de abril no Posto de Comando
Operacional Municipal tendo por base a aplicação COSI
(Centro de Operações de Segurança Integrado) a operação
garante total respeito pelo sigilo dos dados, sendo feita de
forma anónima e com uma localização aproximada, sem
referência a qualquer morada ou outra informação pessoal.
Possibilitando a visualização espacial aproximada dos casos reportados pelas autoridades de saúde, esta ferramenta
permite ainda à Proteção Civil Municipal, Polícia Municipal
e Corporações de Bombeiros a definição de uma resposta
rápida e precisa contra a difusão do vírus, tendo em conta
o impacto e propagação do mesmo no território municipal.
Adicionalmente, a análise espacial dos dados desta solução
permite uma melhor programação das ações de limpeza,
higienização e desinfeção do espaço público por parte dos
serviços municipais de higiene e limpeza urbana. •

o passado dia 4 de maio, o presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acompanhou as ministras da Agricultura, Maria do Céu
Albuquerque, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, numa visita ao Laboratório de Virologia nas instalações do Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária – INIAV, em Oeiras.
No âmbito do combate a COVID-19 o INIAV reforçou a capacidade de resposta laboratorial, permitindo a realização de
500 testes por dia. •

Cooperação internacional

Material médico
e equipamento de proteção
entregues aos PALOP
Em resultado de uma ação de cooperação entre o Município de Oeiras e a Rede
Aga Khan para o Desenvolvimento foram entregues à Guiné-Bissau dois ventiladores hospitalares, 50 mil máscaras cirúrgicas, 50 mil pares de luvas, duas
mil máscaras sociais e 12 termómetros de infravermelhos, a Cabo Verde dois
ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgicas, 10 mil pares de luvas e duas mil máscaras reutilizáveis, a São Tomé e Príncipe dois ventiladores, 10 mil máscaras
cirúrgicas, 10 mil pares de luvas e 2 mil máscaras reutilizáveis e a Angola dois
ventiladores, 10 mil máscaras cirúrgicas, 10 mil pares de luvas e 2 mil máscaras
reutilizáveis. Trata-se das quatro primeiras de diversas iniciativas solidárias a
desenvolver com Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e pretende dar resposta à crise sanitária provocada pelo Covid-19, colmatando as necessidades sentidas no acesso a equipamento de tratamento médico e proteção
individual. Representa um investimento total superior a 700 mil euros.•

Entrega. Feita pelo Representante Diplomático do Imamat Ismaili,
Nazim Ahmad e pelo vice-presidente da Câmara de Oeiras,
Francisco Rocha Gonçalves
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Plano de Desconfinamento
Social: saiba o que mudou
O que mudou com a passagem do Estado de
Emergência para o Estado de Calamidade e
consequente implementação do chamado Plano de Desconfinamento Social:
•Retomado o atendimento presencial nos serviços de atendimento público, mas apenas
por marcação;
•
Reabertos todos os Parques e Jardins para
efeitos de fruição de momentos ao ar livre
e prática da atividade desportiva, com respeito das regras de distanciamento mínimo
de dois metros entre cidadãos que realizem
atividades lado-a-lado ou quatro metros para
atividades em fila – Parque dos Poetas, Jardim do Palácio Marquês de Pombal, Jardim
da Quinta Real de Caxias, Jardim da Quinta
de Santo António, Jardim do Palácio Anjos,
Fábrica da Pólvora;
•Reabertas Bibliotecas e Arquivo Municipal,
com acesso condicionado a um número máximo de pessoas;
•
Reabertos os cemitérios municipais, cumprindo-se as regras de afastamento social de
dois metros e a realização de funerais condicionada à inexistência de aglomeração de
pessoas e controlo das distâncias de segurança, no limite e face ao número de pessoas,
permitindo-se a presença apenas de cônjuge

ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes e afins;
•
Manutenção da circulação do COMBUS,
adequando-se a sua lotação para 2/3 da capacidade, sendo obrigatório o uso de máscara;
•Obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira para o acesso ou permanência nos espaços e serviços de atendimento ao público e
para os funcionários de atendimento sempre
que não existam barreiras físicas protetoras;
•Reabertos Parques Infantis e Equipamentos
Fitness na via pública (1 de junho);
•Manutenção dos apoios a entidades de saúde e outras de primeira linha, nomeadamente aquisição e doação de equipamento e/ou
material, disponibilização de alojamento e
de refeições;
•Manutenção dos apoios a entidades locais,
nomeadamente apoio financeiro para alargamento de respostas sociais/alimentares e
recursos humanos, aquisição e doação de
equipamento e/ou material, monitorização
e ativação de recursos em caso de suspeita/
infeção, aquisição e doação de equipamento
de proteção individual, apoio na testagem de
profissionais e utentes.
•Manutenção dos recursos criados/reforçados
no apoio direto a munícipes, como a Linha

de Apoio Psicológico, a Linha de Emergência
Social, entrega/compra de produtos alimentares e medicamentos, disponibilização de refeições confecionadas, disponibilização de máscaras sociais junto de grupos de risco e mais
vulneráveis, concessão de apoio financeiro,
através do Fundo de Emergência Social;
•Reabertas escolas secundárias, creches com
opção de apoio à família e equipamentos na
área da deficiência (18 de maio);
•Reabertas creches/pré-escolar e ATL (1 junho);
•Nas áreas da deficiência (infância e educação) garantia de apoio financeiro para apoio
ao funcionamento (caso avaliado como necessário), desinfeção dos equipamentos de
infância e escolas, aquisição e doação de
equipamento e/ou material, monitorização e
ativação de recursos em caso de suspeita/infeção, aquisição e doação de equipamento de
proteção individual (se não for garantido pela
administração central) e apoio na testagem
de profissionais e utentes. •

Município garante higienização
das esquadras da PSP e de escolas

Medidas de medidas de prevenção do
contágio incluem higienização de espaços

Oeiras Atual

No âmbito das medidas de prevenção do
contágio por Covid19, a Câmara Municipal
de Oeiras promoveu a limpeza e higienização das sete esquadras da Polícia de Segurança Pública do concelho que funcionam
em edifícios municipais.
A par desta medida, o Município tem vindo
a assegurar a entrega de refeições gratuitas
aos agentes que se encontram em serviço.
Os profissionais da PSP que trabalham no
concelho têm acesso ao centro de testes
Covid19 a funcionar na Fundição de Oeiras, destinado exclusivamente a agentes
da autoridade, elementos dos bombeiros e
da proteção civil, trabalhadores operários
municipais e funcionários municipais de
serviço.
De referir ainda que está disponível, para
esta força de segurança, alojamento em
unidades hoteleiras no concelho, para as

situações em que um agente possa estar
infetado ou em que seja necessário ficar
em quarentena, isolado da família.
Antecipando o regresso às aulas presenciais dos alunos do 11.º e 12.º anos de
escolaridade no dia 18 de maio e a reabertura dos estabelecimentos de Educação
Pré-Escolar no dia 1 de junho, o Município executou um plano de ação para limpeza, higienização e desinfeção das Escolas Secundárias, sedes de Agrupamento
Escolar e dos 19 jardins-de-infância da
rede pública. Estas ações foram desenvolvidas ao abrigo do contrato que o Município de Oeiras celebrou para a higienização
e limpeza de instalações municipais, esquadras, lares, creches da rede solidária,
instalações hoteleiras destinadas ao alojamento de profissionais de saúde e socorro
nesta fase de combate à pandemia. •
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Fornecimento de refeições a profissionais da linha da
frente e população carenciada
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, que observa as regras
de higiene e segurança alimentar que o contexto atual reforça.
As refeições são distribuídas diariamente na
Escola Secundária Camilo Castelo Branco,

na Escola Secundária Sebastião e Silva e no
Centro de Saúde Algés.
Neste âmbito, até ao dia 30 de junho foram
distribuídas um total de 141.548 refeições,
com um custo aproximado de 255.891,30 €.
Antecipando as dificuldades das famílias mais
vulneráveis, o Município, em estreita colaboração
com as escolas, garantiu também a continuidade
do fornecimento de refeições aos alunos carenciados dos escalões A e B, e aos seus familiares.

Neste caso, até ao dia 30 de junho foram distribuídas um total de 115.282 refeições, com um
custo aproximado de 180.037,75 €.
Para mitigar o impacto da pandemia e as dificuldades inesperadas resultantes da redução
de rendimentos, o Município prolongará esse
apoio durante o período de férias do verão. •
NÚMERO TOTAL DE REFEIÇÕES
FORNECIDAS: 256.830 REFEIÇÕES

Município financia instituições que garantem refeições
No atual contexto de crise pandémica, o Município tem vindo a atribuir apoios financeiros
extraordinários para garantir o fornecimento
de alimentos e refeições a pessoas em situação
de carência.
Entre as entidades apoiadas estão duas instituições que, no âmbito do Plano Municipal de
Apoio à População em Situação de Vulnerabilidade Social, estão a disponibilizar refeições
confecionadas a quem delas necessita.
A Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas – Centro Sagrada Família
garante a confeção de 500 refeições diárias em
Linda-a-Velha, Carnaxide, Algés e Cruz Quebrada-Dafundo.
A Renascer – Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura disponibiliza meios
e voluntários para assegurar a distribuição diária (de 2.ª a 6.ª feira) das refeições confeciona-

das pelo Centro Sagrada Família nos territórios de Carnaxide e Queijas. Esta instituição
também é responsável pelo levantamento de
excedentes diários no supermercado Auchan
de Alfragide e entrega no Centro Sagrada Família, para complementar as refeições custeadas pela Câmara Municipal de Oeiras.
Também a União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas assegura a aquisição de bens alimentares e produtos de higiene de primeira necessidade para a população, tendo recebido reforços
financeiros do Município com esse objetivo.
De assinalar que a confeção e distribuição de refeições nos territórios de Oeiras, Paço de Arcos,
Caxias, Porto Salvo e Barcarena são asseguradas
pela Santa Casa da Misericórdia de Oeiras.
O Fundo de Emergência Social, criado com o
desígnio apoiar munícipes em situação de vulnerabilidade social, teve também um reforço de

15 mil euros a disponibilizar às entidades parceiras, somando um apoio total de 150 mil euros.
Tendo como objetivo financiar a aquisição de
equipamentos de cozinha, permitindo o aumento da capacidade de confeção de refeições, a Câmara Municipal atribuiu uma comparticipação financeira no valor de 13.363€ à
APOIO – Associação de Solidariedade Social.
De assinalar que a APOIO tem vindo a garantir
a confeção e entrega de mais de 200 refeições
diárias a famílias carenciadas, que acumula
com o serviço de apoio domiciliário.
A APOIO é uma instituição de utilidade pública e sem fins lucrativos (IPSS) que atua nas
freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada-Dafundo, Carnaxide e Queijas assegurando respostas de Centro de Dia, Apoio Domiciliário, Creche, Cantina Social, Fórum Apoio e Café
Memória. •
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BREVES
Sala polivalente
no Bairro 25 de Abril
O Município está a promover a empreitada reformulação e adaptação de uma sala vocacionada para a prática de atividade física
para apoio ao Centro de Dia do Bairro 25 de Abril, em Linda-a-Velha. A obra visa a obtenção de um espaço renovado e adaptado
às necessidades dos utentes do Centro de Dia. •

Academias de Cidadania
Tendo definido a intervenção na Educação como prioritária, elegendo como meta a melhoria dos resultados escolares por forma a
tornar os alunos do concelho os melhores do País, o Município de
Oeiras comprometeu-se a apoiar o desenvolvimento de projetos
e de iniciativas que, em concertação com as escolas, concorram
para o alcance e superação das metas estabelecidas nas orientações curriculares do Ministério da Educação.
Neste sentido, foi aprovada a atribuição de um apoio financeiro
no valor de 33.099,30€ aos sete agrupamentos de escolas e uma
escola não agrupada que pretendem implementar o Projeto Academia MyPolis, projeto digital que se propõe transformar as escolas em Academias de Cidadania, constituindo-se como uma ferramenta para todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento. •

Equipa de apoio educativo
O Município de Oeiras continua a investir fortemente no desenvolvimento de uma Política Educativa que responda às reais necessidades das escolas e que contribua para a redução dos problemas que concorrem para o insucesso escolar no concelho.
O Projeto-Piloto Equipas Multidisciplinares de Apoio Educativo
do Município de Oeiras (EMAE-MO) surgiu da necessidade de
uma intervenção interdisciplinar e multinível, centrada no trabalho dos professores e na sua relação com os alunos, envolvendo as
famílias no projeto educativo.
Tendo como principal objetivo combater o abandono e insucesso
escolar, com especial incidência no 1.º Ciclo do Ensino Básico,
este projeto-piloto assenta no paradigma de uma escola inclusiva, colabora com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação
Inclusiva, do Agrupamento de Escolas de Santa Catarina (AESC)
e conta com a CERCIOEIRAS, a Associação Sociocultural e Artística Sem Tábuas e a Escola de Música Nossa Senhora do Cabo,
como parceiras.
Durante o período de confinamento, esta equipa apresentou um
Guia de Recursos Locais para responder às diferentes solicitações
da comunidade, deu a conhecer propostas para gestão do stress,
atividades de promoção de uma quarentena criativa, disponibilizou uma intervenção social, propostas de promoção do ensino à
distância e intervenção colaborativa e articulou com as famílias
na resposta aos problemas vivenciados durante o confinamento
imposto pela pandemia COVID 19. •

Dia Escola Azul

Seminários digitais

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério do Mar que
pretende distinguir as escolas que trabalham o oceano e comprometê-las a participar decisivamente na formação de jovens com
maior literacia do oceano. É coordenado pela Direção-Geral de
Política do Mar (DGPM) e conta com o apoio científico e de cooperação da Ciência Viva.
Procura-se estimular as escolas a trabalhar o oceano de um modo
estruturado, interdisciplinar e vertical, envolvendo a comunidade
escolar, a comunidade local e diferentes atores do setor do mar.
Em abril de 2019 o Município de Oeiras tornou-se município
associado do Programa Escola Azul. Em 2020, a Escola Azul celebrou, pela primeira vez, o Dia Escola Azul, a 19 de maio, assinalado essencialmente nas redes sociais, por força das circunstâncias.•

No âmbito do ciclo de conferências 2019/20, o Município de Oeiras promoveu, em maio e junho, os seminários digitais subordinados aos temas ‘Boas Práticas e Cibersegurança’ e ‘Educação
Inclusiva: Os Impactos da Pandemia’. •

Polícia mais próxima
Tendo como objetivo garantir a continuidade do projeto “Gira
no Bairro – Uma Esquadra Aberta à Comunidade”, iniciativa
dirigida a crianças e jovens que visa aproximar a Polícia de
Segurança Pública da comunidade, o Município de Oeiras
aprovou a atribuição de uma comparticipação financeira no
valor de 25 mil euros à Associação Mundos de Papel que,
em parceria com a PSP e com o apoio de várias entidades,
desenvolve este projeto em Caxias. O projeto envolve atualmente
68 jovens, residentes no Bairro Francisco Sá Carneiro. •

Oeiras Atual

Programa Jovem Mais Ativo
As três equipas eleitas no âmbito do projeto Tu Participas, Tu Decides – Jovem Mais Ativo tomaram posse no dia 22 de junho no
Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras, numa cerimónia
que conta com a presença do presidente do Município, Isaltino
Morais.
Os 13 jovens eleitos vão ter, durante um ano de mandato, oportunidade de contribuir ativamente com trabalho em prol da comunidade, em articulação com estruturas locais.
Tu Participas, Tu Decides – Jovem Mais Ativo é um programa de
educação para a cidadania e participação cívica que pretende ir
ao encontro de dinâmicas de participação dos jovens no meio que
os rodeia, interligando saberes de diversas áreas. Abrange jovens
dos 14 aos 20 anos, alunas/os do ensino secundário, regular ou
profissional, residentes ou estudantes no concelho. •
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Oeiras candidata
a Capital Europeia da Cultura

O

Município de Oeiras vai candidatar-se a Capital Europeia da Cultura 2027. A formalização da candidatura foi aprovada em meados
de maio pelo Executivo Municipal, por unanimidade, em Reunião de Câmara.
A partir da ideia de ‘Cidade de Oeiras’, a candidatura será um instrumento ao serviço da
organização do território, nas suas vertentes
humanas e físicas.
Oeiras, localizada no coração da Área Metropolitana de Lisboa, vai gerar uma dinâmica
cultural de dimensão nacional e internacional, ligando os seus diversos núcleos urbanos.

Reabilitação de património cultural, criação
de novos centros culturais nas artes visuais
e performativas, instalação de núcleos de indústrias criativas, desenvolvimento de unidades museológicas, promoção de projetos
nas áreas da literatura, do cinema e audiovisual, criação de programas de articulação
entre educação, ciência e cultura, de projetos
de promoção da paisagem costeira e do sistema de parques, jardins, circuitos cicláveis
e pedonais, promoção de uma estratégia de
turismo sustentável e de interações no domínio das novas tecnologias, são parâmetros
de trabalho que estarão presentes na atividade a desenvolver pela estrutura de missão

da Capital Europeia da Cultura, em estreita
ligação com os serviços do Município.
O envolvimento dos cidadãos, das associações
e das empresas do concelho é elemento essencial de uma candidatura que se quer inclusiva, plural e participada.
Para comissário da candidatura de Oeiras foi
designado Jorge Barreto Xavier, antigo secretário de Estado da Cultura, antigo Diretor-Geral
das Artes, líder de organizações culturais e de
festivais internacionais, professor universitário e autor, atualmente a desempenhar as
funções de Diretor Municipal da Educação,
Desenvolvimento Social e Cultural da Câmara
Municipal de Oeiras. •

Oeiras quer Aquário Vasco da Gama classificado
como Imóvel Cultural de Interesse Público
Tendo como objetivos a salvaguarda, valorização e utilização pública, o Município de
Oeiras deu início ao procedimento de classificação do Aquário Vasco da Gama como
imóvel cultural de interesse público, junto
da Direcção-Geral do Património Cultural
da secretaria de Estado da Cultura.

Localizado no Dafundo, o edifício que alberga o Aquário Vasco da Gama integra já o Plano de
Salvaguarda do Património Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras (PSCACO), um
instrumento de planeamento integrado no Plano Diretor Municipal.
Inaugurado em 1898 no âmbito das comemorações do Quarto Centenário da Descoberta do
Caminho Marítimo para a Índia, na presença da Família Real, a sua propriedade transitou depois para o Estado até que, em 1901, a administração foi entregue à Marinha, permanecendo
até hoje como instituição cultural. •
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Obra evoca libertação dos presos políticos

A libertação dos presos políticos da prisão de Caxias é o tema da peça escultórica
que o Município de Oeiras inaugurou no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho, na Estrada da Gibalta, em Caxias.
A obra, assinada pelo escultor Sérgio Vicente, está implantada junto à entrada da
Quinta Real de Caxias, em frente à estação de caminho-de-ferro, onde, diz-se,
eram esperados pela polícia política provida de cães, os familiares e visitas dos
presos, com a intenção de os amedrontar.
O dia 10 de junho foi ainda assinalado com a tradicional cerimónia de homenagem
aos militares do concelho mortos na Guerra do Ultramar, no Bairro da Figueirinha,
em Oeiras. •

Bibliotecas
municipais

‘Do Culto
à Memória’

Picasso. Mestre
Universal

As três bibliotecas municipais
– Algés, Carnaxide e Oeiras –
reabriram ao público no passado
dia 6 de maio, com novos horários
e regras, de higiene e de utilização,
adaptadas à crise pandémica.
Estão disponíveis os serviços de
empréstimo e devolução de livros,
DVD, CD e jogos. É obrigatória a
utilização de máscara dentro das
bibliotecas e a desinfeção das mãos
à entrada.
De assinalar que as bibliotecas
municipais de Oeiras registam cerca de 20 mil utilizadores/mês. Durante o ano de 2019 decorreram
mais de 600 atividades de promoção da leitura, culturais e outras
para públicos de todas as idades,
atividades que, em alguns casos,
no contexto atual têm vindo a ser
desenvolvidas online. •

Reabriu ao público no início de junho a exposição ‘Nossa Senhora da Purificação: Do Culto à Memória’, no Centro Cultural Palácio do
Egipto, em Oeiras. Estão em exibição peças
do valioso acervo patrimonial da Igreja Matriz
de Oeiras, composto por esculturas, pinturas,
alfaias litúrgicas e paramentaria, dos séculos
XVII e XVIII.
Patente ao público até 29 de agosto, de terça-feira a sábado, das 11H às 17H. Encerra às
segundas-feiras, domingos e feriados. •

A exposição Picasso. Mestre Universal, apresentada pelo Município de Oeiras, em colaboração com a c2c Creación y Gestión de Proyectos
Culturales e a Fundação Fran Daurel, reabriu
ao público no dia 2 de junho, ficando patente
até 30 de agosto. A entrada é gratuita.
Dada a situação de pandemia, o horário foi reduzido, podendo a exposição ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 11H00 e as 17H00
(última entrada às 16h40). Encerra à segunda
e feriados. A lotação do espaço está agora limitada a 30 pessoas. •

Oeiras Atual
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Oeiras cultural
na rede
•O 100.º aniversário do nascimento do Papa
João Paulo II foi assinalado com a leitura de
uma peça de teatro de sua autoria, A Loja
do Ourives, à porta fechada, no Auditório
Municipal Eunice Muñoz, com transmissão
em direto na página de Facebook do Município de Oeiras. Participaram Ruy de Carvalho, Sofia Alves, João de Carvalho, Diana
Marquês Guerra, Diogo Lopes, Ana Catarina
Afonso, Rita Cleto, Heitor Lourenço e Helena Veloso. A direção foi de Celso Cleto.
•O Dia Mundial da Língua Portuguesa, 5 de
maio, foi assinalado com a iniciativa A minha língua é a tua língua, dinamizada pela
associação artística Andante e transmitida
nas redes sociais do Município.
•A Câmara Municipal de Oeiras disponibilizou, online, uma Oficina de Escrita de Poesia à distância, com José Luís Peixoto. As
sessões decorreram durante o mês de maio
e junho. Aberta a participantes com ou sem
experiência de escrita poética, a oficina teve
uma dimensão eminentemente prática, esperando-se que dê origem à produção de
textos poéticos.
•O Dia da Mãe foi celebrado com a realização de um evento online transmitido nas
redes sociais do Município. Entre os dias
29 de abril e 3 de maio houve sugestões de
atividades para o Dia da Mãe: jardinagem,
showcooking, beleza, livros, costura, arranjos florais, história, poesia e música. A iniciativa contou com o apoio da Associação
Comercial e Empresarial dos Concelhos de
Oeiras e Amadora.
•O Dia Mundial do Livro foi assinalado com
uma edição do Café com Letras transmitida
em direto no Facebook do Município, tendo
como convidado o jornalista e escritor Rodrigo Guedes de Carvalho, à conversa com
José Mário Silva. Em destaque o mais recente livro do autor, Margarida Espantada,
o primeiro romance a chegar ao mercado
português em formato digital, e-book e audiobook, antes da edição impressa, agora já
disponível.
•A segunda sessão online do Café com Letras teve como convidado Afonso Cruz. A
conversa do escritor com Ana Daniela Soares foi transmitida em direto no Facebook
do Município de Oeiras. Além de escritor,
Afonso Cruz é também ilustrador, cineasta
e músico da banda The Soaked Lamb. •

DESPORTO

Retomar prática
desportiva
em segurança

A Câmara Municipal reuniu com agentes desportivos do concelho para discutir
o presente e o futuro da atividade desportiva na fase de desconfinamento e pós
COVID 19.
O Município de Oeiras está a preparar a retoma segura e gradual da prática desportiva e o regresso dos praticantes dos clubes desportivos do concelho às instalações desportivas. Para o efeito realizou, nos dias 3 e 4 de junho, um conjunto
de reuniões com o tecido associativo concelhio e a empresa municipal Oeiras
Viva (concessionária de instalações desportivas municipais), que incidiram sobre
as responsabilidades individuais e os procedimentos e medidas a adotar para a
retoma segura da prática desportiva em instalações desportivas. Outro ponto em
debate foi o auxílio do Município de Oeiras às coletividades desportivas nesta
nova realidade.
Para Pedro Patacho, vereador do pelouro do Desporto de Oeiras, “as palavras de
ordem serão responsabilidade e método, baseados nas evidências que permitam
otimizar a segurança de toda a comunidade, cabendo ao Município de Oeiras o
papel de prestar o apoio possível e necessário nesta circunstância”.
O Município de Oeiras irá prestar todo o auxílio técnico e material à concretização dos Planos de Retoma de Atividades Desportivas das Coletividades, estando
em curso a preparação de um conjunto amplo de outros apoios para o arranque
da próxima época desportiva, no plano material, logístico e financeiro, que ajudem a suprir as necessidades reportadas pelos clubes. •
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Os jovens que integram o projeto “Novos Horizontes – A OCP Solidária no Bairro dos Navegadores”, da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP), atuaram
pela primeira vez, no âmbito das comemorações do 261.º aniversário do Município de Oeiras.
Depois de vários meses de ensaios, as crianças e jovens músicos que compõe
este projeto solidário puderam finalmente demonstrar o resultado da sua dedicação num momento musical durante o qual foram sempre respeitadas as
recomendações das Autoridades de Saúde no atual contexto epidemiológico.
“Novos Horizontes – A OCP Solidária no Bairro dos Navegadores”, da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP), pretende promover a inserção social através
do ensino da música, no âmbito dos Contratos Locais de Segurança de Oeiras.
O projeto engloba um conjunto de workshops que decorrem nas escolas do
Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro e no Centro de Convívio do Bairro
dos Navegadores. O projeto integra ainda uma oficina de construção de instrumentos musicais.
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