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NOVAS PONTES PEDONAIS
NO PARQUE DOS POETAS
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

ATIVIDADE ECONÓMICA

OEIRAS VALLEY

Rede de carregamento
de veículos elétricos

Mais investimento
e emprego

Aposta em empresas
tecnológicas

Oeiras passa a dispor de uma rede com 58
postos de carregamento de veículos elétricos:
16 colunas multifunções a que se vão somar
42 pontos de carregamento rápidos e ultrarrápidos, por todo o concelho. P. 6

Oeiras continua a garantir a atracão e desenvolvimento de empresas e negócios, fator essencial
para a qualidade de vida no concelho. Em outubro foi a vez do grupo francês Auchan escolher
o concelho para instalar a sua sede. P. 16-19

Acordo entre o Município e instituições
de investigação, tecnologia e ensino superior visam transformar Oeiras num hotspot internacional para as indústrias de
Aeronáutica, Espaço e Defesa. P. 29-31
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NOTAS DO PRESIDENTE

RESILIÊNCIA
Nestes tempos difíceis, que
a todos colocam à prova,
não será nunca de mais
realçar o papel que continuam a desempenhar todos os profissionais na primeira linha do combate à
pandemia: pessoal de saúde, bombeiros, IPSS, forças de segurança, pessoal
operacional, todos os que
incansavelmente, de forma
abnegada e com espírito
de sacrifício, trabalham em
prol do próximo.

SOLIDARIEDADE
Oeiras é um concelho solidário e disso vamos tendo
provas constantes. Importa, no contexto atual, reforçar o caráter humanista da
nossa comunidade, tendo
sempre como base e como
pilar central o respeito pela
dignidade de cada pessoa.
Hoje, provavelmente mais
do que nunca, direcionar
a nossa ação para os que
mais sofrem com as consequências desta crise, os
mais carenciados, em particular os mais novos e os
mais velhos.
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ESPERANÇA
‘Enquanto há vida, há esperança’ – o aforismo,
muito antigo e conhecido
de todos, não deixa de ser
profundamente real e verdadeiro. É tempo de procurar no mais fundo de nós o
alento para acender a luz
da esperança quando ela
parece desvanecer-se. É
tempo de acreditar que o
futuro existe, sem dúvida,
e que é por ele, em nome
dele, que temos de continuar a acreditar.
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EDITORIAL

Juntos vamos vencer esta batalha
Cara (o) Munícipe,
Assinalou-se, no passado dia 21
de outubro, o terceiro aniversário
sobre a cerimónia de instalação e
posse dos titulares dos órgãos do
Município para o atual mandato
autárquico.
Nunca tinha havido, em eleições
no concelho de Oeiras, uma tão
elevada mobilização de eleitores.
Tratou-se, pois, de um momento
particularmente intenso de manifestação da vontade popular.
Apresentámo-nos, então, como
um movimento agregador de vontades de gente distinta, pessoas
que se uniram com o supremo objetivo de servir a sua terra e a sua
comunidade.
Comprometemo-nos com um
Novo Ciclo de Desenvolvimento para Oeiras, encabeçando um
projeto agregador, conscientes da
responsabilidade que assumíamos, das elevadas expetativas e da
esperança manifestada em voto
pelos oeirenses.
Naturalmente, dificilmente se
poderia antecipar a dimensão do
desafio com que viríamos a ser
confrontados, neste ano de 2020.
Uma situação como a que vivemos
atualmente, de uma pandemia
à escala mundial, com as consequências que já começam a fazer-se sentir, a diversos níveis, com
tendência para agravar-se ainda no
futuro, representa, provavelmente,
um dos maiores desafios que podem colocar-se a um governante.
Não obstante ser impossível prever
o que nos esperava, já em 2017 garantíamos que o traço solidário que
sempre foi orgulho dos oeirenses
nas últimas décadas seria alvo de
profundo reforço, na atenção especial aos mais frágeis, aos mais carenciados, às crianças e aos idosos.
Mal sabendo do quanto esse traço
solidário viria a revelar-se determinante na nossa atuação ao longo deste ano.
Creio que, com as limitações impostas pelo desconhecimento do
que o futuro nos traria – e ainda
vai trazer – soubemos enfrentar
estes meses, desde março, com a
necessária clarividência, calma e
rapidez na ação.
Desde o primeiro momento apoiámos os nossos munícipes, o Serviço Nacional de Saúde e todas as
instituições do concelho.
Para o efeito aprovámos, desde

logo, uma revisão orçamental no
valor de seis milhões e meio de
euros, fortalecendo desta forma
o Fundo de Emergência Social e
possibilitando a aquisição de equipamentos de proteção individual e
equipamentos de saúde.
Tendo em vista a aquisição de ventiladores e materiais especiais de
proteção o Município disponibilizou
um milhão de euros. O Fundo de
Emergência Social para munícipes foi reforçado também com um
milhão de euros, a par dos 250 mil
euros de reforço do Fundo de Emergência Social para trabalhadores do
Município, aos quais foi também
garantido equipamento de proteção
individual no valor de 500 mil euros.
Agimos com celeridade na imposição da limitação de acesso aos
espaços identificados como potencialmente de risco e, num esforço
para garantir a equidade social,
garantimos o equipamento tecnológico necessário, viabilizando a
possibilidade de aulas à distância
para todos os alunos, num investimento de 375 mil euros.
Durante estes difíceis meses de
governação, tudo quanto nos importou foi, de facto, o bem-estar
dos nossos munícipes.
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
usufruíram da oferta de refeições.
Antecipando as dificuldades das
famílias mais vulneráveis, garantimos, em articulação com as escolas e com instituições do concelho
que dominam o chamado ‘trabalho no terreno’, o fornecimento e
distribuição de refeições a crianças, adultos e idosos que delas
passaram a precisar.
Neste contexto, foram entregues
perto de 400 mil refeições, a profissionais da linha da frente e população carenciada.
Criámos linhas telefónicas de
apoio, que contabilizam, até ao
final de outubro, perto de 1400
atendimentos.
Face à necessidade de utilização de
máscara de proteção nos mais diversos contextos, continuamos a distribuir máscaras descartáveis pela
população, tendo o Município adquirido já dois milhões de máscaras.
Na preparação do novo ano letivo,
além das diversas intervenções

previstas em escolas, garantimos
a necessária higienização de espaços, a testagem de todos os profissionais e a formação dos funcionários dos estabelecimentos de
ensino em áreas cruciais face às
exigências que a pandemia impôs.
Tudo isto a par do necessário investimento na aquisição de testes de
diagnóstico Covid-19, no valor de
430 mil euros, e na atribuição de
uma comparticipação financeira no
valor de 100 mil euros ao Instituto
de Biologia Experimental e Tecnológica para o desenvolvimento de
um protótipo de teste serológico.
Globalmente, o valor atribuído
pelo Município em apoios sociais
desde março ascende já a mais de
dez milhões de euros.
E se na primeira fase da pandemia
todos, de certa forma, fomos surpreendidos pela aceleração do surto e fomos capazes de reagir, defendendo e apoiando todos os que
precisaram de ajuda, foi também
um período que, pelas novas exigências às diferentes instituições,
designadamente IPSS, foi possível
testar as capacidades de resposta
de cada uma delas e as fragilidades em equipamentos, uns obsoletos e degradados, outros insuficientes, procedendo-se em tempo
mínimo, quer à aquisição de equipamentos modernos e funcionais
(fogões, frigoríficos, embalagens
para transporte de refeições, entre
outros) quer a obras de adaptação
ou de introdução de conforto em
edifícios ou ainda na aquisição de
viaturas para o transporte de refeições e géneros alimentares.
Em suma, estamos hoje muito
melhor preparados para responder às necessidades das instituições e das pessoas.
Naturalmente, toda a atenção
centrada em medidas de prevenção e combate à pandemia e de
mitigação dos seus efeitos – sobretudo a nível social – não nos
pôde fazer desviar em absoluto do
caminho que começámos a trilhar
há três anos, em outubro de 2017.
Muito do sucesso alcançado por
Oeiras – para não dizer a sua totalidade – teve por base trabalho
árduo e planeamento. Sonhámos
alto, e continuamos a sonhar, com
grandes conquistas para Oeiras.
Acreditamos no potencial do nosso concelho para se afirmar enquanto território onde é bom vi-

ver, onde as pessoas e as famílias
se sentem felizes e realizadas, e,
ao mesmo tempo, enquanto anfitrião das mais modernas empresas de base tecnológica, empresas
criadoras de emprego qualificado
e geradoras de riqueza nacional.
Por isso, em paralelo com a implementação de medidas de apoio aos
muitos que sofreram e sofrem com
os impactos da pandemia, continuamos a trabalhar em áreas que consideramos também prioritárias, como
a Mobilidade, o Conforto Urbano, a
Educação, o Ambiente, a Habitação,
as Empresas e o Emprego.
Fazemo-lo porque não podemos
deixar de o fazer.
Fazemo-lo porque acreditamos no
futuro e no futuro de Oeiras em
particular.
Fazemo-lo porque o momento em
que somos confrontados com exigências ímpares é também o momento de renovar o compromisso assumido em 2017: o de viver
cada dia com espírito de serviço e
de missão, buscando sempre servir o bem-comum.
Continuamos a trabalhar, como
vimos afirmando desde o primeiro
dia, por si. Por todos.
Estamos conscientes da enorme
tarefa que temos em mãos. Sabemos o quanto se espera dos que
governam nesta fase de incerteza.
Confiança é, aqui, palavra chave.
Importa manter a confiança. Nas
autoridades e em nós próprios. A
confiança de que juntos seremos capazes de travar e vencer esta batalha.
Hoje, de novo, e sempre, por Oeiras e pelos oeirenses.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS
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MOBILIDADE
Viaduto da Quinta da Fonte

Mais um passo para uma revolução
na mobilidade concelhia
INVESTIMENTO
2,7 MILHÕES
DE EUROS

Projeto. Variante a sul da autoestrada Lisboa-Cascais é o próximo passo da transformação em curso

Novo Viaduto da Quinta da Fonte
“faz parte de um contexto
de verdadeira revolução viária que
está a ser projetada para o concelho”.
Variante a sul da autoestrada
Lisboa-Cascais é o próximo passo
desta transformação.

F

o i inaugurado, no passado dia 2 de outubro, o novo
Viaduto da Quinta da Fonte, em Paço de Arcos, obra
estratégica em matéria de mobilidade no concelho.
Abriu assim ao tráfego a ligação entre o Parque das Cidades e a Quinta da Fonte, criando-se um novo acesso ao setor
poente daquele parque empresarial.
Na cerimónia de inauguração, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, sublinhou que esta obra “faz
parte de um contexto de verdadeira revolução viária que está a
ser projetada para o concelho para criar novas acessibilidades e
melhorar a mobilidade”.
Este novo Viaduto da Quinta de Fonte vai futuramente ter ligação à Variante Longitudinal Sul, que ligará a Ribeira da Lage à

Oeiras Atual

Revolução. Obra faz parte de um contexto de revolução viária
Cidade do Futebol, apresentando-se como uma via alternativa à autoestrada A5.
Além de novas redes viárias que muito vão beneficiar quem se desloca em automóvel privado, o Município reforça ainda a aposta na beneficiação dos transportes públicos, em concertação com a Área Metropolitana de Lisboa. •
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MOBILIDADE

Parque dos Poetas:
ligado, acessível e mais confortável

INVESTIMENTO
900 MIL
EUROS

Segurança. Duas passagens superiores pedonais e cicláveis ‘unem’ Parque dos Poetas

F

azer do Parque dos Poetas, em toda a sua dimensão e diversas
fases, um espaço de lazer único, onde é possível passear sem
necessidade de atravessar ruas, evitando incómodos e perigos. A construção e instalação de duas passagens superiores
pedonais e cicláveis sobre as duas ruas que ‘dividiam’ o Parque faz com
que seja, agora, um espaço verde verdadeiramente uno e contínuo.

No lado sul, a passagem permite a ligação da Alameda dos Poetas, atravessando, por cima, a Rua Carlos Vieira Ramos. No lado norte, a travessia faz-se sobre a Rua São Salvador da Bahia, ligando as primeira e
segunda fases do Parque.
Paralelamente, foram instalados elevadores de acesso às passagens superiores, de modo a torná-las acessíveis a todos, e, no Parque, novos
bancos mais confortáveis. •
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MOBILIDADE

COMBUS
em todo
o concelho
até final do ano
De acordo com o compromisso assumido no início
do atual mandato autárquico, o COMBUS, serviço
gratuito de transporte urbano de Oeiras, vai estar
em todas as freguesias do concelho até ao final de
2020.
Depois de já estar a operar em Algés, Cruz Quebrada-Dafundo e Linda-a-Velha desde 2018, Oeiras,
Paço de Arcos e Caxias desde o início do ano, o
COMBUS vai circular em Carnaxide e Queijas já
a partir de 2 de novembro, em Barcarena a 3 de
dezembro e em Porto Salvo a partir de 17 de dezembro.
O COMBUS representou um investimento total de
2 milhões de euros, transportando mensalmente
uma média de 4500 passageiros. •

Algés

Entrada do concelho
ainda mais valorizada
Valorizar e embelezar uma das principais entradas do concelho foi o objetivo do Município ao instalar iluminação cénica no viaduto da CRIL, em
Algés.
Ao longo de cerca de 800 metros, entre a Avenida dos Bombeiros Voluntários e a Rotunda do Siesta, os focos coloridos criam um efeito dinâmico,
em consonância com a restante iluminação pública.
Esta ação vem juntar-se a outras em curso para a Avenida dos Combatentes e Rua Luís de Camões, em Algés, em paralelo com a definição da intervenção na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés e zona da antiga
Praça de Touros. •

Rede de carregamento de veículos elétricos
Correspondendo a uma crescente procura por formas de mobilidade alternativas, Oeiras passa a dispor de um total de 58 postos
de carregamento de veículos elétricos, por todo o concelho.
Destes, já se encontram instaladas na via pública 16 colunas multifunções permitindo o carregamento, cada uma, de uma viatura,
estimando-se o tempo de carregamento total até 60 minutos.

Oeiras Atual

Em paralelo, estão a ser instalados 42 pontos de carregamento
elétricos rápidos e ultrarrápidos. Neste caso, cada ponto permitirá o carregamento de duas viaturas em simultâneo, no tempo
máximo de 45 minutos (rápidos) e 20 minutos (ultrarrápidos). •
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MOBILIDADE
Ciclovia Paço de Arcos - Porto Salvo

Mobilidade, conforto e segurança
Está em curso a intervenção que visa a criação de um corredor seguro, confortável e eficiente para utentes de bicicletas e
peões, entre a estação de caminho-de-ferro de Paço de Arcos e
os parques empresariais da Quinta da Fonte e Lagoas Parque.
Além de beneficiar os dois parques empresariais, serve também
zonas residenciais e de emprego ao longo da Estrada de Paço
de Arcos e Estrada de Oeiras, a população residente no núcleo
central de Porto Salvo e a de Paço de Arcos.
Esta obra pretende promover a mobilidade urbana sustentável,
contrariando a utilização do transporte individual, em particular
o automóvel.
Recorde-se que o Município de Oeiras aderiu ao Pacto Europeu
dos Autarcas, no âmbito do qual deve levar à prática e ainda mais
longe a meta europeia de reduzir em 20%, até 2020, as emissões
de gases com efeito de estufa. Nesse sentido, a Câmara Municipal tem em curso diversas ações na área
da gestão ambiental
que permitem à autarquia cumprir to40 KM
dos os requisitos de
REDE CICLÁVEL
adesão ao Pacto e
10 MILHÕES
antever um desemDE EUROS DE INVESTIMENTO
penho positivo nesta
área. •

ATÉ 2023

ESTAÇÃO CP
PAÇO DE ARCOS

QUINTA
DA FONTE

LAGOAS
PARQUE

Carnaxide

Mais estacionamento requalificado
Já se encontra concluída a obra de construção do parque de estacionamento da
Quinta da Nora, em Carnaxide. Representando um investimento de 346 mil euros o
parque tem capacidade para cerca de 130
viaturas. •

INVESTIMENTO
345 MIL
EUROS
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MOBILIDADE
Algés

Melhor circulação e mais estacionamento
Está a avançar a obra que visa o rerodenamento viário
junto ao Palácio Ribamar, em Algés.
Os trabalhos incluem a 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; o reperfilamento da
Alameda Hermano Patrone e da Rua João Chagas,
nas zonas de ligação à nova rotunda; a reformulação
das bolsas de estacionamento existentes nas zonas
envolventes.
Trata-se de um investimento de 400 mil euros. •

INVESTIMENTO
400 MIL
EUROS

Algés

Melhor mobilidade pedonal na Baixa
Melhorar as condições de mobilidade na Baixa
de Algés é o objetivo da empreitada que vai garantir a repavimentação das principais artérias
com novos materiais antiderrapantes.
A primeira fase dos trabalhos incide na Rua Luís
de Camões, no troço descendente entre a Rua
Doutor António Granjo e a Rua General Humberto Delgado, e na Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, no troço ascendente entre a Rua
Ernesto da Silva e a Rua Latino Coelho.
Para assegurar a melhoria do espaço de fruição
e lazer do peão está contemplada adaptação da
sinalização, renovação de iluminação, colocação
de novos sistemas de recolha de resíduos urbanos
e mobiliário urbano.
A obra iniciou-se em
agosto e tem uma duração prevista de 180
dias, representando
um investimento
de cerca de 625
INVESTIMENTO
mil euros. •
625 MIL
EUROS

Oeiras Atual
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CONFORTO URBANO
Novos pavimentos pedonais

Mais conforto e maior
segurança para peões

CONFORTO URBANO

26

ARRUAMENTOS JÁ REQUALIFICADOS

INVESTIMENTO
510 MIL
EUROS

1

EMPREITADA EM CURSO

21

PROJETADAS PARA 2021

Garantir conforto e, sobretudo, segurança nas deslocações a pé, em particular para idosos e pessoas com mobilidade condicionada, tem sido o
objetivo do Município ao promover obras de requalificação em diversas
artérias do concelho.
Foi o que aconteceu recentemente em Linda-a-Velha, na Avenida Carolina
Michaelis, e também em Paço de Arcos, na Rua Conde das Alcáçovas, onde
as obras já se encontram concluídas.
Na Avenida Carolina Michaelis os trabalhos incluíram substituição de lancis, colocação de novos pavimentos, repavimentação betuminosa e requalificação paisagística, num investimento superior a 360 mil euros. Na Rua

Requalificada. A Avenida Carolina Michaelis, em Linda-a-Velha,
é exemplo de mais conforto e mais segurança

Conforto. Rua Conde das Alcáçovas, em Paço de Arcos,
também foi beneficiada

Conde das Alcáçovas o investimento foi de cerca de 150 mil euros.
Em Carnaxide também decorreram trabalhos de substituição de calçada
por pavimentos confortáveis, tendo sido repavimentadas as zonas pedonais das Pracetas Ramalho Ortigão, José Régio, Soeiro Pereira Gomes e
Sebastião da Gama, investimento de 120 mil euros.
De assinalar que neste âmbito o Município já promoveu a requalificação
de 26 arruamentos, uma empreitada está em curso e estão projetadas
outras 21 para 2021. •

Porto Salvo

Percursos pedonais
requalificados

INVESTIMENTO
100 MIL
EUROS

Já se encontra concluída a empreitada de requalificação de percursos pedonais no Bairro do Casal
da Choca, em Porto Salvo. A obra visou dar resposta
a problemas de mobilidade pedonal e contemplou substituição, reparação e/ou
adaptação de pavimentos, aplicação de novos revestimentos, rebaixamento de
calçadas em zonas de atravessamento de passadeiras e implementação de lombas indutoras de redução da velocidade na estrada.
Nesta primeira fase foram intervencionadas as ruas Augusta, de S. José, de Santa Susana, Lopo Soares Albergaria, D. Pedro V, de S. Martinho, da Quinta das
Estrangeiras, da Cidade do Porto e Cidade de Elvas. •
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OBRAS
Oeiras

Arte pública evoca produção
do vinho de Carcavelos

INVESTIMENTO
GLOBAL
540 MIL
EUROS

Antevisão. Rotunda da Avenida da República vai homenagear produção do vinho de Caracavelos

C

elebrar a região vinícola de Carcavelos e o vinho aqui produzido é o objetivo da intervenção que visa a instalação do
conjunto escultórico ‘Permanência do Vinho de Carcavelos’,
da autoria do artista plástico Rui Sanches, no interior da rotunda localizada na Avenida da República, em Oeiras.
O projeto contempla ainda a arquitetura paisagista do local, plantações
e rede de rega. O conjunto escultórico será composto por uma estrutura em betão de cor natural e aço corten, sugerindo a forma de pipas,

Villa Oeiras

Entre os melhores do Mundo
A Wine Enthusiast, uma das três maiores revistas de vinhos
do mundo, atribuiu recentemente 91 pontos em 100 ao Villa
Oeiras 7 Anos e 94 pontos em 100 ao Villa Oeiras Superior,
que recebeu também a distinção de Escolha do Editor.
O vinho Villa Oeiras, produzido pela Câmara Municipal, tem
vindo a conquistar medalhas de reconhecimento de qualidade em concursos de vinhos nacionais e internacionais.
O Município explora, atualmente, 13 hectares de vinha, estando prevista a plantação de mais seis hectares já no início
de 2021, representando a maior expansão de área de vinha na
região desde há décadas. •

Oeiras Atual

empilhadas umas sobre as outras. A evocação da produção do vinho de
Carcavelos será ainda acentuada pela plantação de videiras das castas
utilizadas para a produção do famoso vinho. Todo o conjunto será iluminado de acordo com um projeto específico que procurará valorizar e
ampliar o efeito figurativo pretendido.
A obra terá a duração de 150 dias. O valor do investimento é de 375 mil
euros. •

INAUGURADO MERCADO
DE TERCENA
Saiba mais na próxima
edição do Oeiras Atual

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 11

EQUIPAMENTOS

Escuteiros
com novas sedes
A nova sede do Agrupamento 1354 São Julião da Barra do Corpo
Nacional de Escutas foi inaugurada no passado dia 26 de setembro, junto ao Bairro da Medrosa, em Oeiras, proporcionado
aos seus 147 elementos (crianças, jovens e adultos) um novo
espaço, construído de raiz, dotado de área e conforto adequados
ao desenvolvimento das suas atividades.
O novo edifício, em madeira, tem cerca de 340 m2, com um piso
térreo e um mezanino, dispondo ainda de uma torre de atividades que inclui uma parede de escalada.
Para a nova sede do agrupamento formado em 2010 o Município
cedeu o terreno e comparticipou a construção em 85%, um investimento municipal na ordem dos 235 mil euros.
Também o Agrupamento 1278 de Barcarena vai em breve contar
com uma nova sede, a instalar na Quinta da Politeira. Trata-se
de um edifício pré-fabricado, comparticipado pelo Município com
mais de 260 mil euros e que vai servir os 83 elementos do grupo.

INVESTIMENTO
495 MIL
EUROS

De assinalar que Oeiras é o terceiro concelho a nível nacional com mais agrupamentos de escuteiros, 14 no total. O Município reconhece e valoriza o papel do
tecido associativo juvenil. •

Equipamentos desportivos reabilitados
O Município tem vindo a promover empreitadas de reabilitação
em equipamentos desportivos. Em Carnaxide, encontra-se na
reta final a obra de reparação de coberturas realizada no Pavilhão Polidesportivo da Escola Vieira da Silva.
A empreitada teve como objetivo garantir a manutenção das
melhores condições de funcionamento e utilização para a prática desportiva e representou um investimento municipal de
cerca de 155 mil euros.
Em Oeiras decorreu a obra de execução de novos pavimentos
nas áreas desportivas no Pavilhão da Escola de São Julião da

Barra, optando-se por resinas sintéticas no interior e borracha sintética no exterior. Tratou-se
de um investimento de cerca de 120 mil euros.
No âmbito das obras de ampliação e melhoramentos no Clube de Voleibol de Oeiras, o Município
promoveu a empreitada de edificação de um muro
de vedação personalizado, com um novo portão
elétrico que visa facilitar o acesso ao equipamento.
A intervenção representou um investimento de
50 mil euros. •

INVESTIMENTO
325 MIL
EUROS
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EQUIPAMENTOS

Primeiro columbário
do País em Oeiras

NOVO PARQUE FITNESS

Localizado no interior da Capela do Cemitério Municipal de Oeiras, trata-se de um
local destinado ao acolhimento das cinzas de pessoas já desaparecidas, de forma
respeitosa e dignificante.
Dotado de 384 compartimentos individuais para colocação de cinzas, o Columbário
dispõe de um sistema de abertura e fecho que não é visível, resultando em algo que
muito se assemelha a uma pintura a óleo, o que faz deste um sistema inovador e
ainda único em Portugal.
Tratou-se de um investimento na ordem dos 75 mil euros. •

REQUALIFICAÇÃO
DE ZONAS VERDES

INVESTIMENTO
75 MIL
EUROS

Equipamentos sociais
e de apoio à infância
requalificados

INVESTIMENTO
120 MIL EUROS
Vai avançar, ainda este ano, a obra do Parque Fitness no Parque Urbano de Miraflores. A intervenção
compreende a colocação de dez novos equipamentos fitness, em substituição dos anteriores equipamentos geriátricos, assim como pavimentos adequados e seguros.
Os aparelhos a instalar são modernos, resistentes e
adequados a espaços públicos com uso intensivo.
Será colocada também placa informativa explicativa da utilização dos equipamentos.

Zonas verdes urbanas asseguram, direta e indiretamente, um conjunto notável de funções ambientais,
gerando benefícios determinantes para o desenvolvimento urbano sustentável.
Neste contexto, o Município tem vindo a fazer investimentos na requalificação de zonas verdes em contexto
urbano, destacando-se as intervenções recentes na
Rotunda do Cabeço do Gato (acesso A5 - Paço de Arcos)
e na Avenida Carolina Michaelis, em Linda-a-Velha.

ESPAÇOS DE JOGO
E RECREIO MAIS SEGUROS
INVESTIMENTO TOTAL
152.500 EUROS

INVESTIMENTO
200 MIL
EUROS

O Espaço RSI (Rendimento Social de Inserção) localizado
no Centro Social e Paroquial de Carnaxide, o Gabinete Técnico
Local e uma sala polivalente a ser utilizada pelos utentes do Centro de Dia da Associação de Moradores, ambos no Bairro 25 de abril, em Linda-a-Velha, foram os três
equipamentos sociais inaugurados no passado dia 18 de setembro, na sequência de
obras de requalificação. No mesmo dia o presidente da Câmara Municipal participou
numa visita à creche O Chorão, no Centro Cultural da Laje, onde também se realizaram trabalhos de beneficiação. Estas intervenções municipais representaram um
investimento total de cerca de 200 mil euros. •

Já se encontra concluída a empreitada de substituição de pavimentos num conjunto de espaços de
jogo e recreio – parques infantis – em diversos locais
do concelho. A intervenção visa garantir maior segurança para as crianças que os utilizam.
Foram, assim, objeto de intervenção os parques localizados no Bairro Nova Morada (Avenida dos Fundadores), Alto de Algés (Rua Dr. Augusto José Cunha),
Jardim Municipal de Paço de Arcos e Bairro do Aqueduto – Luta pela Casa (Rua Bento Ferreira Torrão).

CONDIÇÕES MELHORADAS
NAS OFICINAS MUNICIPAIS

O Município promoveu a obra de construção de um
abrigo nas oficinas de Vila Fria para conforto dos funcionários e visitantes no percurso pedonal entre a
portaria e os edifícios mais a norte. A estrutura fornece proteção face às condições climatéricas adversas.
Pretendeu-se ainda garantir o incremento da iluminação do trajeto, dado que é muito utilizado também
no período noturno.
Os trabalhos representaram um investimento de
cerca de 105 mil euros

Oeiras Atual
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HABITAÇÃO
Oeiras e Paço de Arcos

Mais 39 fogos para habitação
jovem em 2021
EDIFÍCIO
VILLA LONGA

INVESTIMENTO
2,6 MILHÕES
DE EUROS

32 FOGOS

Imponente. No edifício Villa Longa serão criados 32 fogos.

U

m total de 32 fogos – 22 T1 e dez T0 – servidos por parqueamento para 20 viaturas num
edifício histórico recuperado, mantendo todas as características arquitetónicas da época de construção e adaptado às necessidades contemporâneas.
Em 2021 o Programa Habitação Jovem em Paço de Arcos
passará a contar com mais um edifício, o imponente edifício da Travessa do Villa Longa, um dos mais significativos
no concelho, pela sua excecional presença no território,
pelo seu valor arquitetónico e, ainda, por guardar a memória na paisagem da freguesia de Paço de Arcos.
No Centro Histórico de Oeiras continua a avançar a obra
de reabilitação dos quatro edifícios que compõem o quarteirão do Largo da Boavista. Ali vão nascer mais nove fogos
destinados a Habitação Jovem – com conclusão prevista
para o início de 2021 – totalizando 30 fogos neste núcleo
histórico. A obra representou um investimento de cerca de
660 mil euros. •

LARGO DA BOAVISTA

9 FOGOS

Quarteirão. Largo da Boavista vai ter nova vida.

Setembro | Outubro 2020
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HABITAÇÃO
Aposta na requalificação
de bairros municipais
O Município promoveu recentemente uma intervenção de beneficiação no Bairro da Quinta da Politeira, em Barcarena, traduzida na
requalificação dos edifícios de habitação e pinturas do edificado, incluindo muros limítrofes e moinho. O investimento na obra foi superior a 300 mil euros.
No Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, a empreitada de reabilitação dos edifícios da Alameda Diogo de Teive e Avenida Diogo Lopes
Sequeira visa a intervenção em quatro blocos multifamiliares (12 prédios). Inclui trabalhos de reparação e pinturas de fachadas e limpeza e impermeabilização de caleiras. Representa um investimento de
mais de 210 mil euros.
Ainda em Porto Salvo, na Ribeira da Lage, o Município vai promover a empreitada de reparação das entradas dos 13 edifícios da Rua
Joaquim Matias. A obra inclui calçada, muros, pinturas, caixilharias
e caixas de correio, caleiras e tubos de queda da rede de drenagem
pluvial. O investimento estimado é de mais de 145 mil euros.
Garantir conforto e segurança nas deslocações a pé foi o objetivo dos
trabalhos de requalificação dos percursos pedonais no Bairro do Pombal, em Oeiras. Neste caso o investimento foi de 31 mil euros. •

INVESTIMENTO
GLOBAL
685 MIL
EUROS

Requalificação. Passeios seguros e confortáveis no Bairro do Pombal

Instalações
da CPCJ ampliadas

Remodelação
da Creche O Pombal

Aumentar a zona de atendimento, garantindo maior conforto e segurança aos utilizadores foi o objetivo da empreitada de ampliação das
instalações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens localizadas
no Bairro do Pombal, em Oeiras. A obra representou um investimento
de cerca de 30 mil euros. •

Adequar o equipamento às exigências da regulamentação em vigor é
o objetivo da empreitada de alterações a realizar na Creche O Pombal,
gerida pelo Centro Social Paroquial de Oeiras. A obra implica uma
reabilitação profunda nas salas de atividades, sala polivalente e de
acolhimento, instalações sanitárias e refeitório, bem como ao nível do
sistema de ventilação.
Em consequência da desativação da valência de pré-escolar, a lotação
na creche passará a ser de 78 crianças, distribuídas por dois berçários,
duas salas dos 12 aos 24 meses e duas salas dos 24 aos 36 meses.
Também o espaço exterior será requalificado, de acordo com as normas de segurança em vigor. Os trabalhos representam um investimento de mais de 430 mil euros. •

Leceia

Arranca última
fase da obra de
infraestruturas
O processo de reconversão de Leceia Sul foi viabilizado através da
realização de um Plano de Ordenamento e Reconversão, tendo como
principais objetivos a construção de infraestruturas, equipamentos e
áreas verdes, a definição das áreas de expansão urbana, a reconversão
da área de génese ilegal e a valorização do Povoado Pré-Histórico.
Foram consideradas cinco fases de obra, tendo já sido concluídas, em
termos de infraestruturas e requalificação do espaço público, as fases 1,
2 e 3.
Tem agora início a fase 5, que encerra o processo de construção de infraestruturas – saneamento básico, abastecimento de gás, eletricidade
e telecomunicações, pavimentos, sinalização e espaços verdes. Está
ainda prevista a conclusão da reestruturação da rede viária. A obra
decorre entre outubro de 2020 e outubro de 2021 representando um
investimento de 730.510€. •

Oeiras Atual
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ECONOMIA

Edifício. A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do ministro de Estado, da Economia
e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sede da Auchan instala-se em Oeiras

O

grupo francês Auchan escolheu o concelho de Oeiras para instalar a sua sede, em Paço de Arcos, onde
recentemente abriu também o primeiro hipermercado após o lançamento da marca.
A inauguração da nova sede aconteceu no dia 10 de setembro
e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Oeiras, Isaltino Morais, do ministro de Estado, da Economia
e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e do Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras lembrou na oportunidade que a relação com a Auchan é antiga e que esta deslocalização “não é por acaso”. “O lema da Auchan é ‘militantes
do bom, do são e do local’. Ora isto não poderia ser mais Oeiras
Valley. Se há 30 anos tínhamos espaços próprios para instalar as
empresas, nos parques empresariais, hoje o território está de tal
forma qualificado que se podem instalar em qualquer parte do
concelho”, afirmou.
A mudança de instalações do grupo retalhista para Oeiras surge como consequência natural das condições oferecidas pelo
Município no âmbito de uma estratégia de atração de grandes
empresas para o território.
Esta decisão vai permitir trazer para Oeiras mais de 500 postos
de trabalho. O novo edifício,
construído de raiz, ocupa
uma área de seis mil metros
quadrados e inclui ginásio,
POSTOS DE
copa e refeitório, cacifos inTRABALHO
EM
dividuais, 285 lugares de estacionamento e zonas de esOEIRAS
tadia exterior ajardinadas. •

MAIS 500
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ECONOMIA

Multinacional Miniclip
constrói edifício sede no Taguspark
A produtora de videojogos Miniclip vai ocupar um novo edifício em construção no Taguspark com capacidade para 350 pessoas. A empresa de
jogos online vai ter, assim, uma nova sede no concelho de Oeiras. O edifício, batizado como Simulador II, já está em construção e deverá ficar
concluído em finais do próximo ano.
Esta multinacional já se encontrava instalada no parque de ciência e
tecnologia desde 2010, num outro edifício. Agora, a Miniclip, que em

Oeiras já emprega 277 profissionais, vai passar para um edifício próprio,
com uma área útil de 4.000 metros quadrados.
“O novo edifício vai permitir à Miniclip renovar as suas ambições de
crescimento e expansão”, constituindo “um projeto muito importante
no desenvolvimento do Taguspark e na transformação que o seu edificado tem assistido nos anos mais recentes”, referiu, a este propósito, o
presidente executivo do Taguspark. •

Aposta reforçada na captação de investimento

Balcões de apoio ao empresário estimulam economia
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras inaugurou, no passado
dia 25 de setembro, o novo Balcão de Apoio ao Empresário e Investidor
do Município de Oeiras, serviço que se junta a outros dois gabinetes do
género já existentes, na ACECOA - Associação Comercial e Empresarial
dos Concelhos de Oeiras e Amadora e na AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa. Nos três, o Município tem previsto um investimento contínuo de 250 mil euros.
“Estes balcões vão permitir um diálogo direto, no sentido de lhes facilitar
a vida. Temos de estar preparados para que os nossos empresários sejam
capazes de investir, de gerir recursos. É importante que o investimento
seja gerador se riqueza, quer a nível municipal, quer a nível nacional.
O nosso propósito é que os pequenos negócios tenham continuidade e,
no futuro, queremos prestar apoio, não só em situações de emergência,
mas na preparação de candidaturas a apoios comunitários”, disse, a propósito, Isaltino Morais.
Na oportunidade o presidente da Câmara afirmou ainda que “a ideia
surgiu da necessidade de apoiar as pequenas e médias empresas e os
comerciantes nas dificuldades que muitas vezes têm com questões burocráticas e apoios”.
Balcão de Apoio ao Empresário e Investidor
Rua do Marquês de Pombal, 38, Oeiras
investidor@cm-oeiras.pt · 214 408 585. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO
250 MIL
EUROS
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TURISMO
Reforçar aposta no turismo

Oito novos hotéis até 2024

O novo B&B Hotel Lisbon Oeiras será o primeiro de
um conjunto de oito unidades hoteleiras a instalar
no concelho nos próximos quatro anos. O arranque
da construção foi assinalado com a colocação da primeira pedra da obra no passado dia 15 de setembro
e contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal, Isaltino Morais.
Além deste hotel junto ao Parque dos Poetas, outros
vão nascer junto ao Taguspark, em Carnaxide, no Alto
da Boa Viagem e no Paço Real de Caxias, por exemplo.
Este importante aumento da oferta hoteleira é considerado essencial para a captação dos fluxos de turismo da região para o concelho de Oeiras, prevista
no Plano Estratégico de Turismo que em breve será
apresentado publicamente.
Aprofundar a vocação para o turismo de negócios –
mediante, por exemplo, a conclusão do Centro de
Congressos e Exposições, prevista para 2023 – cimentar a captação de grandes eventos internacionais e
reforçar a aposta na recuperação do património histórico-cultural do concelho fazem parte desse plano. •

Setembro | Outubro 2020

18 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

ECONOMIA
Dinamização da atividade comercial

Novos quiosques e cafetarias em jardins
Visando a dinamização dos jardins e parques urbanos do concelho, o Município
tem vindo a promover procedimentos públicos para atribuição de espaços.
Neste âmbito, foi desenvolvido o procedimento para concessão de exploração do
Bar/Cafetaria do Parque Urbano de Miraflores, construção, instalação e exploração de um quiosque com esplanada no
Parque Urbano da Quinta de Santo António, também em Miraflores, exploração
de um quiosque com esplanada no Parque dos Poetas, em Oeiras, exploração do
quiosque Octógono n.º 5, no Jardim Municipal de Oeiras, e exploração de cafetaria no Templo da Poesia, os dois últimos
já em funcionamento.
O Município pretende avançar ainda
com novos procedimentos públicos para
atribuição de mais espaços em jardins e
parques urbanos, exemplo do Pavilhão
do Jardim, no Jardim Municipal de Paço
de Arcos, o edifício Octógono, no Jardim
Municipal de Oeiras, ou ainda um espaço
no Alto do Lagoal (Terrugem). •

NOVOS ESPAÇOS
Cafetaria no Templo da Poesia
Cafetaria no Parque Urbano de Miraflores
Quiosques no Parque Urbano da Quinta de Santo António, no Parque dos Poetas e no Jardim
Municipal de Oeiras.

Apoio à atividade
empresarial e social

Isenção de rendas estimula
economia local

No âmbito do apoio à atividade empresarial, o Município tem
vindo a promover procedimentos públicos para atribuição, através de arrendamento, de espaços para fins não habitacionais
em bairros municipais.
No Bairro do Alto dos Barronhos, em Carnaxide, foi realizado
um procedimento mediante sorteio para celebração de contrato de arrendamento de dois armazéns, proporcionando espaços
com condições para o funcionamento de duas empresas.
Está previsto para breve o lançamento de novo procedimento
para o arrendamento de outros dois armazéns na mesma localização.
Por outro lado, o Município tem vindo a adquirir e ceder lojas/
espaços a associações e Instituições Particulares de Solidariedade Social. No Bairro do Alto dos Barronhos um conjunto de
lojas/espaços foi adquirido e cedido em regime de comodato à
Associação de Moradores do Alto dos Barronhos, à Associação
dos Amigos de Santa Cruz, à Associação dos Amigos da Mulher
Angolana, à Associação Cultural e Desportiva da Pedreira dos
Húngaros, à Associação Iniciativa Jovem, à Associação Novo
Futuro e à Fundação Professor Francisco Pulido Valente. •

Visando o apoio e o estímulo à economia local, numa
fase de desafio financeiro para os agentes comerciais, o
Município de Oeiras adotou diversas medidas de apoio às
micro e pequenas empresas, nomeadamente através da
isenção do pagamento das rendas na área da restauração
e bebidas e hotelaria em espaços municipais, durante
os meses de abril e maio, no valor total de 104.821,36€.
Com o mesmo objetivo de suporte e apoio a empresas sedeadas no concelho, o Município determinou a isenção
do pagamento de taxas nos mercados municipais, assim
como a suspensão das licenças de esplanada até 31 de
dezembro de 2021.
A estas medidas somou-se a isenção do pagamento de
taxas e de rendas, no valor global de 482.069,21€, entre elas a isenção do pagamento das rendas dos espaços
comerciais sitos em bairros municipais e dos armazéns
do Bairro do Alto dos Barronhos, em abril e maio, perfazendo o total de 35.935,26€, e ainda isenção do pagamento de remunerações devidas pelas micro e pequenas
empresas que desenvolvem atividades de restauração e
bebidas ou hotelaria em imóveis do Município, durante o
mês de junho, perfazendo o valor total de 36.832,69€. •
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO
DE 2020
ATA NÚMERO VINTE E SETE/DOIS
MIL E VINTE
RESUMO
- Atribuição de voto de louvor ao Clube
Recreativo Leões de Porto Salvo:
Deliberado exarar em ata um voto de
louvor, ao Clube Recreativo Leões de
Porto Salvo, no ano em que se assinala
o seu quinquagésimo aniversário, pelo
extraordinário trabalho desenvolvido,
porque, mais uma vez, viu o seu trabalho
reconhecido pela Federação Portuguesa
de Futebol ao lhe ser atribuída a certificação cinco estrelas na formação feminina e masculina, ao nível da modalidade
de futsal.
- Atribuição de voto de louvor à Seleção
Nacional de Futebol de Praia:
Deliberado exarar em ata um voto de
louvor à Seleção Nacional de Futebol de
Praia, pois no último fim de semana sagrou-se Bicampeã Europeia.
Proposta n.º 692/2020 - DOT
Alteração do Plano Diretor Municipal
de Oeiras: Mantém-se agendada a fim
de ser analisada e votada em próxima
reunião.
Proposta n.º 693/20 - DOT
Delimitação da unidade de execução
Cacilhas Norte: Mantém-se agendada a
fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 694/20 - DOT
Delimitação da unidade de execução Antas Sul: Mantém-se agendada a fim
de ser analisada e votada em próxima
reunião.
Proposta n.º 695/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público destinado à manutenção dos espaços verdes nas instalações
dos SIMAS, nos Concelhos de Oeiras e
Amadora: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de quatro de agosto de dois mil e
vinte, na qual aprovou a adjudicação do
procedimento por concurso público, destinado à manutenção dos espaços verdes
nas instalações dos SIMAS, nos Concelhos de Oeiras e Amadora, pelo prazo de
trinta e seis meses, à entidade “Recolte
- Serviços e Meio Ambiente, Sociedade
Anónima”, pelo valor de duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e dezanove
euros e noventa e dois cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 696/20 - SIMAS
Procedimento por concurso público
para a empreitada destinada à “construção do novo reservatório do Alto de
Santa Catarina” - Ratificação dos atos
de prorrogação de prazo para apresentação das propostas e de aprovação da
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nova lista dos mapas de quantidades
de trabalhos, considerando as listas de
erros e omissões apresentadas - Não
adjudicação e revogação da decisão de
contratar: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de quatro de agosto de dois mil e
vinte, na qual aprovou a prorrogação de
prazo para apresentação das propostas e
a aprovação da nova lista dos mapas de
quantidades de trabalhos considerando
as listas de erros e omissões apresentadas e sufragadas pelo júri do procedimento, referente à empreitada destinada
à construção do novo reservatório do
Alto de Santa Catarina, no Concelho de
Oeiras, bem como, a não adjudicação e
consequente revogação da decisão de
contratar.
Proposta n.º 697/20 - SIMAS
Alienação de bens em hasta pública:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de quatro de agosto de dois mil e vinte,
na qual aprovou a alienação de bens em
hasta pública, optando-se pela venda à
melhor oferta, designadamente à empresa “Mafrágua, Limitada”, no valor de dezasseis mil duzentos e trinta euros.
Proposta n.º 698/20 - DPU
Atribuição do RENOV - Prémio de Recuperação Arquitetónica de Nova Oeiras:Deliberado homologar a deliberação da
ata da reunião de júri que selecionou a
obra premiada, relativa ao RENOV - Prémio de Recuperação Arquitetónica de
Nova Oeiras.
Proposta n.º 699/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Carnaxide e Queijas, para
apoio ao funcionamento do Gabinete
de Enfermagem de Queijas: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor total de cinco
mil euros, à Junta de Freguesia da União
de Freguesias de Carnaxide e Queijas,
destinada a apoiar o funcionamento do
Gabinete de Enfermagem de Queijas em
dois mil e vinte, bem como, a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 700/20 - EPEOCT
Retificação da proposta de deliberação
n.º 626/2020, aprovada em reunião de
Câmara de 29/07/2020 - Atribuição de
apoios ao Instituto Gulbenkian Ciência,
ao Instituto de Tecnologia Química e
Biológica da Universidade Nova de Lisboa e ao Instituto Superior Técnico, no
âmbito da estratégia Oeiras Ciência e
Tecnologia - 2020/2025:
Deliberado aprovar a retificação da proposta de deliberação número seiscentos
e vinte e seis/dois mil e vinte, aprovada
em reunião de Câmara de vinte e nove
de julho, de dois mil e vinte, respeitante
à atribuição de apoios ao Instituto Gulbenkian Ciência, ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica Universidade
Nova de Lisboa e ao Instituto Superior
Técnico, no âmbito da estratégia Oeiras
Ciência e Tecnologia – dois mil e vinte/
dois mil e vinte e cinco.

Proposta n.º 701/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a empreitada de
“Remodelação das redes de abastecimento de água em Cacilhas - Concelho
de Oeiras”:Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de vinte de agosto
de dois mil e vinte, na qual aprovou a
adjudicação da empreitada de remodelação das redes de abastecimento de
água em Cacilhas - Concelho de Oeiras, à empresa Mafrágua, Limitada,
pelo valor de duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos euros, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.

Proposta n.º 705/20 - SIMAS - CP
83/2018
Empreitada destinada à “Substituição
das redes de saneamento no Alto da
Barra, em Oeiras - 2ª. fase” - Revisão
de preços: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de vinte de agosto de dois mil e
vinte, na qual aprovou a revisão de preços, no valor de três mil seiscentos e
vinte e oito euros e quarenta e seis cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, efetuada no âmbito da empreitada
destinada à substituição das redes de saneamento no Alto da Barra, em Oeiras
- segunda fase.

Proposta n.º 702/20 - SIMAS - CP
14/2018
Empreitada destinada à instalação ou
substituição de redes de abastecimento
de água e de ramais de ligação no Concelho da Amadora - Anos 2018-2019
- Revisão de preços: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de vinte de agosto de dois
mil e vinte, na qual aprovou a revisão de
preços, no valor de quatro mil duzentos
e vinte e oito euros e vinte e oito cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, efetuada no âmbito da empreitada
destinada à instalação ou substituição
de redes de abastecimento de água e de
ramais de ligação no Concelho da Amadora - anos dois mil e dezoito-dois mil e
dezanove.

Proposta n.º 706/20 - SIMAS - CP
54/2017
Empreitada destinada à “Instalação de
coletores domésticos e pluviais da ligação do loteamento Marconi-Parque
(zona sul), Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora” - Revisão de preços:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos da reunião datada
de vinte de agosto de dois mil e vinte,
na qual aprovou a revisão de preços,
no valor de vinte e dois mil trezentos e
trinta e cinco euros e sessenta e quatro
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor, efetuada no âmbito da empreitada destinada à instalação de coletores domésticos e pluviais da ligação
do loteamento Marconi-Parque (Zona
Sul), Freguesia da Venteira, Concelho da
Amadora.

Proposta n.º 703/20 - SIMAS - CP
122/2016
Empreitada destinada à “Remodelação/
instalação de coletor unitário na Rua da
Paiã e Rua Dr. Abel Varzim, Freguesia da
Encosta do Sol, Concelho da Amadora”
- Revisão de preços: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de vinte de agosto de dois
mil e vinte, na qual aprovou a revisão de
preços, no valor de sete mil quatrocentos e quatro euros e noventa e sete cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, efetuada no âmbito da empreitada
destinada à remodelação/instalação de
coletor unitário na Rua da Paiã e Rua
Doutor Abel Varzim, Freguesia da Encosta do Sol, Concelho da Amadora.
Proposta n.º 704/20 - SIMAS
CP 09/2017\Empreitada destinada à
“Remodelação da rede de saneamento
na Avenida Florêncio dos Santos e ruas
adjacentes em Caxias, Concelho de Oeiras” -Revisão de preços: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte de agosto de dois mil e vinte, na qual aprovou
a revisão de preços, no valor de dez mil
quinhentos e quarenta e oito euros e oitenta e três cêntimos, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, efetuada no âmbito
da empreitada destinada à remodelação
da rede de saneamento na Avenida Florêncio dos Santos e ruas adjacentes, em
Caxias, Concelho de Oeiras.

Proposta n.º 707/20 - SIMAS
5ª. 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 vinte de agosto de dois mil e vinte,
na qual aprovou a quinta alteração orçamental de dois mil e vinte - Orçamento
das Despesas Correntes, no valor de setenta e dois mil euros, em conformidade
com a proposta do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora.
Proposta n.º 708/20 - SIMAS
Pedido de alienação gratuita de bens Cedência de bens obsoletos existentes no
refeitório do edifício de Porto Salvo à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Moinho em Movimento: Ratificada a
deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte de agosto de dois mil e vinte, na qual aprovou a
alienação gratuita de bens obsoletos dos
SIMAS de Oeiras e Amadora existentes
no refeitório do edifício de Porto Salvo,
à Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Moinho em Movimento.
Proposta n.º 709/20 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira
à APAV - Associação de Apoio à Vítima,
para celebração de protocolo, no âmbito
do Contrato Local de Segurança de Oeiras: Deliberado aprovar a atribuição de
uma comparticipação financeira à Asso-
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ciação de Apoio à Vítima, para implementação do projeto “APAV no Bairro dos Navegadores”, no âmbito do Contrato Local
de Segurança de Oeiras, no valor total de
vinte e três mil duzentos e sessenta e oito
euros e sessenta e dois cêntimos.

ro mecanográfico três mil oitocentos e
noventa e cinco e com a carreira e categoria de Assistente Operacional, afeto à
atual Divisão de Limpeza Urbana, como
sanção adequada ao caso concreto, a
sanção disciplinar de reprensão escrita.

Proposta n.º 710/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Re-food Núcleo de Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
mil euros, à Re-food Núcleo de Carnaxide, para apoio à aquisição de caixas descartáveis.

Proposta n.º 716/20
Processo disciplinar n.º 25/2019: Deliberado aplicar ao trabalhador com o número mecanográfico seis mil quatrocentos
e dezoito e com a carreira e categoria
de Assistente Operacional, na área de
ação educativa, afeto à Divisão de Apoio
às Escolas e Gestão Administrativa/Unidade de Gestão Pessoal Não Docente,
como sanção adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar de despedimento
disciplinar, consistindo no afastamento
definitivo do órgão ou serviço do trabalhador com contrato de trabalho em
funções públicas, cessando o vínculo de
emprego público.

Proposta n.º 711/20 - GAF
Retificação da proposta de deliberação
n.º 617/2020, de 29 de julho - Despesas
de capital - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º
97/2015, Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de
Arcos e Caxias - Relatório do 3.º bimestre
de 2020: Deliberado aprovar a retificação
da proposta de deliberação número seiscentos e dezassete, de dois mil e vinte,
no que concerne às despesas de capital,
no qual o montante de setenta e sete mil
trezentos e um euros e cinquenta e sete
cêntimos, deverá ser de setenta e cinco
mil noventa e cinco euros e quinze cêntimos, referente à Junta de Freguesia da
União das Freguesias de Oeiras e São Julião, Paço de Arcos e Caxias - Relatório do
terceiro bimestre de dois mil e vinte.
Proposta n.º 712/20 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de vigilância
para diversas instalações municipais, na
modalidade de fornecimento contínuo Ratificação do ato de aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente
adjudicação e aprovação da minuta de
contrato escrito: Deliberado aprovar a
ratificação do ato de aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente
adjudicação e aprovação da minuta de
contrato escrito do procedimento por
concurso público com publicidade internacional para aquisição da prestação de
serviços de vigilância para diversas instalações municipais, na modalidade de
fornecimento contínuo.
Proposta n.º 713/20 - DCP
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de limpeza e desassoreamento das linhas de água no Município: Deliberado aprovar o procedimento por concurso público com publicidade
internacional para aquisição da prestação
de serviços de limpeza e desassoreamento
das linhas de água no Município.
Proposta n.º 714/20 - DGP
Processo disciplinar n.º 02/2020: Deliberado aplicar ao trabalhador com o número mecanográfico dois mil trezentos
e quarenta e quatro e com a carreira e
categoria de Assistente Técnico, afeto à
Divisão de Gestão Organizacional, como
sanção adequada ao caso concreto, a
sanção disciplinar de demissão.
Proposta n.º 715/20 - DGP
Processo disciplinar n.º 05/2020: Deliberado aplicar ao trabalhador com o núme-

Proposta n.º 717/20 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira ao Clube Recreativo Leões de Porto
Salvo, para desenvolvimento do projeto
“Academia de Futsal - Bairros Sociais”,
no âmbito Contrato Local de Segurança
de Oeiras. Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira
ao Clube Recreativo Leões de Portos
Salvo, no montante de dezanove mil
seiscentos e oito euros, para o desenvolvimento do Projeto “Academia de Futsal
- Bairros Sociais” nos dois territórios do
Contrato Local de Segurança de Oeiras,
Bairro dos Navegadores e Outurela.
Proposta n.º 718/20 - GC
Fixação de preço de venda ao público de
publicações: Deliberado aprovar o preço
unitário de venda ao público do Livro
“Estudos Arqueológicos de Oeiras - Volume vinte e seis”, no valor de catorze
euros, já com o IVA incluído (seis por
cento) e a atualização do Preçário, uma
vez que se retiraram artigos que se encontram esgotados e acrescentaram-se
artigos que não constavam do preçário.
Proposta n.º 719/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 379/2018, Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo: Deliberado aprovar a transferência
financeira, no valor de cinquenta e dois
mil novecentos e dois euros e cinquenta
e três cêntimos em despesas correntes,
no âmbito do Acordo de Execução número trezentos e setenta e nove, de dois
mil e dezoito, de delegação de competências celebrado entre o Município e a
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada/Dafundo.
Proposta n.º 720/20 - DGP
3ª. alteração do Mapa de Pessoal aprovado para 2020: Deliberado aprovar a
terceira alteração do Mapa de Pessoal
dois mil e vinte e posterior submissão à
Assembleia Municipal.
Proposta n.º 721/20 - DGP
Acumulação de funções e fixação do
estatuto remuneratório do Comissário
para a Candidatura de Oeiras a Capital
Europeia da Cultura: Deliberado aprovar

o envio da presente proposta de deliberação à Assembleia Municipal, para efeitos
do reconhecimento do manifesto interesse público na acumulação de funções
públicas de Diretor Municipal de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura,
no Município de Oeiras e de Comissário
da Candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura dois mil e vinte e sete,
do Doutor Jorge Barreto Xavier, autorizando o seu exercício na forma remunerada e pelo valor de mil setecentos e
sessenta e cinco euros e trinta e cinco
cêntimos.
Proposta n.º 722/20 - DP
Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do
Município de Oeiras, sita em Barcarena,
na Rua dos Paióis: Deliberado aprovar a
submissão à Assembleia Municipal da
proposta de desafetação da parcela de
terreno, sita na Rua dos Paióis, em Barcarena, com a área de trezentos e cinquenta e sete vírgula quarenta e dois metros quadrados, do domínio público para
o privado, a qual confronta a norte com
domínio público municipal e lote sete,
da Rua das Oficinas a Vapor, a sul com
artigo novecentos e setenta (secção vinte), a nascente com lote dez, da Rua dos
Paióis e a poente com Avenida do Casal
de Cabanas.
Proposta n.º 723/20 - DAQV
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional, para aquisição de 8 viaturas pesadas de recolha de
resíduos urbanos, por divisão em lotes:
Deliberado aprovar o procedimento por
concurso público com publicidade internacional, para aquisição de oito viaturas
pesadas de recolha de resíduos urbanos,
por divisão em lotes.
Proposta n.º 724/20 - DVM
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para
aquisição de 3 varredoras - Decisão de
impugnação administrativa/ratificação:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
de decisão da impugnação administrativa apresentada pela Certoma - Comércio Técnico de Máquinas, Limitada, referente ao procedimento por concurso
público, com publicidade internacional,
para aquisição de três varredoras.
Proposta n.º 725/20 - DVM
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional, para aquisição de oito viaturas ligeira de cabine
dupla - Prorrogação do prazo: Deliberado aprovar a ratificação da decisão de
prorrogação do prazo referente ao procedimento por concurso público com publicidade internacional, para aquisição
de oito viaturas ligeira de cabine dupla.
Proposta n.º 726/20 - DGO
Contrato de prestação de serviços com o
n.º 267/2018, referente à “Aquisição da
prestação de serviços de limpeza dos edifícios do Município de Oeiras, na modalidade de fornecimento contínuo” - Não
renovação: Deliberado aprovar a denúncia do contrato de prestação de serviços
número duzentos e sessenta e sete, de
dois mil e dezoito, “Aquisição da prestação de serviços de limpeza dos edifícios
do Município de Oeiras, na modalidade
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de fornecimento contínuo”, tendo em
conta os fundamentos invocados pela
Unidade Orgânica gestora do contrato.
Proposta n.º 727/20 - DP
Celebração de contratos de concessão
do direito de uso privativo de espaço público, para a instalação no lote 6, de 7
pontos de carregamento de baterias de
veículos elétricos, em locais públicos de
acesso público no Concelho de Oeiras:
Deliberado aprovar a celebração com a
sociedade Galp Power, Sociedade Anónima, do contrato de concessão do direito
de uso privativo de espaço público, para
a instalação, no lote seis, de dois Pontos
de Carregamento Rápido de Baterias de
Veículos Elétricos, a que correspondem
a quatro lugares de estacionamento, nos
termos da minuta.
Proposta n.º 728/20 - DCA
Atribuição de comparticipação à “Vende-se Filmes”, para apoio à concretização
do projeto “Lado P - Projeto de Arte e
Inclusão Social”: Deliberado aprovar o
apoio do Município de Oeiras à “Vende-se Filmes” para o desenvolvimento
do “Lado P - Projeto de Arte e Inclusão
Social”, comparticipando sessenta por
cento dos encargos do projeto não sujeitos a apoio por parte de outras entidades,
no valor de quinze mil e trezentos euros.
Proposta n.º 729/20 - DOM
Aquisição do “Projeto do Centro de Congressos de Oeiras” - Ratificação do ato
praticado pelo Senhor Presidente, de
aprovação da adjudicação e aprovação da
minuta do contrato: Deliberado ratificar
o ato praticado pelo Senhor Presidente
de aprovação da adjudicação e minuta
do contrato, da aquisição do “Projeto
do Centro de Congressos de Oeiras”, à
LNA - Architecture, Unipessoal Limitada, pelo valor de quatrocentos e noventa
e sete mil oitocentos e dez euros, à qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor de
vinte e três por cento.
Proposta n.º 730/20 - DOM - P.º
2020/19-DCAD
“Trabalhos diversos de construção civil
no Património Municipal” - Aprovação
da proposta de adjudicação e consequente decisão de adjudicação - Aprovação da
minuta do contrato: Deliberado aprovar
a adjudicação da proposta para a empreitada de obra pública “Trabalhos Diversos
de Construção Civil no Património Municipal”, do concorrente Pinto & Relvas,
Limitada, pelo valor de trezentos e vinte
mil setecentos e sessenta e seis euros e
cinquenta e cinco cêntimos, acrescido
de IVA à taxa legal de seis por cento e
com o prazo de execução de setecentos
dias.
Proposta n.º 731/20 - DVM
Procedimento por concurso público,
para aquisição de 2 autocarros minibus,
movidos a GNC - Projeto COMBUS Decisão de adjudicação/ratificação: Deliberado ratificar os atos de adjudicação
e de aprovação da minuta contratual,
designadamente a adjudicação à Iveco
Portugal, Sociedade Anónima, da aquisição de dois autocarros minibus, movidos
a Gás Natural Comprimido, pelo valor de
duzentos e vinte mil euros, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor.
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Proposta n.º 734/20 - DPOC
23ª. alteração permutativa orçamental:
Deliberado aprovar a vigésima terceira
alteração às Grandes Opções do Plano e
ao Orçamento da Despesa, no valor global de um milhão duzentos e noventa e
quatro mil quinhentos e sessenta e cinco
euros e cinquenta cêntimos.
Proposta n.º 732/20 - DOM - P.º
2019/94-DEM
“Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras” - Aprovação da 2ª. reprogramação financeira: Deliberado aprovar a reprogramação financeira da empreitada
de obra pública “Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras”, prevendo-se a
sua consignação em janeiro de dois mil e
vinte e um, assim como, dotar os anos de
dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e
dois, com um milhão seiscentos e oitenta
e um mil oitocentos e dezanove euros e
trinta e seis cêntimos e um milhão seiscentos e cinquenta e seis mil setecentos e
cinquenta euros e oitenta e oito cêntimos,
respetivamente, de modo a garantir a reprogramação financeira da obra e a correção do valor do compromisso no valor total de quarenta e sete milhões seiscentos
e oitenta e sete mil novecentos e noventa
e sete cêntimos e noventa e seis cêntimos
e ainda descomprometer o saldo de três
milhões trezentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e quatro euros e sessenta e três cêntimos, em dois mil e vinte.
Proposta n.º 733/20 - DOM - P.º
2019/59-DGEP
“Ciclovia empresarial - Estação Ferroviária
Paço de Arcos ao Lagoas Park-Estrada de
Cacilhas” - Ratificação da decisão de aprovação de trabalhos complementares: Deliberado aprovar a ratificação da decisão e
aprovação de trabalhos complementares
de natureza não prevista e de natureza
imprevisível, constituindo deste modo a
terceira e quarta modificação objetiva do
contrato da empreitada “Ciclovia empresarial - Estação Ferroviária Paço de Arcos
ao Lagoas Park-Estrada de Cacilhas”.
Proposta n.º 735/20 - DLU
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, por divisão em lotes, para aquisição da prestação
de serviços de varredura mecânica para
limpeza de arruamentos, no Concelho
de Oeiras - Prorrogação de prazo: Deliberado aprovar a prorrogação do prazo de
apresentação das propostas e retificação
das peças do procedimento por concurso
público, com publicidade internacional,
por divisão em lotes, para aquisição da
prestação de serviços de varredura mecânica para limpeza de arruamentos, no
Concelho de Oeiras.
Proposta n.º 736/20 - DCA
Atribuição de comparticipação financeira ao ISQ - Instituto de Soldadura e
Qualidade, para edição da publicação
“Art@Work” em língua inglesa: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao Instituto de Soldadura e Qualidade, no valor de cinco mil
euros, para edição da publicação “Art@
Work” em língua inglesa.
Proposta n.º 737/20 - UDPH
Atribuição de comparticipação financeira à Espaço e Memória, Associação
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Cultural de Oeiras para apoio à conceção, produção e dinamização da exposição arquitetura e fortificação no litoral
de Oeiras - Património do Tejo Aberto
ao Oceano – Planeamento: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira à Espaço e Memória, Associação Cultural de Oeiras, para a conceção,
produção e dinamização da exposição
Património do Tejo Aberto ao Oceano, no
valor de cinquenta e oito mil quinhentos
e trinta e sete euros.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2020
ATA NÚMERO VINTE E OITO/DOIS
MIL E VINTE
RESUMO
Proposta n.º 692/2020 - DOT
Alteração do Plano Diretor Municipal de
Oeiras: Deliberado aprovar e remeter à
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo a presente proposta de alteração do
Plano Diretor Municipal de Oeiras, para
convocatória de conferência procedimental.
Proposta n.º 693/20 - DOT
Delimitação da Unidade de Execução
- Cacilhas Norte: Deliberado aprovar a
delimitação da Unidade de Execução
Cacilhas Norte e a respetiva solução urbanística.
Proposta n.º 694/20 - DOT
Delimitação da Unidade de Execução Antas Sul: Deliberado aprovar a delimitação e solução urbanística da Unidade
de Execução - Antas Sul.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO
DE 2020
ATA NÚMERO VINTE E NOVE/
DOIS MIL E VINTE
RESUMO
Proposta n.º 738/20 - DP
Desafetação de parcela de terreno do domínio público para o domínio privado do
Município de Oeiras, sita na Rua Tomás
de Figueiredo, no Alto de Santa Catarina, em Linda-a-Velha: Deliberado aprovar a desafetação da parcela de terreno
na Rua Tomás de Figueiredo, no Alto de
Santa Catarina, em Linda-a-Velha, na
União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo, com a
área de sessenta e seis vírgula sessenta
e quatro metros quadrados, do domínio
público para o privado do Município de
Oeiras, bem como, a submissão à Assembleia Municipal para a provação.
Proposta n.º 739/20 - DP
Celebração de contrato de comodato
entre o Município de Oeiras e a Quarto
Crescente - Associação, para a Formação
e Animação Cultural da parte delimitada
do imóvel denominado Armazém 26, sito
no Alto dos Barronhos, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de comodato entre o Município
de Oeiras e a Quarto Crescente - Asso-

ciação para a Formação e Animação Cultural, relativo a parte delimitada do imóvel municipal, denominado Armazém
Vinte e Seis, sito no Alto dos Barronhos,
em Carnaxide, Concelho de Oeiras.

de Oeiras - Anos dois mil e vinte e um/
dois mil e vinte e dois, pelo preço base de
seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove euros e setenta e dois cêntimos, acrescido de IVA.

Proposta n.º 740/20 - DGA
Reestruturação dos Projetos Jovens em
Movimento, Bairro Feliz e Rota da Sensibilização Ambiental 2020, face à pandemia COVID-19: Deliberado aprovar o
descabimento de oitenta e dois mil euros,
referente a alterações na concretização
dos projetos de sensibilização ambiental,
nomeadamente os Jovens em Movimento, o Bairro Feliz e a Rota da Sensibilização Ambiental, em consequência da
pandemia do COVID-Dezanove.

Proposta n.º 745/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público com publicidade internacional, para a prestação de serviços
destinados à higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
sete de setembro de dois mil e vinte, na
qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público, destinado à
aquisição de serviços de higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras
e Amadora à entidade Ferrovial Serviços,
Sociedade Anónima, pelo valor de oitocentos e setenta e dois mil quatrocentos
e quarenta e cinco euros e sessenta cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor.

Proposta n.º 741/20 - DRU - P.º 25/
DRU/2020
“Requalificação da Praça Guilherme Gomes Fernandes” - Aprovação do projeto
de execução e abertura de procedimento
de concurso público para a empreitada:
Deliberado aprovar a abertura do procedimento na modalidade de concurso público para a empreitada de requalificação
da Praça Guilherme Gomes Fernandes,
pelo preço base do concurso de quinhentos e quinze mil euros, ao qual será
acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 742/20 - DOM - P.º
2019/92-DEM
“Estaleiro de Porto Salvo Norte - Novo
Pavilhão Industrial” - Ratificação da decisão de aprovação de trabalhos complementares: Deliberado aprovar a ratificação da decisão de aprovação de trabalhos
complementares, referente à empreitada
“Estaleiro de Porto Salvo Norte - Novo
Pavilhão Industrial”, no montante total
de vinte e um mil trezentos e vinte e três
euros e trinta e um cêntimos (a acrescer
o IVA à taxa legal de seis por cento).
Proposta n.º 743/20 - GCAJ
Aquisição do prédio sito na Rua D. Manuel I, Casal do Pardal, n.º 86, em Leceia, Barcarena: Deliberado aprovar a
aquisição do prédio urbano, com área
total de três mil cento e setenta metros
quadrados, situado em Barcarena, na
Rua Dom Manuel Primeiro, número
oitenta e seis, Casal do Pardal, Leceia,
inscrito na matriz predial número dois
mil cento e setenta e cinco e descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Oeiras, sob o número quatro mil
e cinquenta e oito, livre de pessoas, bens
e quaisquer ónus ou encargos, no valor
total de trezentos e oitenta mil euros.
Proposta n.º 744/20 - SIMAS
Abertura de procedimento, por concurso público para a celebração de acordo
quadro, destinada à execução de “Empreitada de remodelação de redes de
águas residuais e pluviais no Concelho
de Oeiras - Anos 2021/2022”: Ratificada
a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de sete de
setembro de dois mil e vinte, na qual
aprovou a abertura de procedimento por
concurso público, para a celebração de
acordo quadro, destinada à execução de
empreitada de remodelação de redes de
águas residuais e pluviais no Concelho

Proposta n.º 746/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a “Empreitada de alteração do subsistema de abastecimento
de água para redução da pressão da zona
da Quinta Grande, em Alfragide, Concelho da Amadora”: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de sete de setembro
de dois mil e vinte, na qual aprovou a
adjudicação da empreitada de alteração do subsistema de abastecimento de
água para redução da pressão da zona da
Quinta Grande, em Alfragide, Concelho
da Amadora, à empresa Mafrágua, Limitada, pelo valor de trezentos e trinta
mil quatrocentos e oitenta e dois euros
e quarenta cêntimos, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
Proposta n.º 747/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a “Empreitada de
Remodelação das Redes de Abastecimento de Água na ZMC Barcarena
Queijas Poente” (Anos de 2020 e 2021):
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada
de sete de setembro de dois mil e vinte,
na qual aprovou a adjudicação da “Empreitada de Remodelação das Redes de
Abastecimento de Água na ZMC Barcarena Queijas Poente” - Anos de dois mil
e vinte e um e dois mil e vinte e dois, à
empresa Mafrágua, Limitada, pelo valor
de duzentos e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e três euros e dezanove
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Proposta n.º 748/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público com vista à celebração de
acordo quadro, para a execução da “Empreitada de trabalhos gerais de manutenção de infraestruturas de abastecimento
de água - Acessórios, ramais, caixas e
outros, no Concelho da Amadora - Ano
de 2021”: Ratificada a deliberação do

Deliberações e Regulamentos
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de sete de setembro de dois mil
e vinte, na qual aprovou a adjudicação
da empreitada destinada à execução de
trabalhos gerais de manutenção de infraestruturas de abastecimento de água
- Acessórios, ramais, caixas e outros, no
Concelho da Amadora - Ano de dois mil
e vinte e um, à empresa Mafrágua, Limitada, pelo valor de cento e oitenta e cinco mil quinhentos e vinte e quatro euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 749/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a “Empreitada destinada à remodelação das redes de abastecimento de água na ZMC Barcarena
Queijas nascente”: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de sete de setembro
de dois mil e vinte, na qual aprovou a
adjudicação da empreitada destinada à
remodelação das redes de abastecimento de água na ZMC Barcarena Queijas
Nascente, à empresa Mafrágua, Limitada, pelo valor de duzentos e sete mil
novecentos e setenta e seis euros e vinte
e três cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Proposta n.º 750/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de acordo quadro para execução da “Empreitada destinada à reparação de roturas na
rede de abastecimento de água no Concelho de Oeiras (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
sete de setembro de dois mil e vinte, na
qual aprovou a adjudicação 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), à
empresa Mafrágua, Limitada, pelo valor
de trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta e cinco euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 751/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de acordo quadro para a execução da “Empreitada destinada à remodelação de redes
de abastecimento de água, ramais de
ligação e acessórios, em diversos locais
do 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 sete de setembro de dois mil
e vinte, na qual aprovou a adjudicação
da empreitada destinada à remodelação
de redes de abastecimento de água, ramais de ligação e acessórios, em diversos
locais do Concelho de Oeiras - anos de
dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e
dois, à empresa Construbuild, Limitada,
pelo valor de trezentos e vinte cinco mil
e quinhentos e setenta e dois euros e setenta e oito cêntimos, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.

Proposta n.º 752/20 - SIMAS
Adjudicação do procedimento, por concurso público, para a celebração de acordo quadro para execução da “Empreitada de instalação ou substituição de redes
de abastecimento de água e de ramais
de ligação no Concelho da Amadora Ano 2021”: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de sete de setembro de dois mil
e vinte, na qual aprovou a adjudicação
de procedimento, por concurso público,
para a celebração de acordo quadro para
execução da empreitada de instalação ou
substituição de redes de abastecimento
de água e de ramais de ligação no Concelho da Amadora - Ano dois mil e vinte
e um, à empresa “Mafrágua Limitada”,
pelo valor de duzentos e setenta e sete
mil, seiscentos e dezanove euros e treze
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.
Proposta n.º 753/20 - SIMAS - CP
109/2017
Empreitada destinada ao prolongamento
da rede de água à estrada de acesso ao
Cemitério de Queluz, na Freguesia da
Venteira, Concelho da Amadora - Revisão de preços: Ratificada a deliberação
do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de sete de setembro de
dois mil e vinte, na qual aprovou a revisão de preços, no valor de três mil trezentos e trinta e oito euros e setenta e
sete cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Proposta n.º 754/20 – SIMAS - CP
185/2017
Empreitada destinada à substituição de
condutas e ramais existentes na ZMC
Delfim Guimarães, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora - Revisão
de preços: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de sete de setembro de dois mil e
vinte, na qual aprovou a revisão de preços, no valor de cinco mil duzentos e vinte e um euros e dois cêntimos, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 755/20 - SIMAS - CP
201/2018
Empreitada destinada ao abastecimento
de água ao loteamento “Sky City”, Freguesia da Venteira, Concelho da Amadora - Revisão de preços: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de sete de setembro de dois mil e vinte, na qual aprovou
a revisão de preços, no valor de duzentos
e cinquenta e cinco euros e noventa e
cinco cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Proposta n.º 756/20 - SIMAS - CP
87/2018
Empreitada destinada à substituição de
condutas e ramais existentes na ZMC
da Câmara Municipal da Amadora, Freguesia da Mina de Água, Concelho da
Amadora - Revisão de preços: Ratificada

a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de sete de
setembro de dois mil e vinte, na qual
aprovou a revisão de preços, no valor de
mil seiscentos e dezanove euros e vinte
e um cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Proposta n.º 757/20 - SIMAS - CP
85/2018
Empreitada destinada à remodelação de
redes de drenagem de águas residuais e
pluviais, na Rua das Fontainhas, Freguesia da Falagueira Venda Nova, Concelho
da Amadora - Revisão de preços: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de sete
de setembro de dois mil e vinte, na qual
aprovou a revisão de preços, no valor de
três mil duzentos e trinta e sete euros e
oitenta cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
Proposta n.º 758/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Alzheimer Portugal,
para apoio ao funcionamento do Gabinete Cuidar Melhor de Oeiras para o
ano 2020/2021 e implementação de um
Grupo Psicoeducativo para Cuidadores
de Pessoas com Demência, em Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
quinze mil quinhentos e setenta e três
euros e noventa e oito cêntimos, à Associação Alzheimer Portugal, para apoio
ao funcionamento do Gabinete Cuidar
Melhor de Oeiras, pelo período de um
ano, bem como, a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
setecentos e noventa e quatro euros, à
Associação Alzheimer Portugal, para
implementação de um Grupo Psicoeducativo para Cuidadores de Pessoas com
Demência, em Oeiras.
Proposta n.º 759/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Rui Andrade, n.º 8, R/C Dto., B.º Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Três,
sito na Rua Rui Andrade, número oito,
rés-do-chão direito, no Bairro Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide, mediante a fixação da renda mensal no valor de trinta
e seis euros e oitenta e cinco cêntimos.
Proposta n.º 760/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua António
Navarro, n.º 6, 4 P, Unidade Residencial
Madre Maria Clara: Deliberado aprovar
a atribuição do fogo municipal, sito na
Rua António Navarro, número seis, quatro P, Unidade Residencial Madre Maria
Clara, em Carnaxide, mediante a manutenção do valor de renda mínima atualmente fixado em oito euros e setenta e
oito cêntimos mais dez euros de taxa de
condomínio.
Proposta n.º 761/20 - DGSH
Revogação da proposta de deliberação
n.º 1116/2019 e consequente revogação
de atribuição do fogo sito na Rua Professor Delfim dos Santos, n.º 6, R/C Esq.º,
Bairro Encosta da Portela: Deliberado
aprovar a revogação da proposta de de-
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liberação número mil cento e dezasseis,
de dois mil e dezanove, de dezassete de
dezembro, de atribuição do fogo municipal, sito na Rua Professor Delfim dos
Santos, número seis, rés-do-chão esquerdo, Bairro Encosta da Portela.
Proposta n.º 762/20 - DGSH
Revogação da proposta de deliberação
n.º 1117/2019 e consequente revogação de atribuição do fogo sito na Rua
da Liberdade, n.º 26, R/C Esq.º, Bairro
Encosta da Portela: Deliberado aprovar
a revogação da proposta de deliberação
número mil cento e dezassete, de dois
mil e dezanove, de dezassete de dezembro, de atribuição do fogo municipal, sito
na Rua da Liberdade, número vinte e
seis, rés-do-chão esquerdo, Bairro Encosta da Portela.
Proposta n.º 763/20 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Professor Delfim dos Santos,
n.º6, R/C Esq.º, Bairro Encosta da Portela: Deliberado aprovar a atribuição do
fogo T Dois, sito na Rua Professor Delfim
dos Santos, número seis, rés-do-chão esquerdo, no Bairro Encosta da Portela,
mediante a manutenção do valor de renda atualmente fixado em quinze euros e
cinquenta e um cêntimos.
Proposta n.º 764/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua da Liberdade, n.º 26, R/C Esq.º, Bairro Encosta
da Portela: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois, sito na Rua da Liberdade, número vinte e seis, rés-do-chão
esquerdo, no Bairro Encosta da Portela,
mediante a manutenção do valor de renda atualmente fixado em setenta e sete
euros e cinquenta e dois cêntimos.
Proposta n.º 765/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira ao Projeto Família Global para aquisição de armário refrigerado: Deliberado
aprovar a atribuição da comparticipação
financeira ao Projeto Família Global, no
valor de mil seiscentos e cinquenta euros, para apoio à aquisição de armário
refrigerado.
Proposta n.º 766/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito no Largo António
Soares, n.º 5, R/C Esq.º, Bairro Quinta
da Politeira: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Zero, sito no Largo António Soares, número cinco, rés-do-chão
esquerdo, Bairro Quinta da Politeira,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de oito euros e setenta e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de
outubro de dois mil e vinte.
Proposta n.º 767/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Alameda Jorge
Álvares, n.º 12, C/V A, Bairro dos Navegadores: Deliberado aprovar a atribuição
da habitação T Zero, situada na Alameda
Jorge Álvares, número doze, cave A, no
Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda mensal apoiada no valor
de cinquenta e oito euros e trinta e seis
cêntimos, a partir de um de outubro de
dois mil e vinte.
Proposta n.º 768/20 - DOM - P.º
2017/249-DGEP
Eixo Verde Azul, Rio Jamor, 1ª. fase -
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Ratificação da decisão de aprovação de
trabalhos complementares: Deliberado
aprovar a ratificação da decisão de aprovação de trabalhos complementares, da
empreitada “Eixo Verde e Azul, Rio Jamor - Primeira fase”, no montante total
de duzentos e doze mil quinhentos e
trinta e um euros e vinte e um cêntimos,
a acrescer o IVA à taxa legal de seis por
cento.
Proposta n.º 769/20 - DOM - P.º
2020/84-DEM
Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras)
- Recuperação de fachadas, cantarias e
ornamentos - Reprogramação financeira: Deliberado aprovar a reprogramação
financeira da empreitada da obra pública
“Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras)
- Recuperação de fachadas, cantarias e
ornamentos”, nos seguintes termos:
- Dois mil e vinte / dois mil e vinte e um;
-
Dotação atual - um milhão nove mil
trinta e nove euros e dezanove cêntimos / oitocentos e setenta e dois mil e
trezentos euros;
- Compromisso atual - seiscentos e cinquenta mil e um euros / cento e quarenta e três mil seiscentos e vinte e oito
euros e
-
Compromisso após reprogramação trezentos e vinte mil setecentos e trinta
e três euros e oitenta e dois cêntimos /
quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco euros e dezoito cêntimos.
Proposta n.º 770/20 - DPU
Alteração do contrato de urbanização
n.º 14/1969, em Queluz de Baixo: Deliberado aprovar a alteração do Contrato
de Urbanização número catorze, de mil
novecentos e sessenta e nove, em Queluz de Baixo.
Proposta n.º 771/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Alberto
Osório de Castro, n.º 8, Bairro de São
Marçal: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo situado na Rua Alberto Osório de
Castro, número oito, no Bairro de São
Marçal.
Proposta n.º 772/20 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Alberto
Osório de Castro, n.º 1, 3.º D, Bairro
de São Marçal: Deliberado aprovar a
atribuição condicional da habitação T
Três, situada na Rua Alberto Osório de
Castro, número um, terceiro D, Bairro
de São Marçal, até à existência de fogo
de tipologia adequada, a renda encontra-se fixada no valor de cento e quarenta e
quatro euros e oitenta e dois cêntimos.
Proposta n.º 773/20 - DCS
Atribuição de apoio extraordinário à Junta de Freguesia da União de Freguesias
de Oeiras, São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias, para reforço de resposta
alimentar no contexto da Pandemia COVID-19: Deliberado aprovar e submeter
à apreciação da Assembleia Municipal,
a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária no valor de dez
mil euros, à Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Oeiras e São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias, no sentido desta assegurar o reforço dos recursos
disponibilizados pelo Banco Alimentar
Contra a Fome, com a aquisição de bens

Oeiras Atual · Suplemento

Deliberações e Regulamentos
alimentares e produtos de higiene de
primeira necessidade para a população
que se encontra em situação de carência
económica.
Proposta n.º 774/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira a entidades parceiras para reforço de
verbas, no âmbito do Fundo de Emergência Social: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira a
entidades parceiras para reforço de verbas no âmbito do Fundo de Emergência
Social, no montante global de oitenta mil
euros.
Proposta n.º 775/20 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Apoio - Associação de Solidariedade
Social, no sentido de apoiar a realização
de formação e criação de bolsa para ajudantes de ação direta em apoio domiciliário: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira
extraordinária no valor de quatro mil e
quatrocentos euros, à APOIO - Associação de Solidariedade Social, no sentido
de apoiar o projeto de formação e constituição de bolsa para profissionais a integrar em respostas solidárias de Serviço
de Apoio Domiciliário.
Proposta n.º 780/20 - DPOC
24ª. alteração permutativa orçamental:
Deliberado aprovar a vigésima quarta
alteração às Grandes Opções do Plano
e ao Orçamento da Despesa, no valor
global de três milhões setenta e sete mil
setecentos e trinta e nove euros e vinte e
cinco cêntimos.
Proposta n.º 776/20 - DD
Atribuição de apoio financeiro extraordinário às coletividades desportivas do
Concelho para a retoma segura desportiva face à pandemia COVID-19:Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária
no valor de cento e setenta e oito mil e
setecentos euros.
Proposta n.º 777/20 - DDPE
Aquisição da prestação de serviços para
execução do Projeto Oficina Coral de
Oeiras no biénio 2020/2022 - Autorização para dispensa de celebração de contrato: Deliberado aprovar a dispensa de
celebração de contrato de aquisição de
serviços para a execução do Projeto Oficina Coral de Oeiras, no biénio dois mil
e vinte/dois mil e vinte e dois.
Proposta n.º 778/20 - GCAJ
Aprovação final do projeto de “Regulamento do Programa de Cooperação
Técnica e Científica entre o Município
de Oeiras e as Instituições de Ensino Superior”: Deliberado aprovar o Projeto de
“Regulamento de Cooperação Técnica e
Científica entre o Município de Oeiras e
as Instituições de Ensino Superior”, assim como, a submissão do projeto à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 781/20 - GAP
Atribuição de comparticipação financeira às Juntas de Freguesia e às Juntas de
Freguesia das Uniões de Freguesias do
Concelho, para apoio à instalação da iluminação de Natal: Deliberado aprovar ao
conjunto das Juntas de Freguesia e Jun-

tas de Freguesia das Uniões de Freguesia
uma comparticipação financeira no valor global de cento e sessenta e nove mil
trezentos e quarenta euros e vinte e cinco cêntimos, para apoio na instalação de
iluminação alusiva ao Natal em diversos
locais do território do Concelho de Oeiras, assim como, o envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 782/20 - GAP
Atribuição de comparticipação financeira às paróquias do Concelho de Oeiras e
Junta de Freguesia de Porto Salvo para
apoio à instalação da iluminação de Natal: Deliberado aprovar a atribuição ao
conjunto das Paróquias uma comparticipação financeira no valor global de cento
e onze mil setecentos e noventa e quatro euros e setenta cêntimos, para apoio
na instalação de iluminação alusiva ao
Natal em diversos locais do território
do Concelho de Oeiras, assim como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 783/20 - DGEP - P.º
2018/117-DGEP
“Construção do Viaduto Rodoviário da
Quinta da Fonte, Paço de Arcos” - Reposição do equilíbrio financeiro do contrato: Deliberado aprovar a reposição do
equilíbrio financeiro, no montante reclamado pelo empreiteiro cocontratante,
Alexandre Barbosa Borges, Sociedade
Anónima, no total de quarenta e oito mil
trezentos e setenta e um euros e oitenta e três cêntimos, mais IVA, referente
à empreitada de obras públicas denominada “Construção do Viaduto Rodoviário
da Quinta da Fonte, Paço de Arcos”.
Proposta n.º 784/20 - DTGE
Atribuição de apoio financeiro e logístico às Edições do Gosto, Limitada, para
a realização da 16ª. edição do Congresso
dos Cozinheiros em Oeiras: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira às Edições do Gosto,
Limitada, no valor de trinta mil euros,
para apoio à realização da décima sexta
edição do Congresso de Cozinheiros, em
Oeiras.
Proposta n.º 785/20 – GAEP
Celebração de contrato-programa com
a Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Socioculturais e Desportivo, E.M.,
a título de compensação pelas receitas
não auferidas pela redução/suspensão
de atividades (COVID-19): Deliberado
aprovar a celebração de contrato-programa com à Oeiras Viva - Gestão de
Equipamentos Socioculturais e Desportivo, Empresa Municipal, a título de
compensação pelas receitas não auferidas por efeito de Redução/Suspensão de
Atividades (COVID-Dezanove), no valor
de duzentos e quatro mil novecentos e
sessenta e quatro euros e seis cêntimos,
bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 786/20 - DGO - P.º 736/
DCP/2020
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição da prestação de serviços de limpeza,
higiene e desinfeção das instalações e
equipamentos municipais, na modalidade de fornecimento contínuo - Autoriza-

ção de dispensa da aplicação do n.º 1,
do artigo 68.º, da LOE 2020 - Decisão
de contratar - Aprovação da abertura de
procedimento e peças procedimentais:
Deliberado aprovar a dispensa da aplicação do número um, do artigo sexagésimo
oitavo, da Lei número dois, de dois mil
e vinte, de trinta e um de março, assim
como, a adoção de um procedimento por
concurso público com publicidade internacional para a aquisição da prestação
de serviços de limpeza, higiene e desinfeção das instalações e equipamentos
municipais, na modalidade de fornecimento contínuo, pelo preço base de um
milhão e duzentos mil euros, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 787/20 - DSA - P.º 361/
DCP/2020
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
de serviços de comunicação de voz para
todos os serviços do Município - Aprovação dos relatórios preliminar e final e
consequente adjudicação e aprovação da
minuta de contrato escrito: Deliberado
aprovar os relatórios preliminar e final
e consequentemente a adjudicação da
aquisição de serviços de comunicação de
voz para todos os Serviços do Município,
ao concorrente Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, Sociedade Anónima, no montante de setecentos e trinta e
um mil seiscentos e setenta e sete euros
e vinte e oito cêntimos, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 788/20 - DGO
Prestação de serviços postais a crédito Serviços complementares em prestações
de serviço em execução - Adenda ao
contrato: Deliberado aprovar a alteração
ao contrato número cento e quarenta e
cinco, de dois mil e dezasseis, de Prestação de Serviços Postais existente com os
CTT - Correios de Portugal, Sociedade
Anónima.
Proposta n.º 779/20 - GATPI
Atribuição de prémios pecuniários aos
vencedores do “Prémio Oeiras Valley”:
Deliberado aprovar a composição do
júri de atribuição do prémio, segundo o
modelo da metodologia e indicar, como
membros da entidade instituidora do
prémio, o Município, o Senhor Vice-Presidente, Francisco Rocha Gonçalves
e o Senhor Vereador Ângelo Pereira por
deterem os pelouros das áreas/temáticas
dos projetos objeto do prémio:
- Ao primeiro classificado, atribuir um
prémio pecuniário de cinco mil euros,
ao professor orientador (caso exista)
um prémio pecuniário no valor de dois
mil e quinhentos euros;
- Ao segundo classificado, atribuir um
prémio pecuniário de três mil euros, ao
professor orientador (caso exista) um
prémio pecuniário no valor de dois mil
euros e
- Ao terceiro classificado, atribuir um
prémio pecuniário de dois mil euros,
ao professor orientador (caso exista)
um prémio pecuniário no valor de mil
e quinhentos euros.
Proposta n.º 789/20 - DOT
Revogação do Plano de Pormenor da
Área Ocidental de Porto Salvo - Alteração do limite de intervenção do Plano

Deliberações e Regulamentos
de Pormenor Ocidental de Porto Salvo
- fase II: Mantém-se agendada a fim de
ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 790/20 - DOT
Pedido de informação prévia - 2ª. fase do
Taguspark: Mantém-se agendada a fim
de ser analisada e votada em próxima
reunião.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO
DE 2020
ATA NÚMERO TRINTA/DOIS MIL E
VINTE
RESUMO
Proposta n.º 789/20 - DOT
Revogação do Plano de Pormenor da
Área Ocidental de Porto Salvo - Alteração do limite de intervenção do Plano
Pormenor Ocidental de Porto Salvo Fase II:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 790/20 - DOT
Pedido de informação prévia - 2ª. fase
do Taguspark: Deliberado aprovar a informação prévia referente à subunidade
dois ponto um (“Segunda Fase do Parque
de Ciência e Tecnologia - Taguspark”) do
Plano de Urbanização da Área do Parque
de Ciência e Tecnologia, localizada em
Barcarena.
Proposta n.º 791/20 - GAM
Aprovação do Código de Ética e de Conduta do Município de Oeiras: Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta n.º 792/20 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público com publicidade internacional,
mediante adjudicação por lotes, destinado à aquisição de serviços de seguros do
ramo “não vida”: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião datada de vinte e um de setembro de dois mil e vinte, na qual aprovou a
abertura de procedimento por concurso
público com publicidade internacional,
mediante adjudicação por lotes, destinado à aquisição de seguros do ramo “não
vida”, pelo preço base de setecentos e
vinte cinco mil euros, isento de IVA.
Proposta n.º 793/20 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público destinado à aquisição, por lotes,
de contadores DN15 e DN20: Ratificada
a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de vinte
e um de setembro de dois mil e vinte,
na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público, tendo em
vista a aquisição, por lotes, de seis mil
e seiscentas unidades de contadores
DN Quinze (Lote um) e de duas mil e
quinhentas unidades de contadores DN
Vinte (duas mil unidades volumétricas
dois ponto cinco metros cúbicos; quatrocentas unidades volumétricas quatro
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metros cúbicos para moradias; cinquenta monojacto quatro metros cúbicos para
moradias e cinquenta multijacto quatro
metros cúbicos para jardins) (Lote dois),
pelo preço base total de cento e noventa
e três mil euros, acrescido de IVA.

jeto de Ciclismo: Deliberado aprovar a
atribuição da comparticipação financeira no valor de mil e quinhentos euros,
ao Agrupamento de Escolas de Paço de
Arcos, para o desenvolvimento do Projeto de Ciclismo.

Proposta n.º 794/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao Contrato Interadministrativo n.º 485/20,
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas - Para
a aquisição de uma viatura de caixa
aberta: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira no
valor de vinte e quatro mil vinte e oito
euros e noventa e dois cêntimos, à Junta
de Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, no âmbito do Contrato Interadministrativo número quatrocentos e oitenta e cinco, de dois mil
e vinte, destinada à aquisição de uma
viatura de caixa aberta com cabine de
passageiros.

Proposta n.º 800/20 - DPS
Atribuição de subsídio ao Centro Cultura
e Desporto, no âmbito da colónia de férias: Deliberado aprovar a atribuição de
um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante anual de onze mil
seiscentos e cinquenta euros, no âmbito
da colónia de férias.

Proposta n.º 795/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao Contrato Interadministrativo n.º 374/2018,
Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 3.º bimestre de 2020: Deliberado aprovar a transferência de novecentos
e setenta e um euros e trinta cêntimos,
para a Junta de Freguesia de Barcarena,
em despesas correntes, correspondente
à soma das despesas efetuadas no terceiro bimestre de dois mil e vinte, deduzidas as importâncias anteriormente recebidas, a título de adiantamentos.
Proposta n.º 796/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao Contrato Interadministrativo n.º 372/2018,
Junta de Freguesia de Porto Salvo - Execução do mês de julho de 2020: Deliberado aprovar a transferência para a Junta
de Freguesia de Porto Salvo, da quantia
total de dois mil quinhentos e sessenta e
quatro euros e quarenta e dois cêntimos,
em despesa corrente relativa às despesas
efetuadas no mês de julho de dois mil e
vinte, tendo já sido deduzida a importância recebida a título de adiantamentos.
Proposta n.º 797/20 - GAF
Transferência de verba relativa ao Acordo de Execução n.º 373/2018, Junta de
Freguesia de Barcarena - Relatório do 3.º
bimestre de 2020: Deliberado aprovar a
transferência de catorze mil seiscentos e
cinquenta e três euros e oitenta e cinco
cêntimos, para a Junta de Freguesia de
Barcarena, em despesas correntes, correspondente ao somatório das despesas
efetuadas no terceiro bimestre de dois
mil e vinte, deduzidas as importâncias
anteriormente recebidas, a título de
adiantamentos.
Proposta n.º 798/20 - GCAJ
Início do procedimento da alteração do
Regulamento Tempo Jovem - Programa
Municipal de Atividades de Tempos Livres: Deliberado aprovar o início do procedimento de alteração do Regulamento
Tempo Jovem - Programa Municipal de
Atividades de Tempos Livres.
Proposta n.º 799/20 - DD
Atribuição de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de Paço
de Arcos, para desenvolvimento do Pro-

Proposta n.º 801/20 - GCAJ
Início do procedimento de alteração do
Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Oeiras: Deliberado
aprovar o início do procedimento de alteração do Regulamento do Orçamento
Participativo do Município de Oeiras.
Proposta n.º 802/20 - DP
Desafetação de parcela de terreno do
domínio público para o domínio privado
do Município de Oeiras, sita no Largo D.
Manuel I, em Algés: Deliberado aprovar
a desafetação da parcela, sita no Largo
Dom Manuel Primeiro, em Algés, com
a área de três mil e quinhentos metros
quadrados, do domínio público para o
privado, a qual confronta a Norte com
Rua Damião de Gois, Sul, Nascente e a
Poente com domínio público-Largo Dom
Manuel Primeiro, assim como, a remessa
à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 803/20 - DPCHM - P.º
30/DPCHM/2020
Requalificação do espaço público do
Bairro dos Navegadores - Fase II e III,
Porto Salvo - Autorização e abertura de

novo procedimento por consulta prévia
a 5 entidades, por não adjudicação e extinção deste procedimento: Deliberado
aprovar a abertura do procedimento concursal, por consulta prévia em função de
critério material, às seguintes cinco entidades: Tâmega Engineering, Sociedade
Anónima, Luís Frazão - Construção Civil
e Obras Públicas, Sociedade Anónima,
Alexandre Barbosa Borges, Sociedade
Anónima, Perene, Sociedade Anónima
e Oliveiras, Sociedade Anónima, para a
adjudicação da empreitada de obras públicas com a designação, trinta/DPCHM/
dois mil e vinte - Requalificação do Espaço Público do Bairro dos Navegadores
- Fase dois e três, Porto Salvo, pelo preço
base de dois milhões novecentos e oitenta e quatro mil setecentos e cinquenta e
seis euros e vinte e seis cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal de seis por cento.
Proposta n.º 804/20 - DD
Programa Fit Sénior - Aprovação da
isenção do pagamento de seguro e taxa
de participação anual para a época desportiva 2020-2021: Deliberado aprovar a
isenção do pagamento do seguro do Programa Fit Sénior, na época desportiva
dois mil e vinte-dois mil e vinte e um,
assim como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 805/20 – DCS
Atribuição de subsídio à Equipa Móvel
de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce, para elaboração de estudo
prévio do novo equipamento: Deliberado
aprovar a atribuição de um subsídio no
montante de quatro mil euros, à Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e
Intervenção Precoce, para apoiar elaboração do estudo prévio do novo equipamento social na Rua António Pires.

OBRAS
OBRAS ADJUDICADAS · setembro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Alteração e ampliação das instalações da CPCJ , Bairro do Pombal, Oeiras

31 693,10 €

Reparação e manutenção do parque habitacional municipal das freguesias de Barcarena
e União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Concelho
de Oeiras

144 652,16 €

Reparação de frações municipais devolutas situadas na Rua Conde Rio Maior

85 214,80 €

Empreitada para colocação de iluminação das galerias junto a Páteo dos Cavaleiros, Carnaxide

21 512,70 €

Empreitada de reabilitação do Moinho sito no Bairro Quinta da Politeira

18 708,25 €

Instalação de Iluminação Pública na Rua Doutor João Augusto Moreira Rato, Paço de
Arcos

43 990,64 €

Trabalhos Diversos de Construção Civil no Património Municipal

340 012,54 €

Reparação de muretes de pedra e pavimentos pedonais em Linda-a-Velha

156 795,20 €

Reforço da iluminação pública na Alamenda Calouste GulbenKian, em Caxias

25 346,06 €

Requalificação da Av. João de Freitas Branco, Caxias

214 139,84 €

Execução de percurso pedonal confortável no Bairro da Figueirinha, em Oeiras

115 433,07 €

Parque Fitness do Parque Urbano de Miraflores

119.748,20 €

Gabinete de Comunicação da CMO (Oeiras) - Recuperação geral de interiores e cobertura

167 480,00 €

Substituição de equipamento fitness outdoor na praia de Paço de Arcos – Passeio Marítimo de Oeiras

30.309,64 €

Espelho de Água do Condomínio Varandas da Barra – Requalificação a nível eletromecânico e de construção civil

218.953,60 €

Edificio INA (Algés) - Impermeabilização parcial da cobertura

5 284,10 €

Execução de pavimentos pedonais confortáveis no concelho de Oeiras

Subtotal:

1 770 914,90 €
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OBRAS
OBRAS INICIADAS · setembro 2020

OBRAS CONCLUÍDAS · setembro 2020 (continuação)

DESIGNAÇÃO

VALOR

Empreitada de pinturas de edifícios de Habitação Municipal em Carnaxide

126 935,00 €

Alterações e ampliação das instalações da Apoio - Centro de Dia e base operacional de
apoio domiciliário

247 987,00 €

Alteração e ampliação das instalações da CPCJ , Bairro do Pombal, Oeiras

31 693,10 €

Empreitada de pinturas de edifícios de Habitação Municipal em Oeiras

104 076,10 €

Reparação das entradas dos 13 edifícios da Rua Joaquim Matias, na Ribeira da Lage,
em Porto Salvo

152 078,67 €

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Francisco Manuel de Melo, n.º 11- 2.º Frt,
Rua Consuelo Centeno n.º 5 - 1.º Esq., Rua Dr. Oliveira Martins n.º 38 - Piso 4A e Rua
António Navarro n.º 6 - 4P

78 954,34 €

Pintura de lugares de estacionamento em espaço público

73 581,49 €

Substituição de caixas de areia dos ERJ do Concelho de Oeiras

169 427,75 €

Pinturas diversas em elementos construção civil de imóveis municipais

224 720,00 €

Piscina Oceânica de Oeiras - substituição de claraboias

135 749,96 €

Arranjos exteriores em caminho do Jardim Municipal de Oeiras, na margem esquerda
da Ribeira da Laje

29 473,57 €

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

242 972,73 €

Court de ténis na Rua da Figueirinha (Oeiras) - Requalificação

21 197,40 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Reforço da drenagem do pavimento da cozinha e abertura do louceiro

6 474,27 €

Trabalhos de pavimentação na envolvente do Estaleiro Norte de Porto Salvo

81 411,58 €

Requalificação de equipamentos eletromecânicos no Templo da Poesia e Oficinas Municipais de Vila Fria

45 365,40 €

Parque de estacionamento da Quinta da Nora, em Carnaxide

345 493,46 €

Instalação de pilaretes metálicos e balizas flexíveis em vários locais do Concelho

221 371,14 €

Recarga betuminosa e reformulação da sinalização da Quinta da Fonte, em Paço de Arcos

102 912,29 €

Biblioteca Municipal de Oeiras - Requalificação

158 833,69 €

Beneficiações na cobertura e edificado da EB Cesário Verde, em Queijas

147 270,57 €

Subtotal: 2 747 979,51 €

OBRAS CONCLUÍDAS · setembro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

Pinturas diversas em imóveis municipais

31 442,25 €

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

26 710,94 €

Intervenções várias no JI Tomás Ribeiro, ES Aquilino Ribeiro e ES de Miraflores

97 514,70 €

Trabalhos diversos de conservação e pequenas reparações nos bens imóveis municipais

309 779,70 €

Reabilitação de escada e muro na Piscina Municipal de Barcarena

5 056,25 €

Subtotal: 1 535 240,93 €

OBRAS ADJUDICADAS · outubro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Requalificação dos espaços verdes no Largo Marquês de Pombal

31 654,14 €

P.M. de Pombal, J. M. Oeiras e Polícia Municipal: reabilitação da Casa das Línguas,
cantarias em canteiros de arocárias, reabilitação de balneários e pérgulas, fornecimento
e montagem de carpintarias de limpos

115 390,95 €

Construção ramais de energia electrica no Jardim Municipal de Oeiras

5 167,50 €

Limpeza de peças escultóricas nos jardins do Palácio Marquês de Pombal

Subtotal:

31 794,70 €

184 007,29 €

OBRAS INICIADAS · outubro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Empreitada de reabilitação do Moinho sito no Bairro Quinta da Politeira

18 708,25 €

Requalificação do espaço público na Estrada Consiglieri Pedroso em Queluz de Baixo

251 633,06 €

Requalificação da Rua da Constituição e Rua da Juventude em Tercena

75 192,61 €

Remodelação da instalação SLAT na Estrada do Desvio, em Carnaxide

44 100,28 €

Intervenções diversas de reparação em edifícios municipais

294 879,07 €

Execução de muros em diversos locais

190 216,47 €

Edifício INA (Algés) - Impermeabilização parcial da cobertura

5 284,10 €

Requalificação das Ruas Comendador Álvaro Vilela, de Gôa, de Damão,
de Timor e Mouzinho de Albuquerque, em Tercena

56 248,39 €

Trabalhos de reabilitação nas instalações do Serviço de Arquivo Municipal

18 649,23 €

Beneficiação de drenagem pluvial no Concelho

112 031,40 €

Repavimentação dos arruamentos do Bairro Francisco Sá Carneiro, Oeiras

103 849,67 €

Requalificação de pontos de deposição de resíduos no Concelho

101 245,90 €

Reabilitação de cinco fogos em Porto Salvo: Bairro dos Navegadores - Alameda Jorge
Alvares, n.º 9 - 2º DTO; Rua Antão Gonçalves, n.º 8 - 1º DTO; Avenida Gaspar Corte
Real, n.º1 r/c Dtº; Avenida Gaspar Corte Real, n.º8 A; Bairro Moinho das Rolas, Rua Dr
Oliveira Martins, n.º32 1B

102 960,02 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua José Pedro da Silva, n.º 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, n.º 54 - 1º Esq

23 712,98 €

Instalação do sistema de SLAT na Rua Engenheiro Álvaro Roquette, em Oeiras

18 585,14 €

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 €

Execução de acabamento nas estruturas das caves a descoberto do edífico D. Diniz da
Quinta da Fonte, em Paço de Arcos

31 727,92 €
44 109,25 €
152 840,87 €

Reparação de fogos devolutos sitos na Avenida Dos Cavaleiros n.º 24, R/C A, Avenida Dos
Cavaleiros n.º24, 1ºA, Avenida Dos Cavaleiros n.º24, 3ºB (Outurela Portela)

52 867,46 €

Criação de pontros de ligação eléctrica de apoio a eventos, no complexo da Fábrica da
Pólvora de Barcarena

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 €

Jardins do Palácio Marquês de Pombal: reabilitação da Fonte das Quatro Estações, Terraço das Merendas, Fonte da Rosa dos Ventos, Jardim do Buxo e Pátio das Araucárias

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 fogos devolutos sitos na Rua Vitor Sá Machado n.º 10, R/C A, Rua Rui de
Andrade n.º 10, 2º esq. e Av. dos Cavaleiros n.º 16, 2ºA

48 075,77 €

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

29 998,16 €

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

39 581,12 €

Reparação de cinco figos fogos devolutos no Bairro de Barcarena e dois fogos devolutos
no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro: Bairro da Quinta da Politeira: Largo Antonio Soares, n.º 4 - RC DTº - T0 | Largo Antonio Soares, n.º 5 - RC Esq. - T0 | Largo Mestre
Santa Auta, n.º 2 - 2º Dtº - T2 | Largo Mestre Santa Auta, n.º 7 - 1º Esq. – T3 | Rua
Tomás Leal da Câmara, n.º 16 - RC Esq.-- T0
Bairro do Dr. Francisco Sá Carneiro: Rua Maria Albertina, 16 - 2º Dtº, - T2 | Logradouro
da fração Rua Tomás de Lima, 19 r/c Esq
Reparação de três fogos devolutos no Bairro de São Marçal e um no Bairro da Encosta da
Portela: Bairro de São Marçal: Alameda João de Menezes, nº11 - R/C ESQ | Rua António
Gomes, nº1 - 2ºDTO
URMMC: Rua António Navarro n.º 6 - Apart. 2i
Bairro da encosta da portela: Rua dr. João dos Santos n.º 2 - 1ºDTO

85 324,10 €

57 264,27 €

OBRAS CONCLUÍDAS · outubro 2020
DESIGNAÇÃO

VALOR

Alteração e ampliação das instalações da CPCJ , Bairro do Pombal, Oeiras

31 693,10 €

Reparação de cinco fogos devolutos (dois no Bairro dos Navegadores, um no Alto dos
Barronhos e dois no Bairro Bento Jesus Caraça)

85 742,00 €

Empreitada de execução de mezanine no armazém sito na Rua Comendador Nunes
Correa, nº 18, do Bairro Alto dos Barronhos

29 669,36 €

Reabilitação de escada e muro na piscina municipal de Barcarena

5 056,25 €

Pequenas beneficiações na EB Alto de Algés, em Algés

154 762,93 €

Execução de trabalhos diversos nas coberturas da EB Conde de Oeiras, em Oeiras

23 294,81 €

Execução de rede de locais de deposição de resíduos verdes no Concelho

125 461,05 €

Substituição de pavimentos em EJR do concelho de Oeiras

152 514,39 €

Trabalhos de pavimentação na envolvente do Estaleiro Norte de Porto Salvo

Reparação de cinco fogos devolutos sitos no Bairro da Ribeira da Lage: na Rua Comissão
de Moradores, nº 9, 3º DTº, Bairro do Pombal: na Rua António Macedo, nº 1, 2º FTE |
na Rua Azeredo Perdigão, nº 9, 2º ESQ | no Largo
Francisco Lucas Pires, nº 7, R/C ESQ | na Rua Vasco da Gama Fernandes, nº 9, 3º DTº

104 173,54 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Conde Rio Maior n.º 46 - 1.º Dto, Bairro Alto da Loba

26 140,97 €

Palácio Marquês de Pombal - recuperação de fachada do Lagar do Vinho e terraço norte da Adega

14 463,22 €

Correção das instalações elétricas do Mercado de Algés

15 850,40 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários no concelho

142 313,96 €

Construção de abrigo para percurso pedonal – Oficinas de Vila Fria

105 964,53 €

Novas Instalações da DCAD em Vila Fria: Reconversão dos Balneários do Piso 3

90 616,99 €

Oeiras Atual

Subtotal: 1 519 301,61 €

Subtotal:

Total:

81 411,58 €

608 193,89 €

8 365 638,13 €
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AMBIENTE
Plantações incluem meio urbano

Resíduos urbanos

Mais de 16.000 árvores
plantadas até final do ano

Oeiras bate recordes
de recolha seletiva

Depois de longo período procurando gerir o elevado impacto negativo
decorrente da impugnação judicial do procedimento para concurso
público internacional para a manutenção dos espaços verdes em Oeiras, finalmente, devido à desistência da ação relativa ao mesmo, a
manutenção dos espaços verdes encontra-se em processo de retoma
de normalização.
Desde 21 de agosto, após obtenção do visto prévio do Tribunal de
Contas, o Município de Oeiras iniciou a execução física e financeira
destes contratos.
Entretanto iniciou-se também o contrato de manutenção do património arbóreo, correspondendo a um investimento municipal de 750 mil
euros, a três anos.
Até final do ano, está prevista a plantação de cerca de 16.500 espécies
arbóreas e arbustivas, na Serra de Carnaxide, ao longo da Ciclovia
Empresarial, na Variante à EN 249-3, Estação Agronómica Nacional,
e também em meio urbano, em Nova Oeiras e na Urbanização do
Fórum. •

O Município de Oeiras é, atualmente, o que tem maior percentagem
de entrega de resíduos oriundos de recolhas seletivas face ao total de
resíduos entregues: 12,06% em comparação com a média de 8,28% do
sistema.
Estes resultados podem ser explicados pelo investimento na renovação
dos contentores destinados à deposição de resíduos indiferenciados e
resíduos seletivos (ecopontos), iniciada em 2020.
Tendo como objetivo promover a adequada deposição de resíduos e o
aumento da deposição seletiva, para além da renovação dos equipamentos existentes, tem-se vindo a proceder à instalação de novos equipamentos em locais selecionados, de acordo com a sua densidade populacional e produção de resíduos, ampliando o acesso dos munícipes
a contentores e ecopontos. •
% Recolhas selectivas multimaterial face ao total
de RU produzidos
(Janeiro a Agosto de 2020)
14,00%
12,00%
10,00%
8,28%

8,00%
6,00%

8,65%

8,77%

12,06%

4,00%

7,39%

2,00%
0,00%

Controlo de espécies
exóticas invasoras
As espécies exóticas invasoras representam uma forte ameaça à biodiversidade nativa. A introdução de animais exóticos em novos territórios, de forma intencional ou acidental, causa impactos negativos nos
ecossistemas. O controlo/erradicação destas espécies é essencial para
minimizar e atenuar os impactos adversos na biodiversidade local.
Entre os meses de junho e setembro decorreu, pela 11.ª vez, a execução
do plano de erradicação de Xenopus laevis, rã-de-unhas-africana, nas
ribeiras do concelho de Oeiras.
Este plano, consagrado através do protocolo estabelecido entre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), o Município de Oeiras, o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais
da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (cE3c/FCUL) e
o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) é já considerado um caso de
sucesso para a conservação, reconhecido pela comunidade científica
nacional. A diminuição significativa do número de capturas nas áreas
onde as ações de controlo têm vindo a ser realizadas sistematicamente
é reveladora do sucesso do plano de erradicação.
No caso das plantas com caráter invasor, a ameaça deve-se à sua elevada capacidade de disseminação, que pode provocar a completa transformação e degradação de habitats, tanto naturais como humanizados.
O Município tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo de controlo
de vegetação invasora nas linhas de água, com posterior esforço de renaturalização, através da plantação de espécies autóctones nos locais
intervencionados. •

Cascais

Mafra

Oeiras

Sintra

Média AMTRES

Conservação
da biodiversidade local
Com vista à caracterização da biodiversidade local, foi implementado
o projeto Abelhas Silvestres de Oeiras consistindo na monitorização da
abundância e diversidade destas espécies, bem como promoção do seu
habitat através da instalação de ninhos específicos para o efeito.
Foram também efetuados levantamentos de campo para implementação de Biospots e Estações da Biodiversidade em diversos espaços verdes do Município. Estas estruturas serão sinalizadas no terreno através
de painéis informativos sobre a biodiversidade a observar pelos visitantes, definindo percursos pedestres curtos (máximo de 3 km) e funcionando como guias de campo.
Realizou-se a monitorização das caixas-ninho de chapim (várias espécies), predador natural da lagarta-do-pinheiro, tendo-se registado a sua
nidificação em vários locais. Estes resultados vão de encontro ao esperado e demonstram o sucesso da iniciativa, cujo objetivo é fomentar a
nidificação desta ave para realização do controlo biológico desta praga.
Deu-se início às atividades previstas no âmbito da Agenda da Natureza
2020, um conjunto de percursos e oficinas de observação da natureza e
promoção do conhecimento para conservação da biodiversidade local,
dirigido a famílias e público em geral. •
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Entrevista a Joana Baptista, vereadora das Obras Municipais,
Ambiente e Qualidade e Segurança

“Sonho com gente feliz, realizada
e que se reveja no território”
Novos projetos de Mobilidade vão permitir uma melhoria
significativa em Oeiras já em 2021

Tutela algumas das pastas mais exigentes na governação de um Município, por serem as que mais afetam o
dia-a-dia dos cidadãos e, em entrevista ao Oeiras Atual,
a vereadora Joana Baptista falou desse desafio e dos
projetos previstos nas áreas que gere e que prometem
grandes mudanças no território já a partir do próximo
ano.

Oeiras Atual

Oeiras Atual – Qual o seu sentimento quando se fala, hoje, de Oeiras?
Joana Baptista – Nasci no centro da vila de Oeiras e desde 1980 resido
na freguesia de Porto Salvo. É com orgulho que ao longo dos anos verifiquei todas as mudanças que se registaram no território e é com orgulho
adicional que sinto estar agora a contribuir para acrescentar ainda mais
valor a este concelho.
OA – Muitas vezes associamos obra apenas à construção de coisas novas.
Fazemos novo e recuperamos o património existente em simultâneo.
JB – Temos sempre como princípio subjacente às intervenções no espaço público a promoção do conforto urbano.
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OA – Percebe-se que uma das suas maiores preocupações é manter a
qualidade dos equipamentos e do espaço público.
JB – Sim, é uma das minhas maiores preocupações. Ao nível das Obras
Municipais, foram três anos ainda vocacionados para a vertente da manutenção, tanto preventiva como corretiva, que foi de fundamental para
a alteração da imagem do espaço público, tornando-o mais apetecível
para a fruição pelos cidadãos.
Temos vindo a enobrecer o território. Intervencionamos pavimentos, eliminando grafitis, reparando e pintando muros ou rampeando escadas
de modo a melhorar a mobilidade pedonal. São estas pequenas ações,
que se registam um pouco por todo o território, que fazem toda a diferença na vivência do dia-a-dia dos nossos munícipes.
Não há maior satisfação para um autarca do que circular no território
e ver os colaboradores do Município a trabalhar e contribuir para fazer
essa diferença.
Exemplo das nossas intervenções aponto o Parque dos Poetas, o Palácio
do Marquês do Pombal, a Fábrica da Pólvora ou a Quinta Real de Caxias,
onde já é notória esta diferença.
Nestes casos foi alterado o paradigma de intervenções, procurando-se
agir e antecipar possíveis problemas em vez de apenas reagir.
OA – O Parque dos Poetas, a Fábrica da Pólvora ou o Palácio do Marquês
que são equipamentos de referência em Oeiras...
JB – O Parque dos Poetas, depois da colocação das duas Passagens Pedonais Superiores é agora um espaço uno e contínuo, para além de completamente acessível. Para a sua conclusão definitiva falta terminar a
homenagem aos mecenas que contribuíram significativamente para este
Parque, materializada no Obelisco, onde constarão os seus nomes. E ainda na construção do Garden Center que terá esplanadas e espaços de
cafetaria que permitirão diversificar a vivência e a experiência da visita
ao Parque dos Poetas. Estes projetos deverão ser uma realidade até 2024.
Quanto à Fábrica da Pólvora, temos o projeto da Fábrica de Cima que visa
requalificar a zona mais a norte do complexo, recuperando o património da época industrial de modo a proporcionar a instalação de startups.
Vamos ainda requalificar a paisagisticamente com a introdução de um
percurso ribeirinho, bem como com a criação de uma residência de estu-

“

Pretendemos ter em 2023 uma
rede cliclável de cerca de 40 km

dantes que vai colmatar uma lacuna na oferta de espaços de permanência
para alunos e professores deslocados das suas áreas de residência.
No Palácio Marquês de Pombal, a nossa joia da coroa, temos várias ações
em curso, desde a recuperação das fachadas, da estatuária e das fontes
e lagos.
Estou certa que em 2022 poderemos devolver a vivência plena deste
património aos Oeirenses e visitantes.
Nos próximos anos, serão desenvolvidos todos os esforços no sentido da total
requalificação da Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, seja ao nível do
Património Edificado ou ao nível ou do Paisagismo, tendo em vista a abertura ao público na sua total plenitude e esplendor histórico, prevendo-se um
investimento na ordem dos 8.000.000,00€/ano, nos próximos 3 anos.
OA – Uma das prioridades eleitorais deste Executivo foi a criação de
novas centralidades em cada uma das freguesias.
JB – A primeira centralidade que irá previsivelmente ver a luz do dia será
o Rossio de Porto Salvo, num investimento de cerca de 16.000.000€,
onde iremos respeitar o passado e a história daquele local, mas iremos
revitalizar aquele centro.

Biografia
Joana Micaela Salvador Baptista. Nascida a 13 de abril de 1980,
em Oeiras. Casada, com dois filhos, é licenciada em Direito,
pela Universidade Lusíada.
Percurso profissional:
Jurista no Gabinete de Contencioso e Apoio Jurídico na Câmara
Municipal de Oeiras (2006)
Coordenadora do Departamento da Polícia Municipal e Proteção Civil (2008)
Chefe de Divisão do Departamento da Polícia Municipal e Proteção Civil (2011)
Vereadora Obras Municipais; Ambiente e Qualidade de Vida
(com exceção das matérias respeitantes à Unidade de Bem-Estar Animal e ao Médico Veterinário, Feiras e Cemitérios); Contraordenações e Polícia Municipal; Proteção Civil Municipal; Contratação Pública no âmbito dos procedimentos de
contratação pública que corram pela Unidade de Planeamento
e Apoio à Gestão e pela Unidade de Planeamento e Gestão de
Obras, Mobilidade e Transportes (2017)
Vogal no Conselho de Administração do SIMAS (2020)
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“

É ponto assente
que o SATUO irá avançar
Um novo Centro de Saúde, a modernização e ampliação do Edifício da
SIMPS, a melhoria das condições da Escola de Música, uma unidade
comercial, um parque de estacionamento com mais de 200 lugares e
uma grande praça com restauração e esplanadas que se pretende que
venha a ser ponto de encontro e vivência da comunidade local.
Também em Caxias irá nascer uma nova centralidade com a requalificação do Largo Alves Redol, a construção de uma zona de estacionamento
e a sua ligação à Quinta Real de Caxias através da Ribeira de Barcarena.
OA – Como está este executivo camarário a responder às expectativas e
necessidades do tecido empresarial de Oeiras?
JB – Acima de tudo temos de respeitar as empresas que escolheram Oeiras para desenvolver a sua atividade e procurar ir de encontro às suas
necessidades. Por isso é que também existe um contacto semanal com
todas as administrações empresariais.
Uma necessidade desde há muito identificada é a falta de um Centro de
Congressos. Vamos recuperar a infraestrutura já construída e concluir o
Centro de Congressos de Oeiras É um investimento de cerca de 17 milhões de euros. O novo projeto de execução já foi adjudicado e responde
assim às necessidades das empresas sediadas no Concelho.
OA – Tendo empresas de excelência no Concelho, a política educativa
do Executivo também procura ter alunos de excelência.
JB – Sendo reconhecidamente um objetivo deste Executivo fazer dos
alunos de Oeiras os melhores alunos do País, tal desiderato só é atingível
com investimento nas instalações e equipamentos escolares.
Um ponto de honra na intervenção no parque escolar é a abolição da
ideia de existirem escolas de primeira e escolas de segunda. O nível
de intervenção é uniforme em todas as escolas, independentemente do
local onde as mesmas se inserem. É para o Executivo imperativo que
todas as escolas tenham a mesma qualidade ao nível do equipamento.
Antes de ser vereadora, sou mãe e quero sentir-me confortável sabendo
que a escolha do local onde os meus filhos estudam não terá influência
no seu nível de aprendizagem e desempenho escolar por todas as escolas estarem niveladas pela
excelência.
OA – Para quando o novo Edifício Sede da Câmara Municipal?
JB – A construção do novo Edifício Sede do Município de Oeiras, uma obra que ronda os 48 milhões de euros, apenas aguarda o visto favorável
do Tribunal de Contas.
OA - A maior reclamação de quem reside e trabalha no Concelho é a questão da mobilidade.
JB – Por isso é que a Mobilidade foi desde logo
assumida como uma prioridade para este mandato.
Naturalmente, decorridos que são três anos, estão em curso muitos projetos, muitos deles em
fase de conclusão, o que irá permitir em já em
2021 uma significativa mudança para melhor
no território.
Refiro-me à nova Ligação à CRIL, em Miraflores, e à Via Longitudinal Sul que permitirá uma
alternativa à A5, a sul daquela autoestrada, entre a Lage e Queijas.

Oeiras Atual

A VLS será futuramente complementada pela Via Longitudinal Norte, ainda em projeto, que criará uma alternativa similar entre Carnaxide e Talaíde.
Ao contrário daquilo que eu própria admitia quando assumi este cargo,
a complexidade dos projetos, e ainda que com um investimento exclusivo do Município, estão, inúmeras vezes, dependentes de pareceres de
um alargado conjunto de entidades como a Infraestruturas de Portugal,
a Brisa, a Agência Portuguesa do Ambiente, noutros casos a Administração do Porto Lisboa, que não têm o mesmo ritmo e capacidade de
resposta da Câmara Municipal.
Tenho a certeza que, caso não fossem necessários todos estes pareceres
externos, o Município já teria concretizado muitos destes projetos.
OA – É o caso da Avenida Marginal...
JB – A Marginal é uma via sob responsabilidade da Infraestruturas de
Portugal, cuja manutenção e requalificação tem vindo a ser assegurada
pelo Município, sempre que autorizam.
Mas queremos ir mais além, introduzindo um conjunto de inovações nesta
via, designadamente o seu desnivelamento na zona da Praia de Santo Amaro de Oeiras. Já estamos a ultimar a preparação do caderno de encargos
para lançar o procedimento de conceção e construção. Espero que, neste
caso particular, a Infraestruturas de Portugal acompanhe o nosso ritmo.

“

Focámo-nos na manutenção,
preventiva e corretiva, que foi
fundamental para tornar espaço
público mais apetecível
OA - Todas estas vias pressupõem uma aposta exclusiva no automóvel?
JB – Nada disso. A mobilidade suave é um dos focos do Executivo.
Temos de reconhecer que, face a outros Municípios da Área Metropolitana de Lisboa, começámos tarde, mas essa realidade permitiu porventura
que aprendêssemos com erros que foram cometidos noutros locais e não
os replicássemos em Oeiras.
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Neste contexto, para além da Ciclovia Paço de Arcos – Porto Salvo, cuja obra
se encontra quase finalizada, iremos, já em 2021, construir a Ciclovia da
Estrada da Medrosa (ligando a Praia da Torre / Fundição de Oeiras / Estação
de Oeiras) e estamos a desenvolver projeto de outras três ciclovias a Ciclovia
Vila Fria – Leceia, a Ciclovia em toda a extensão da Estrada Militar de Queijas e a Ciclovia Intermunicipal (em parceria com o Município de Lisboa).
Pretendemos ter em 2023 uma rede cliclável de cerca de 40 km, o que
vai representar um investimento de mais de 10 milhões de euros.
Todas as vias estruturantes terão uma ciclovia associada. As ciclovias
tornaram-se, principalmente nesta fase de pandemia, um escape para as
pessoas. Damos a maior importância à componente de paisagismo e de
iluminação para aumentar a sensação de conforto e segurança.

“

Caso não fossem necessários tantos
pareceres externos, o Município já
teria concretizado muitos
mais projetos

OA – A preocupação com a valorização espaço público é recorrente nas
suas respostas
JB – Esta valorização do espaço público é transversal a inúmeros projetos. Continuamos a requalificar a orla litoral do Concelho, pretendendo
dar continuidade ao Passeio Marítimo, no troço que ligará Paço de Arcos
a Caxias, num investimento de 12.000.000€. Completar-se-á assim um
equipamento de recreio e lazer livremente acessível ao público e que é
já uma referência turística de enorme sucesso!
Quero deixar também uma nota acerca da mudança de paradigma que
tem vindo a ser desenvolvida no que aos espaços fitness respeita, optando pela instalação de equipamento de superior qualidade, inclusivo
e integrando tecnologia que atrairá um conjunto de utilizadores que,
cada vez mais, privilegia a atividade física ao ar livre. Os espaços irão ser
instalados no Passeio Marítimo, em Paço de Arcos e junto à Feitoria, no
Parque Urbano de Miraflores e na Urbanização do Fórum.
OA – Para a progressiva alteração de hábitos de mobilidade é fundamental o investimento no transporte coletivo...
JB – Um bom exemplo disso é o serviço COMBUS, um transporte de
proximidade que até ao final do ano estará em todo o território.
No âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, tem vindo a ser estudada
a reformulação das linhas de transporte público, redefinindo ligações,
atualizando a rede e adaptando-a às necessidades de deslocação reais
dos Cidadãos, ao invés da lógica vigente que tinha em consideração modelos de procura absolutamente desatualizados.
A nova oferta de transporte coletivo, reformulada e aumentada, entrará
em operação no final de 2021.
OA – O SATUO é para avançar?
JB – Não abdicamos deste transporte, motivação reforçada pela decisão
da Autoridade Metropolitana de Transportes que, em 2019, o considerou como um Sistema de Transporte Estratégico.
É ponto assente que o SATUO irá avançar, estando em análise a solução
tecnológica mais adequada para este sistema ser efetivamente competitivo. O Município vai lançar o concurso para obra de ligação até ao
Lagoas Park em 2021.
OA – Um dos compromissos assumidos pelo Executivo do qual faz parte
era o de “repor um elevado nível de serviços para garantir a qualidade do
ambiente”. Como é que isso foi e está a ser conseguido?

JB – A qualidade do ambiente urbano foi desde logo assumida como uma
das grandes prioridades estratégicas deste Executivo. Trata-se de uma
área de intervenção camarária dura, intensa e incessante, mas igualmente compensatória e por vezes altamente penalizadora também, pois é a
área mais próxima do munícipe e que mais mexe com a sua sensibilidade.
Foram dados passos significativos e seguros, tendo em vista a estabilização do Município a médio e longo prazo em matéria de qualidade do
ambiente urbano.
OA – Hoje já encontramos equipamentos novos um pouco por todo o
Concelho!
JB – Sim. Estamos a concluir o processo de renovação e ampliação de
todo o parque de equipamentos de deposição de resíduos de superfície,
nomeadamente contentores de deposição indiferenciada e ecopontos.
Demos início a um processo de higienização de todos estes equipamentos, com uma periodicidade mensal.
Procedemos à substituição e reforço do parque de oleões e hoje temos
um total de 60 novos equipamentos que contribuíram para um aumento
substancial da quantidade média recolhida diariamente por equipamento, que praticamente triplicou. Estes novos equipamentos estão equipados com um sistema que permite a monitorização do enchimento e a
contabilização do número de depósitos efetuados em tempo real, numa
clara aposta em novas tecnologias.
Estamos a proceder à requalificação de todos os Moloks através da sua decoração com mensagens ambientais e apelo à participação cívica da população.
OA – E a aposta em Ilhas Ecológicas faz parte da estratégia em matéria
de sistemas de deposição?
JB – Claro que sim. Mas, primeiro, foi necessário um levantamento exaustivo das necessidades de todo o território em geral e muito particularmente
nas áreas mais densas sob o ponto de vista urbanístico, onde ainda existem
grandes baterias de contentores de superfície que muitas vezes constituem
barreiras arquitetónicas e provocam constrangimentos à livre circulação de
pessoas e bens. Delineado o plano de ação no que respeita à sua instalação,
no próximo ano dar-se-á início à sua operacionalização que irá contribuir
para um novo incremento nos quantitativos da Recolha Seletiva onde continuamos a ser um bom exemplo. Registamos a maior percentagem de
entrega de resíduos oriundos de recolhas seletivas à Tratolixo, o que muito
nos orgulha e nos faz acreditar que estamos no bom caminho.
OA – Referiu que se trata de uma área de intervenção camarária dura,
intensa e incessante…
JB – Nesta área trabalha-se todos os dias do ano, com duas pequenas
exceções – o dia de Natal e o dia de Ano Novo.
OA – E, em matéria de higiene urbana, qual é a zona mais problemática?
JB – Sem dúvida, toda a Baixa de Algés, o que não deixa de ser normal
face à quantidade de comércio e à elevada afluência de pessoas, razão
pela qual fazemos um sério investimento na limpeza urbana.

“

Somos o Município com a maior
percentagem de entrega de resíduos
de recolha seletiva à Tratolixo, mas
queremos ir mais além
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OA – Na gestão de resíduos quais os projetos inovadores de que nos pode
falar?
JB – Para breve terá início um projeto-piloto de instalação de papeleiras
inteligentes. Existe em vários cidades do Mundo, sobretudo as mais movimentadas e é uma boa prática que pretendemos replicar em Oeiras.
Procedemos à aquisição de aspiradores elétricos que vieram reforçar a
capacidade de intervenção dos serviços limpeza urbana e aliviar a “carga
manual” dos nossos trabalhadores.
Estamos, cada vez mais a apostar na mobilidade elétrica, através a aquisição de equipamentos e viaturas 100% elétricas.
O investimento total em curso, de 6.000.000,00€, é bem representativo daquilo que se pretende no futuro próximo no que a higiene urbana diz respeito.
Paralelamente, e porque um dos maiores constrangimentos encontrados
residia ao nível das viatura e equipamentos, essenciais para alcançar a
excelência pretendida na prestação de serviços à população, investimos
cerca de 7.000.000€ na nossa frota municipal, agora renovada e a circular pelas ruas do Concelho com uma nova imagem.

“

Hortas Urbanas: dos 162 hortelãos,
49% possui curso superior
e 59% encontra-se empregado

OA – Qual foi o momento mais complicado durante o presente mandato?
JB – Foi a impugnação judicial do procedimento para concurso público
internacional para a manutenção dos espaços verdes e que se arrastou,
devido à morosidade e insensibilidade dos tribunais, por cerca de 8 meses e que teve um impacto altamente negativo na qualidade dos nossos
parques e jardins.
Com pouco mais de uma centena de jardineiros aptos ao serviço, providenciámos a assistência possível aos espaços verdes tratados, fazendo o
serviço que as empresas externas não fizeram devido ao congelamento
judicial do concurso.
São estas as vicissitudes decorrentes de uma dependência maioritária
do outsourcing. No entanto, as dificuldades de contratação de trabalhadores, aliadas à inflexibilidade salarial, obrigam a isso.
Se dependesse de nós, o quadro de jardineiros contaria com um efetivo de
400 operacionais e assim nunca estaríamos reféns das prestações externas. Felizmente que desde finais de agosto esta situação está desbloqueada e gradualmente estamos a normalizar a qualidade dos nossos jardins.
OA – Como é a política de valorização do património arbóreo do Município?
JB – O património arbóreo é hoje uma imagem de marca do Município.
Situações consideradas mais radicais e por vezes envoltas em polémicas
desnecessárias, apenas são adotadas em casos sem solução e em que a
salvaguarda de pessoas e bens possa estar em risco.
Estamos a fazer um sério investimento em plantações em meio urbano.
OA – Hortas Urbanas, Ribeiras e Praias. Quais são as principais novidades?
JB – Não temos Hortas Urbanas, mas sim verdadeiros Parques Hortícolas que vale a pena visitar e disfrutar. Possuem particularidades muito
próprias, no que se refere aos seus ocupantes, pois ao contrário do que
se possa imaginar, dos 162 hortelãos, 49% possui curso superior e 59%
encontra-se empregado.
Demos início a um novo ciclo de desenvolvimento para a limpeza das
ribeiras. Nunca antes foi realizado um investimento tão significativo,
cerca de 3 milhões de euros, quer no controlo de vegetação invasora,
quer no desassoreamento.

Oeiras Atual

E, fruto desse investimento, cuja ação tem particular efeito a jusante,
designadamente ao nível da qualidade das águas balneares, Oeiras é
hoje o único Município da AML com todas as suas praias oficiais distinguidas com o galardão da Bandeira Azul. As suas quatro praias oficiais,
Torre, Santo Amaro, Paço de Acos e Caxias, obtiveram a classificação de
excelente em matéria de qualidade de água balnear. Tivemos perto de
um milhão de entradas nas nossas praias com zero ocorrências no que
respeita às questões de segurança.
OA – Limpeza urbana, recolhas seletivas, gestão dos espaços verdes.
Como é gerir áreas onde a exigência dos munícipes é tanta?
JB – Com uma grande equipa e algum poder de antecipação tudo se consegue. Temos procurado ir ao encontro das expetativas da população. Há
também um problema de cidadania ambiental. Temos hoje um serviço de
recolha de monos e verdes que dá resposta num espaço de 24 a 48h, mas
ainda assim assistimos todos os dias a deposições indevidas e selvagens.
O espaço público, por definição, a todos pertence. Todos nós temos responsabilidades na sua manutenção.
Neste contexto, nunca será demais o reconhecimento do esforço de todos os operacionais do Município. Eles cumprem com a sua parte. Eu
desafio a juntarmo-nos a eles, cumprindo também com a nossa quota-parte de responsabilidade social.
OA – Oeiras tem-se revelado um concelho seguro. Quais são as principais preocupações em matéria de segurança e que projetos existem
neste domínio?
JB – As nossas forças de segurança são cada vez mais uma peça fundamental para a “segurança da comunidade”. Não é em vão que somos o
concelho mais seguro da Área Metropolitana de Lisboa.
Neste serviço já demos cumprimento a uma das nossas promessas eleitorais: reforçámos a equipa até aos 100 efetivos.
De referir ainda que o relacionamento com entidades externas ao Município, no caso da Polícia de Segurança Pública, continua a ser um
exemplo notável de parceria, cujo próximo passo será o projeto da nova
esquadra da PSP de Carnaxide.
OA – A situação de pandemia obrigou a inúmeras alterações no modo de
vida e a uma especial adaptação e preparação dos meios de Proteção Civil. Como é gerida essa área e quais os maiores desafios, nomeadamente
para a Polícia Municipal e para os Bombeiros?
JB – No âmbito da Proteção Civil Municipal, o Executivo está empenhado em reforçar a capacidade de intervenção. Este ano, e face ao contexto
de pandemia, numa estratégia de cooperação com as 7 corporações de
bombeiros, já atribuímos mais de 5.000.000€ em subsídios.
OA – Vivemos, talvez mais do que nunca, tempos de incerteza. Como
encara o futuro, enquanto autarca, mas também enquanto mulher e
enquanto mãe?
JB – Com otimismo e determinação. Além de vereadora, sou igualmente
administradora dos SIMAS e tenho de balançar este enquadramento
profissional com a vida pessoal, tentando ser a melhor mãe para os meus
dois filhos pequenos.
Naturalmente que o meu quotidiano não é fácil de gerir, contudo é com
enorme gosto e capacidade de me desmultiplicar que vou conseguindo
diariamente atingir os objetivos que me proponho em ambas as vertentes.
OA –Com que Oeiras sonha a vereadora e oeirense?
JB – Com gente feliz, realizada, que se reveja no território, que se identifique com as ações que estamos a concretizar.
Não tenho dúvida alguma que até 2030 os propósitos desta Administração serão sentidos e vividos pelos Oeirenses. •
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Madalena Castro, presidente da União de Freguesias
de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias

“O exercício da função política só vale
a pena quando contribui para a melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos”
Oeiras Atual - Decorrida já mais de metade do atual mandato autárquico, qual foi, para si, o momento mais importante vivido enquanto
presidente da União de Freguesias?
Madalena Castro - Não poderei destacar apenas um momento. Os
momentos que mais me impressionaram enquanto presidente da Junta de Freguesia desta União de Freguesias situam-se a três níveis: ao
nível social, a entrega de bens alimentares e produtos de higiene e
do lar a famílias carenciadas e a existência de inúmeros seniores que
vivem isolados com doenças relacionadas com demência; ao nível da
reorganização dos serviços internos da União de Freguesias, a integração no quadro de catorze trabalhadores/as; ao nível da Delegação de
Competências, as intervenções de requalificação que temos promovido, particularmente no Parque Escolar da União de Freguesias.
Ao nível social, e pela primeira vez, este Executivo decidiu assumir a
distribuição do Banco Alimentar, em substituição das Vicentinas de Paço
de Arcos e também a operacionalização do POAPMC-Programa de Ajuda
Alimentar às Pessoas Mais Carenciadas, em colaboração com o Instituto
de Segurança Social e com a Stª. Casa da Misericórdia de Oeiras.
Neste âmbito, sensibilizaram-me particularmente as situações de mães
com três, quatro e cinco filhos pequenos que, não conseguindo “carregar” todos os produtos, os distribuem por crianças de tenra idade para
que tudo dê entrada na casa de família.
Mas também mães que nos fazem chegar testemunhos de que há alguns
meses que não tinham a sua despensa tão recheada, e que “nas próximas
semanas os meus filhos não terão apenas que comer pão e passar mal”.
Por um lado, é muito gratificante ver que as autarquias de Oeiras têm
capacidade para colmatar as necessidades básicas das famílias, por outro é confrangedor que ainda não tenhamos atingido um patamar de
desenvolvimento em que todas as famílias se autossustentem.
A implementação destas “linhas de apoio” deixam-nos muito gratificados pela distribuição de bens essenciais à vida quotidiana das pessoas
para que ninguém se veja privado da sua dignidade. São projetos que
este Executivo assumiu pela primeira vez na sua história recente, e
que nos parecem uma mais valia para a comunidade que nos elegeu,
enquanto contributos muito significativos para o equilíbrio social.
Contudo se ao nível da satisfação das necessidades básicas Oeiras tem
diversos caminhos, ao nível do apoio a pessoas isoladas e particularmente a pessoas mais idosas com problemas de demência, temos que
construir soluções que minimizem situações que nalguns casos são
dramáticas. Sabemos que este Executivo da Câmara, e particularmente o Presidente e a Vereadora do pelouro, estão a estudar soluções.
Estamos disponíveis para refletir e colaborar com eles para que este
drama são se agudize e haja propostas para as famílias que se encontram confrontadas com estes problemas.
Obviamente que na área social também poderei falar de muitos outros
projetos que estão em curso: seja na elaboração da avaliação de situa-

ções de extrema carência para atribuição de FES-Fundo de Emergência
Social, seja no encaminhamento de situações para a saúde, de apoio
de crianças e jovens em risco, de violência doméstica, da emissão de
cartões 55+ e 65+, … estamos sempre disponíveis para receber todas
as pessoas que necessitem e a fazer o encaminhamento das situações.
A proximidade direta com pessoas e famílias que continuam a não ter o
suficiente para fazer face às necessidades diárias confirmam a certeza
das prioridades de política pública municipal que tem sido seguida pelos Executivos da Câmara, presidida pelo Dr. Isaltino Morais, entidade
que apoia financeira e logisticamente quase todos estes projetos.
Seja no domínio da disponibilização de habitação municipal, seja nos
apoios do Fundo de Emergência Social ou nos apoios para a saúde,
educação, desporto, tudo tem sido feito para que a pobreza em Oeiras
seja mais fácil de ultrapassar do que noutras cidades do País.
A aposta na fixação de empresas também tem alavancado o emprego,
por isso somos um dos Concelhos com a menor taxa de desemprego e
tem permitido esbater as desigualdades sociais. Objetivamente, com o
tecido empresarial existente em Oeiras, demonstra-se aos jovens oeirenses que o elevador social pode acontecer não só através da oferta de
emprego, como também é um incentivo à aquisição de competências e
de curriculum académico enquanto porta de entrada para a progressão
pessoal e familiar.
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A outro nível, também foi muito importante neste mandato a resolução
do problema da situação precária de grande parte dos colaboradores/
as da União de Freguesias. Como sabemos a União existe desde 2013,
os trabalhadores passaram para uma nova entidade resultante da agregação de 3 Freguesias (Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias) e, talvez por diversas vicissitudes, não encontrei o espírito de
equipa que gostaria.
A possibilidade que este Governo deu para a resolução dos vínculos
precários a desempenhar funções na administração pública – no nosso
caso havia pessoas que estavam quase há 20 (vinte) anos sem entrada
no quadro -, foi uma alavanca importante para que trabalhadoras e
trabalhadores se sentissem parte de uma equipa.
Enquanto Presidente da Junta da UFOPAC, foi muito gratificante assistir à tranquilidade proporcionada aos que cá se encontravam a trabalhar e foi muito agradável assistir ao reconhecimento de todos.
OA – Quais as intervenções mais importantes da União de Freguesias
no âmbito da delegação de competências?
MC - A delegação de competências é sempre concretizada num conceito de colaboração e complementaridade de intervenções com os
serviços municipais.
As intervenções que promovemos com maior visibilidade têm sido, sem
dúvida, as requalificações no Parque Escolar. Destacamos as escolas:
Joaquim de Barros e Maria Luciana Seruca (Paço de Arcos), Gomes
Freire de Andrade (Oeiras), São Bruno (Caxias), entre outras.
Temos percebido que a comunidade escolar (Direções de Agrupamento, Professores, Pais e alunos) fica muito reconhecida pelo trabalho que
temos executado nas escolas. Obviamente que não são obras de grande
envergadura, situam-se mais ao nível da manutenção e beneficiação,
mas fazem toda a diferença. Quer de Direções de Agrupamentos, quer
de Professoras, quer mesmo de Associações de Pais, têm-nos chegado
muitas palavras de reconhecimento.
Também as intervenções nas instalações cedidas pela CMO à PSP
têm sido objeto de atenção e intervenção por parte da União de Freguesias com objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho
aos agentes e ao público em geral que procura os serviços de segurança.
As intervenções de requalificação do espaço público têm tido um peso
significativo nos trabalhos que vamos promovendo (passeios, bancos
de jardim, fontanários, sinalização horizontal e vertical, pinturas de
muros e muretes, rampas, pilaretes, etc.). Reputamos estes trabalhos
muito importantes para a preservação da qualidade de vida e segurança que queremos manter no território.
OA – Que papel tem tido a União de Freguesias na área do ambiente –
Espaços Verdes e Higiene Pública?
MC – Ao nível dos espaços verdes atuamos sempre que a Câmara Municipal o solicita. São intervenções desencadeadas sempre com a colaboração técnica dos serviços municipais, porque não dispomos de
quadros técnicos na área de engenharia ambiental, florestal ou mesmo arquitetos paisagistas. No passado recente, em que houve grande
dificuldade dos serviços municipais concretizarem adjudicações (por
reclamações de concorrentes nos procedimentos), desenvolvemos alguns processos para deservagem de passeios e beiradas, e também
para manutenção de espaços verdes principalmente em zonas urbanas
de maior densidade populacional. Foram intervenções muito importantes para que os excelentes espaços verdes de Oeiras não se “perdessem” porque, como todos sabemos, a natureza faz o seu caminho e não
espera pela resolução de procedimentos administrativos. Felizmente
estas situações estão ultrapassadas e já se vêm muitos trabalhos de
recuperação e manutenção dos jardins.
Ao nível da limpeza urbana, temos apenas uma equipa que promove a
limpeza no centro histórico de Paço de Arcos.

Oeiras Atual

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?
MC – Ao nível da saúde, o Executivo e a Assembleia de Freguesia decidiram isentar o pagamento de taxas pelos cuidados de enfermagem
que são prestados no posto existente na Delegação de Caxias e prestamos o apoio logístico que nos foi solicitado, nos Centros de Saúde de
Oeiras e Paço de Arcos. Por outro lado, continuamos a disponibilizar linhas para contactos telefónicos em que as pessoas são orientadas para
os Centros de Saúde e/ou Saúde 24.
Relativamente à ação social, não quero repetir-me porque já referi os
projetos que estamos a concretizar. Com a pandemia temos registado
mais pedidos de apoio: cerca de +15% dos casos anteriores a março
de 2020.

“

Temos percebido que
a comunidade escolar fica muito
reconhecida pelo trabalho que
temos executado nas escolas
No tocante à educação entendemos que o nosso principal papel deverá
continuar a ser a aposta na manutenção e requalificação do Parque Escolar, em colaboração com os serviços de Educação da Câmara Municipal. Oeiras quer ter os melhores alunos do País. Ora, sendo a Educação
uma responsabilidade do Governo Central, que ao nível operacional e
de gestão de pessoal auxiliar e de equipamentos está a transferir muitas competências para a nossa Câmara, entendemos que – se a Câmara
Municipal assim entender - poderemos vir a desempenhar um papel
reforçado ao nível da manutenção e requalificação das Escolas. Estamos disponíveis para trabalhar ainda mais na senda do objetivo maior
que é proporcionar as melhores condições à comunidade escolar para
que se orgulhe das suas condições de trabalho e de ensino.
OA – As áreas da Segurança e do Socorro, que impactos sofreram com
esta situação?
MC – As Juntas de Freguesia não têm competências na área da Segurança e do Socorro. As nossas intervenções têm sido sempre em resposta a pedidos das entidades responsáveis (ACES de Oeiras, PSP e
Associações de Bombeiros).
Posso adiantar que, a este nível a nossa colaboração tem sido maior na
estreita colaboração com a PSP, onde temos executado várias intervenções ao nível das instalações (sempre em coordenação e colaboração
com a Câmara Municipal através do Protocolo da Delegação de Competências), na participação na Comissão Municipal de Segurança de
Oeiras e na Comissão Municipal de Proteção Civil.
No entanto, temos preparado um projeto para implementação de uma
Unidade Local de Proteção Civil, que julgamos ser um polo importante na área da segurança e do socorro. Quando o Município de Oeiras
entender poderemos ser a primeira Freguesia a criar uma equipa desta
natureza, que irá associar a comunidade e as Unidades de Proteção
Civil, quer na formação, quer nos simulacros.
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OA – No que diz respeito à dinâmica cultural do território, quais têm
sido as principais concretizações e que projetos existem para o futuro?
MC – As principais iniciativas promovidas e organizadas pela UFOPAC
têm sido as Festas Paço de Arcos e as Festas de Caxias. Esperamos
num futuro próximo retomar estas iniciativas que ficaram suspensas
em 2020, pelas razões que todos conhecemos. Sabemos que são aguardadas com expectativa pelas populações locais e pelas entidades parceiras que se envolvem na organização.
Também temos procurado organizar a Festa do início do ano letivo,
em colaboração com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco, as direções de Jardins Infantis e de Escolas. Esta iniciativa tem
como objetivo proporcionar momentos de convívio às crianças e jovens, educadores e pais, sensibilizando para a alegria que é recomeçar
o ano escolar.
Também promovemos o desfile de Carnaval, que é já uma tradição
do território da União de Freguesias, em que centenas e centenas de
crianças saem à rua, desfilando com os mais variados trajes carnavalescos, numa simbiose de envolvimento de pais, educadores e população local. A cor, a alegria das crianças e a dinâmica do movimento
promovido por esta iniciativa, levam-nos a deixar uma palavra de reconhecimento a todos os pais e educadoras que se envolvem nela com
grande espírito de entrega e criatividade.
No que se refere à dinâmica cultural na nossa área territorial a nossa
opção tem sido apoiar, dentro das nossas possibilidades, as instituições.
Temos apoiado o TIO-Teatro Independente de Oeiras (onde em 2019
promovemos o nosso 6º. Aniversário), a Oeiras Dance Academy (com
bailarinos que têm tido vários prémios a nível internacional), a Matraca
(que promove wokshops de teatro com crianças e jovens), a Paço de Artes (que organiza várias mostras de artes plásticas), a Nova Morada, entre outros. São Instituições que têm o nosso reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem na área cultural e na promoção da Vila de Oeiras.
OA – Para terminar, pedia que destacasse um projeto ou iniciativa concretizado e um a concretizar no futuro na União de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.
MC – Ao nível das competências próprias da Junta de Freguesia, pretendemos continuar a desenvolver e ampliar o nosso trabalho ao nível
social. Embora desconheçamos o impacto da pandemia, sabemos que

“

O nosso objetivo
é que ninguém passe grandes
dificuldades na sua vida quotidiana.
Faremos tudo ao nosso alcance
para prosseguir este objetivo

o futuro próximo provavelmente vai chegar negativamente a muitas
pessoas e famílias, pela crise económica que está a gerar. O nosso objetivo é que ninguém passe grandes dificuldades na sua vida quotidiana.
Faremos tudo ao nosso alcance para prosseguir este objetivo.
O apoio às Instituições Privadas de Solidariedade Social será também
uma realidade que temos procurado concretizar.
Quanto a iniciativas culturais, continuar a organizar as Festas do Senhor Jesus dos Navegantes, em Paço de Arcos e as Festas de Nossa
Senhora das Dores, em Caxias, mas também continuar a apoiar os
agentes culturais com reconhecido trabalho.
No que se refere ao desporto, pretendemos dar continuidade aos apoios
que temos disponibilizado às associações desportivas, particularmente
junto daquelas que integrem crianças e jovens oriundos de família com
carências económicas.
No tocante à educação, vamos procurar implementar salas de estudo
acompanhado: um espaço em cada uma das três freguesias, em colaboração com entidades locais e sempre com o apoio da CMO.
Quanto à Delegação de Competências, saudamos a disponibilidade do
Presidente da Câmara Municipal para a ampliação do Contrato Interadministraivo, assinado em Junho de 2020. Na sequência desta disponibilidade, temos em concretização várias intervenções:
- requalificação da Delegação de Paço de Arcos, sedeada no Mercado
Municipal para proporcionar melhores condições de trabalhos aos
nossos colaboradores, mas também melhores condições de atendimento aos cidadãos, para a realização de wokshops, de ações de formação e de outras iniciativas que ocorrem naquelas instalações;
- requalificação dos balneários de Caxias, que se encontravam em situação de grande deterioração;
- requalificação das instalações da PSP de Caxias, no Bairro Sá Carneiro, em Laveiras;
- para além destas intervenções, daremos continuidade à reparação
do espaço público seja na requalificação de calçadas, reinstalação de
pilaretes, reposição de sinalização horizontal e vertical, recuperação
de bancos de jardim, papeleiras, pinturas e recuperação de muros e
muretes públicos, escadarias, etc.
Para o futuro, para além das intervenções que são de continuidade,
pretendemos reforçar a nossa intervenção no Parque Escolar, apostando na intervenção preventiva, ao invés da reativa, particularmente:
- pinturas interiores e exteriores;
- substituição de janelas, para criar melhor eficiência energética e conforto;
- requalificação de WC;
- requalificação de zonas exteriores e de espaços verdes.
Por fim pretendo deixar uma palavra de reconhecimento à equipa de
trabalhadores da UFOPAC, que têm sabido, em equipa e de acordo
com as suas responsabilidades, desenvolver o seu trabalho com sentido
de serviço público. Particularmente neste tempo de pandemia, nunca
se furtaram ao desempenho das suas funções.
A todas e a todos que abraçaram novos projetos na área social (BA e
POAPMC), o nosso agradecimento. Tem havido um enorme esforço
para que todos os procedimentos sejam cumpridos e particularmente
que tudo esteja organizado para que, periodicamente, os produtos cheguem a quem deles precisa.
Mas também às equipas de assistentes operacionais que têm dado o
seu melhor para que o nosso plano de atividades e os compromissos
que vamos assumindo, se concretizem.
À equipa do Executivo Municipal, e ao Senhor Presidente, deixo a disponibilidade total deste Executivo para, com sentido de serviço público
e no respeito pelas Instituições, continuar a trabalhar neste Novo Ciclo
de Desenvolvimento para Oeiras.
Entendemos que o exercício da função política só vale a pena quando
contribui, com trabalho eficiente e solidário, para a transformação e
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. •
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Centro de competências
InovTechAgro criado em Oeiras
A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, homologou em Oeiras a constituição
do Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Setor Agroflorestal, no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). A cerimónia
contou também com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor.
«O InovTechAgro visa promover um setor mais inteligente, seguro, moderno e sustentável, reforçando as medidas de proteção ambiental e luta contra as alterações climática.
Preocupações já sentidas antes, reforçadas por esta pandemia e tão importantes no seio
da Política Agrícola Comum no período pós 2020», sublinhou Maria do Céu Antunes.
Com a participação de 65 entidades representantes de organizações de agricultores, centros de ensino e investigação, entidades privadas, administração pública e empresarial
do Estado, o InovTechAgro terá competências nas áreas de agricultura de precisão, digitalização e mecanização agrária, em todo o território nacional e constitui um claro sinal
da enorme mobilização do sector agroflorestal em torno de uma temática que se revela
fundamental para a competitividade do País.•

Programa de Cooperação Técnica e Científica
O Programa de Cooperação Técnica e Científica entre o Município de Oeiras e as Instituições de Ensino Superior tem como objetivo premiar, através
da atribuição de bolsa, o desenvolvimento e a dinamização de projetos com
base em dados referentes ao território de Oeiras, fomentando assim a sua
análise e reutilização.
Para 2020/2021 são propostas pelo Município de Oeiras as seguintes temáticas: Adaptação às alterações climáticas; Eficiência energética na

iluminação pública; Ambiente construído, prática de atividade física e oferta desportiva qualificada; Gestão de resíduos urbanos;
A utilização dos Dados LIDAR/Laser Scan – que desafios?
Os dois concorrentes vencedores desenvolvem o projeto com que se
candidataram ao longo de 2021. As candidaturas podem ser realizadas online até 30 de novembro de 2020. Mais informação em
https://programacooperacao.oeirasvalley.com/. •

Oeiras premeia melhores projetos de inovação

Os prémios Oeiras Valley – no valor total de 16 mil euros – foram entregues
numa cerimónia realizada no dia 1 de outubro, no Templo da Poesia.
Foram distinguidos projetos em áreas como Mobilidade Sustentável, Cidades
Inteligentes (Smart Cities), Economia do Mar e Gestão Territorial Inteligente.
De 83 candidaturas – totalizando 305 participantes, entre professores e
alunos – foram selecionados 11 projetos, apresentados publicamente e ava-
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liados por um júri que atribuiu a classificação final e, desse modo,
apurou os três vencedores.
O objetivo deste galardão é premiar os melhores projetos com enfoque
na área da inovação e empreendedorismo – áreas estratégicas para o
Município de Oeiras – desenvolvidos por professores e alunos de mestrado, pós-graduação e licenciatura, a nível nacional e internacional. •
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Indústrias da Aeronáutica,
Espaço e Defesa na mira de Oeiras

Entendimento. A iniciativa AED – OEIRAS VALLEY visa o incremento da vertente tecnológica das empresas no concelho

T

ransformar o concelho de Oeiras num hotspot internacional para
as indústrias de Aeronáutica, Espaço e Defesa. Este é o objetivo
do memorando de entendimento assinado no início de outubro
pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
e por representantes de diversas instituições ligadas à investigação, tecnologia e ensino superior.
O projeto junta como parceiros o Município de Oeiras, a AED Cluster Portugal, o Instituto Superior Técnico, o Instituto de Soldadura e Qualidade, a
Universidade Atlântica, a Nova School of Business and Economics, o Taguspark e a Academia de Comunicação e Informação da NATO.
Batizada de AED – OEIRAS VALLEY, a iniciativa segue a linha estratégica de
incremento da vertente tecnológica das empresas no concelho, preconizada
pela marca Oeiras Valley.

Para o presidente da AED Cluster Portugal, José Neves, este acordo
marca um “passo importante” para o setor, no desenvolvimento de
projetos que terão projeção regional, nacional e internacional.
No entender do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais,
“este entendimento vai ao encontro da estratégia que foi delineada
para o concelho”.
“A Câmara deve ser um motor de desenvolvimento para diferentes
parceiros para levar por diante os seus projetos. Temos a crença de
que seremos capazes de concretizar estes objetivos e que brevemente vamos ter o Centro de Competências da Aeronáutica, Espaço e Defesa instalado aqui em Oeiras”, acrescentou o autarca. •

Transformar ciência em negócios
O StartUp Research Nova é um programa
de pós-graduação desenvolvido de forma
colaborativa por cientistas e empreendedores do Instituto de Tecnologia Química e
Biológica António Xavier da Universidade
Nova de Lisboa (ITQB NOVA), sedeado em
Oeiras, e pela Nova School of Business &
Economics (Nova SBE). Foi desenvolvido
com o objetivo de “consciencializar os inves-

tigadores sobre o valor que a sua ciência pode
gerar”, proporcionando “conhecimento sobre
as tendências de inovação na indústria, competências e empreendedorismo”, segundo os
seus promotores.
“Sabemos que não é fácil imaginar uma ‘ideia
de negócio’ em torno da ciência, quando desenvolvemos competências para realizar investigação fundamental, mas é aí que este

curso pode fazer a diferença”, acrescentam.
O StartUp Research Nova tem como parceiros o Município de Oeiras, a empresa de produtos hospitalares Pharmis, os consultores
em propriedade intelectual Megaingenium e
o Instituto Universitário Egas Moniz.
A organização da terceira edição desta iniciativa, que se realizará de 5 de fevereiro a 14 de
maio do próximo ano, está já em andamento. •
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Higiene garantida
em todas as escolas
No arranque do ano letivo, o Município colocou nas escolas da rede
pública o número de assistentes operacionais determinado pelo Ministério da Educação, de maneira a garantir o regular funcionamento
das escolas em condições de segurança higienossanitárias. A par dessas contratações, por iniciativa e a expensas do Município, recorreu-se à contratação de serviços de limpeza para reforço de ações desinfeção e higienização dos espaços escolares.
Desta forma, garante-se que todas as escolas oferecem condições higienossanitárias para acolher a comunidade escolar, estando os assistentes operacionais capacitados para a aplicação dos procedimentos
e dos produtos de limpeza e de higienização de acordo com as orientações da DGS. •

Abertura do ano letivo
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, presidiu no passado dia 10 de setembro à sessão oficial de abertura do ano
letivo 2020/2021 da International Sharing School, no Taguspark.
A International Sharing School oferece um currículo focado no desenvolvimento pessoal e profissional, preparando alunos dos quatro
meses aos 18 anos para um mundo cada vez mais global, multicultural e multilingue. A língua de ensino é o inglês. Além disso, o currículo académico inclui aulas nos seguintes idiomas: alemão, espanhol,
francês, mandarim, italiano e russo. •

Oeiras tem duas novas
orquestras escolares
Em 2020/2021 Oeiras vai passar a ter duas novas orquestras escolares: na EB João Gonçalves Zarco, para alunos do 1º e 2º ciclos, e na
EB Professor Noronha Feio, para os 2º e 3º ciclos. No primeiro caso
será criada uma orquestra sinfónica e no segundo uma orquestra de
jazz, a primeira criada em contexto escolar.
O projeto, com duração de três anos letivos, será comparticipado pelo
Fundo Social Europeu e pelo Município, correspondendo a um investimento total de cerca de 440 mil euros. A coordenação pedagógica
fica a cargo da Escola de Música do Conservatório Nacional. •

Investimento de 100 mil euros
na renovação de mobiliário escolar
O Município investiu, no início do ano letivo, mais de 100 mil euros na
renovação de mobiliário de 13 salas de jardim-de-infância e de 16 escolas
do ensino básico e secundário da rede pública.
Este investimento aconteceu depois de em 2019 terem sido apetrechados 12 jardins-de-infância e escolas do ensino básico com 2210 novas
mesas de aluno e 85 novas secretárias de professor.
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A possibilidade de promoção de novas formas de abordagem do currículo,
a flexibilização e a aquisição de competências além do conhecimento
são o principal mote para o forte investimento que o Município realiza
anualmente em equipamento novo para as suas escolas. •
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Campus universitário do IST
renova-se no Taguspark

O

presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
e o presidente do Instituto Superior Técnico (IST), Rogério
Colaço, assinaram, no dia 25 de setembro, um memorando
de entendimento que prevê, para o Campus Universitário
do Taguspark, maior oferta de alojamento em residência universitária
(mais 150 a 200 camas), nova rede de ciclovias e sistema de bicicletas
partilhadas, novos equipamentos culturais, desportivos e de lazer e, ainda, requalificação paisagística.
A assinatura deste memorando constitui uma mensagem de reforço de
uma aproximação sustentada entre formação de base de elevada qualidade, ligação ao tecido empresarial, ao empreendedorismo de base tecnológica e resposta às necessidades do País, que o campus do IST em
Oeiras tem perseguido desde o seu início e para o qual o Município de
Oeiras contribui ativamente.
Para Isaltino Morais, este entendimento representa um “passo importante”, exemplar de como o Município “entrou efetivamente num novo
ciclo de desenvolvimento, com o desígnio da nova marca Oeiras Valley”.
“Apesar do contexto pandémico, os próximos anos vão ser de grandes
transformações no nosso concelho”, disse.
Esta iniciativa, inserida na agenda da Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia, apresenta-se como uma oportunidade de consolidar a presença territorial de uma das mais prestigiadas escolas de engenharia do

mundo que, a par de outras instituições de ensino e de investigação,
compõem o ecossistema de referência territorial nas áreas da Ciência,
Tecnologia e Inovação.
Além disso, contribui para alavancar a visão futura de um concelho altamente qualificado e atrativo para universidades e empresas de base
científica e tecnológica. •
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Mais alojamento para
professores deslocados
O Município disponibilizou mais um apartamento para dois professores
deslocados a lecionar em escolas do concelho. Os docentes vão assim partilhar um apartamento com dois quartos e com uma renda mensal de 150
euros, correspondente ao valor repartido dos gastos estimados com gás, eletricidade, água, internet, TV e outros.
Com a entrega deste apartamento são já oito os professores deslocados
aos quais foi garantido alojamento a valores abaixo dos preços de mercado: seis na Casa da Figueirinha e dois em Oeiras.

Está ainda prevista a criação de outras duas casas para professores, uma
em Linda-a-Pastora, com três quartos, e outra em Queijas, com três
apartamentos T1.
Todos os anos cerca de 100 professores são deslocados para Oeiras, provenientes maioritariamente do norte do País. O facto de existirem poucas
alternativas de alojamento faz disparar o valor das casas e/ou quartos. Por
este motivo foi delineado um plano de apoio no alojamento dos docentes,
que tem por objetivo providenciar alternativas a preços muito abaixo dos
valores de mercado aos professores que são colocados nas escolas de Oeiras,
longe de suas casas. •

Bibliotecas de Oeiras disponibilizam
jornais e revistas online aos seus utilizadores
O Município de Oeiras, através das suas Bibliotecas Municipais,
passou a disponibilizar desde o dia 7 de setembro um serviço de
acesso gratuito a jornais e revistas online a todos os seus utilizadores registados. Com o Pressreader estão disponíveis mais de
sete mil publicações nacionais e estrangeiras.
Durante o primeiro mês foram visualizados mais de 227 mil artigos, maioritariamente através do telemóvel (mais de 63% dos
utilizadores), o computador e, por último, o tablet. Do total de
artigos lidos 189 mil eram em língua portuguesa, mas destacaram-se também os em inglês (22 mil), francês (7.500) e espa-
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nhol (6.100). Negócios, Política, Desporto e Entretenimento são
os interesses mais relacionados com as notícias lidas, de leitores
oriundos esmagadoramente de Portugal, mas também da Alemanha, Espanha, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos da América, Bélgica, Roménia e Irlanda.
Caso queira aceder ao Pressreader e ainda não estiver registado
nas Bibliotecas Municipais de Oeiras ou tiver dúvidas sobre se se
encontra inscrito ou não, basta enviar email com nome completo e número do cartão do cidadão para oeirasaler@cm-oeiras.pt.
Boas leituras. •
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COVID-19

APOIOS MUNICIPAIS ATRIBUÍDOS
DE MARÇO A OUTUBRO 2020
VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS MUNICIPAIS

10,1 MILHÕES DE EUROS
1 MILHÃO
DE EUROS

1 MILHÃO
DE EUROS

250 MIL EUROS

500 MIL EUROS

PERTO DE 400 MIL
REFEIÇÕES

2 MILHÕES
DE MÁSCARAS

1 398
CHAMADAS

375 MIL EUROS

APOIO AO SERVIÇO
NACIONAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES
E MATERIAIS ESPECIAIS
DE PROTEÇÃO

REFORÇO DA VERBA PARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA FUNCIONÁRIOS

430 MIL EUROS
10 MIL TESTES

AQUISIÇÃO DE TESTES
DE DIAGNÓSTICO COVID19

100 MIL EUROS

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
AO INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL
E TECNOLÓGICA
DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO
DE TESTES SEROLÓGICOS

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA TRABALHADORES

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA MUNÍCIPES

FORNECIDAS
A PROFISSIONAIS
DA LINHA DA FRENTE
E POPULAÇÃO
CARENCIADA

LINHA DE ATENDIMENTO
E APOIO SOCIAL

DISTRIBUIDAS
PELA POPULAÇÃO

ENSINO À DISTÂNCIA
E PLANO TECNOLÓGICO
DA REDE ESCOLAR

3 MIL APOIOS

PROGRAMA OEIRAS A SEU LADO
ENTREGA DE REFEIÇÕES, MEDICAMENTOS
E COMPRAS AO DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE
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Município reforça combate
à violência doméstica

CONCERTO
PARA A IGUALDADE

Para celebrar o Dia Municipal para
a Igualdade, 24 de outubro, foi
transmitido online pelo Município
o concerto de piano e canto com
a pianista Joana Rolo e a cantora
lírica Elvire de Paiva e Pona, uma
viagem por 200 anos de canções
escritas por mulheres, numa enorme variedade de estilos, contextos
históricos, línguas faladas e regiões
do mundo.

SENSIBILIZAR
JOVENS EM TEMPO
DE PANDEMIA
Protocolo. Celebrado com a APAV para implementação de projeto no Bairro dos Navegadores

Com o propósito de contribuir para a efetiva
diminuição das desigualdades sociais, o Município de Oeiras, por via do Contrato Local
de Segurança, tem vindo a promover a implementação de diversos projetos nos bairros
municipais, visando a igualdade de oportunidades e o combate à exclusão social.
Neste sentido, foi assinado, no passado dia 7
de outubro, um protocolo de colaboração com
a APAV - Associação de Apoio à Vítima, para
implementação do projeto ‘A APAV no Bairro
dos Navegadores’, tendo como objetivo combater o fenómeno da violência doméstica.
O projeto prevê, por exemplo, o acompanhamento das vítimas de violência doméstica, a
garantia de apoio jurídico, psicológico e social,
sensibilização e divulgação de respostas junto
da comunidade. Neste contexto, a intervenção precoce assume importância decisiva na
proteção dos mais vulneráveis. •

A violência doméstica é crime
público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.
A Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica
está a funcionar. Se precisar de
ajuda ou tiver conhecimento de
alguma situação de violência doméstica, envie uma mensagem
para a Linha SMS 3060 ou ligue
800 202 148.
É uma linha gratuita, funciona 7 dias por semana, 24 horas
por dia. Para colocar questões,
pedidos de apoio e de suporte
emocional pode ainda utilizar o
endereço de correio eletrónico
violencia.covid@cig.gov.pt.

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. •
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O Município de Oeiras associou-se à
Campanha e Projeto de Voluntariado Jovem do Instituto Português do
Desporto e Juventude ‘Dá um Tempo!’, em colaboração com a AJUDE
- Associação Juvenil para o Desenvolvimento. Jovens voluntários estiveram nas oito escolas secundárias do concelho para realizar ações
de sensibilização sobre a adoção de
comportamentos responsáveis em
tempo de pandemia.

OEIRAS,
COMUNIDADE PRÓ
ENVELHECIMENTO

O Município de Oeiras foi distinguido com o selo Comunidades Pró
Envelhecimento, uma iniciativa da
Ordem dos Psicólogos Portugueses.
A iniciativa valoriza as comunidades portuguesas cujas políticas,
programas, planos estratégicos e
práticas demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e
bem-sucedido.
Este reconhecimento não prestigia
apenas a Câmara Municipal de Oeiras, mas, de igual modo, todos os
agentes locais que diariamente desenvolvem a sua atividade em prol
do bem-estar da comunidade.
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Casa nova
para 16
famílias
Dezasseis famílias de Oeiras receberam no passado dia 9 de outubro as chaves das suas novas casas. A cerimónia de entrega de fogos municipais
realizou-se na Associação 18 Maio, na Outurela.
Do universo dos 16 agregados realojados o tipo
de família predominante é a monoparental (seis),
seguido por famílias compostas por casal com filhos ou enteados (quatro), três casais e três isolados.
Estas famílias passarão a viver no Bairro dos Navegadores, Quinta da Politeira, Bairro do Pombal,
Laje, Encosta da Portela, Bairro Dr. Francisco Sá
Carneiro, S. Marçal e Unidade Residencial Madre Maria Clara.
Relativamente às tipologias foram atribuídos oito
T2, quatro T1, dois T0, um T3 e um T4. •

Apoio a pessoas sem abrigo

Inaugurada Casa da Esperança
Garantir acompanhamento diário a pessoas
sem abrigo e apoio na transição para uma
maior autonomia são os dois pilares nos quais
assenta a Casa da Esperança, inaugurada a
25 de setembro pelo presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, em resultado de protocolo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Oeiras.
Trata-se de um apartamento localizado no
Bairro Municipal do Alto da Loba, com capacidade para três pessoas onde são promovidas as competências socioprofissionais e a
valorização pessoal, numa lógica de crescente autonomização ao nível do emprego e da
saúde, na perspetiva da futura gestão de uma
habitação própria.
Para além da Casa da Esperança existem, em
Oeiras, o apartamento de transição Casa dos
Corações, sob a gestão do IDEQ , e o apartamento cedido à ARIA dirigido a pessoas com
problemas do foro da saúde mental. Deste
modo, Oeiras passa a dispor de três respostas
habitacionais para uma capacidade total de
acolhimento de dez pessoas. •
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Oeiras financia e promove vacinação contra a gripe
Os cidadãos com 65 anos ou mais podem vacinar-se de
forma gratuita nas farmácias do concelho.
De modo a que um maior número de pessoas possa ser
beneficiado, o Município de Oeiras financia as vacinas
que serão ministradas em 42 farmácias do concelho, contribuindo, assim, para evitar a sobrecarga dos serviços de
saúde pública, nomeadamente os centros de saúde.
A vacinação é gratuita, fruto da celebração do protocolo de
parceria no âmbito do programa ‘Vacinação SNS Local’,
assinado entre e a Câmara Municipal de Oeiras e a Associação Dignitude.
De assinalar que o custo da aplicação das vacinas é de
2,50€ por utente, assumindo o Município o pagamento de
90% (2,25€) e a Associação Dignitude os restantes 10%.
O Município assume assim uma comparticipação de
39.050€. •

Novo Centro de Formação
em Emergência
no Taguspark
Oeiras é a nova casa do maior Centro de Formação Internacional da American Heart Association na Europa. A inauguração do Centro de Formação em Emergência da Ocean Medical aconteceu no passado dia 23 de
outubro e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais.
A Ocean Medical é uma empresa portuguesa de formação na área da
emergência médica. Fundada em 2008, conta com cerca de 200 instrutores, formando por ano mais de 6000 pessoas, essencialmente médicos e
enfermeiros que procuram competências e certificação nas áreas da reanimação e trauma. •

Dia Mundial
da Saúde Mental
Anualmente, no dia 10 de outubro, a Federação Mundial de
Saúde Mental pretende sensibilizar a população para a importância da Saúde Mental e combater o preconceito e o estigma
à volta da saúde psicológica, através da comemoração do Dia
Mundial da Saúde Mental.
Em Oeiras a efeméride foi assinalada pelo Município em parceria com a ARIA, através da realização do Ciclo de Cinema
SM7arte, do Saúde Mental Sunset e do encontro virtual subordinado ao tema ‘O Papel da Universidade Sénior para uma
Saúde Mental Positiva’. •

Oeiras Atual
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Turismo. Nomeação como Capital Europeia da Cultura Gastronómica alia-se à candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027

Oeiras Capital Europeia da Cultura
Gastronómica 2020-2021

O

eiras foi nomeada Capital Europeia da Cultura Gastronómica
para o próximo ano. Esta nomeação marca um novo salto na
aposta do Turismo em Oeiras que se alia à
candidatura de Oeiras a Capital Europeia da
Cultura 2027, da qual faz parte a Gastronomia
enquanto ativo cultural educativo.
Oeiras Capital Europeia da Cultura Gastronómica pretende consolidar o concelho como
um centro gastronómico a nível internacional
e, além de outras ações, vai incluir a realização de diversos eventos, dentro da estratégia

de Desenvolvimento Sustentável da Agenda
2030 e da Agenda Europeia From Farm to
Fork.
O compromisso entre o Município de Oeiras e
a Comunidade Europeia da Cultura Gastronómica foi firmado em protocolo pelo presidente
da Câmara Municipal, Isaltino Morais, e pelo
copresidente da Comunidade Europeia, José
Bento dos Santos.
“Estou muito entusiasmado com o acolhimento desta iniciativa, sobretudo porque procura
ir mais além do que vulgarmente consideramos gastronomia e toca o tema da alimenta-

ção. Se puder contribuir para que os produtos portugueses sejam melhor conhecidos, os
portugueses possam usufruir da sua qualidade
e ainda conseguirmos educar as pessoas do
ponto de vista alimentar, então terá valido a
pena”, afirmou Isaltino Morais.
Também José Bento dos Santos disse estar
“extremamente feliz”, sublinhando a importância de incutir às novas gerações “a educação do gosto”.
Do conjunto das propostas de ação destaca-se a criação de um Observatório Europeu de
Gastronomia. •

Concerto inaugural
do novo órgão de tubos
da Igreja de Paço de Arcos
Uma plateia completa – limitada a 200 lugares de acordo com as normas de
segurança – assistiu ao primeiro concerto do novo órgão de tubos da Igreja de
Paço de Arcos, previamente abençoado pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D.
Manuel Clemente.
Descoberto numa mesquita na Holanda e recuperado com o apoio financeiro
de 100 mil euros da Câmara Municipal de Oeiras, o instrumento será utilizado para acompanhamento litúrgico das celebrações religiosas, enriquecendo a oferta de música erudita e permitindo a formação de novos músicos e
compositores, dando continuidade à presença da Escola de Música de Nossa
Senhora do Cabo nas instalações da Paróquia de Paço de Arcos. •
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Custom Circus inaugurou
Loco’Motive
A Custom Circus inaugurou em
outubro a Loco’Motive, uma
instalação artística cuja criação
partiu do restauro de uma locomotiva a vapor de 1903, um testemunho do passado industrial,
que fica agora disponível para
fruição do público. Interligando
a arqueologia industrial com o
imaginário Steampunk, a obra
Loco’motive integrará a galeria
outdoor dos Nirvana Studios
(Estrada Militar de Valejas, n.º
66, em Barcarena).
Esta intervenção de cariz artístico e plástico devolveu a dignidade a esta peça histórica, pertença
da coleção do Museu Nacional
Ferroviário, cujo estado de avançada deterioração já não permitia o restauro museológico. Trata-se, pois, de uma abordagem
pioneira em Portugal, que visa
oferecer novas perspetivas multidisciplinares sobre o património
ferroviário, sensibilizando os diferentes públicos para a necessidade da sua preservação e divulgação.•

Verney assinalou 25 anos
com evento multicultural
‘Encontro de Culturas – Multiculturalismo e
arte urbana’. Foi sob este mote que a Livraria-Galeria Municipal Verney, em Oeiras, assinalou o 25.º aniversário de existência numa
iniciativa que pretendeu colocar em diálogo
académicos, artistas e público.
Neste âmbito começou por debater-se a obra de
Neves e Sousa e o seu papel de porta de acesso
às culturas e às religiões afro-brasileiras, seguindo-se uma demonstração de toques religiosos
em atabaques e os debates sobre Multiculturalismo e Arte Urbana e Interculturalidade e
Representações Simbólicas na Atualidade. O
programa encerrou com a atuação do grupo de
choro Raspa de Tacho.
De assinalar que o evento foi transmitido por
streaming no Facebook do Município e na página das Bibliotecas Municipais de Oeiras. •

Oeiras Atual

COGITO 2020:
CONHECIMENTO,
CRIATIVIDADE
E CULTURA

2020 passou a ser sinónimo de mudança e adaptação a uma realidade
diferente e inesperada.
Neste ano de desafios, o Cogito está
de volta num formato misto, combinando as modalidades online e
presencial.
Ao longo de cinco meses – até ao final de janeiro de 2021 – o Cogito vai
aliar diversas abordagens, repartidas por projetos dedicados à reflexão e diálogo sobre ideias transformadoras e disruptivas, agrupados
em quatro áreas: Para ler as ideias
do Mundo, Para ouvir boas ideias,
Para aprender a ter ideias e Apresentar ideias.
Todas as iniciativas são divulgadas
em www.cogito.pt e na página de
Facebook do Cogito 2020.

MASTERCLASSES
DEDICADAS
A O’NEILL

Carlos Vaz Marques, Clara Ferreira
Alves, Edson Athayde, Pedro Mexia
e José Luís Peixoto são alguns dos
convidados do 4º Ciclo de Masterclasses dedicado ao poeta Alexandre O’ Neill organizado pela Câmara Municipal de Oeiras que decorre
de 7 de outubro a 2 de dezembro,
no Templo da Poesia (localizado no
Parque dos Poetas). A moderação é
de Nicolau Santos.
Após adiamento devido à pandemia COVID-19, este Ciclo é retomado, mantendo-se o mote geral: O’
Neill, os poemas ouvem-se, não se
explicam.
Sem ambicionar um registo académico ou especialista, as sessões
visam desconstruir a obra pela pessoa, pelo poeta e colocá-lo em diálogo com o público. Entrada livre e
transmissão online. Máximo de 25
pessoas (sujeito a levantamento de
senhas).
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Corrida do Tejo virtual
e 100% solidária
Sob o lema ‘Corremos distantes, Vencemos juntos’, o Município de Oeiras
levou a efeito entre 20 e 27 de setembro a edição virtual e solidária da Corrida do Tejo.
A pandemia provocada por COVID-19 não permitiu a realização da corrida
mítica de estrada em condições normais. Nesta edição, diferente, participaram, no entanto, mais de cinco mil pessoas, contribuindo diretamente para
a aquisição de uma viatura para a Santa Casa da Misericórdia de Oeiras.
Por cada inscrito a Sumol+Compal e a Bom Petisco, parceiros solidários
desta edição da Corrida do Tejo, ofereceram uma bebida e uma lata de
conserva, respetivamente, contribuindo com mais de dez mil géneros para
apoiar pessoas e famílias afetadas pela pandemia.
Os participantes vestiram a t-shirt solidária e participaram, de norte a sul do
País, demonstrando das mais variadas formas a sua participação e contribuição solidária nesta edição especial da Corrida do Tejo.
O Município de Oeiras e a Santa Casa da Misericórdia de Oeiras agradecem
a participação e solidariedade de todos os inscritos e o apoio dos parceiros
solidários Peugeot PSA Retail, Sumol+Compal e Bom Petisco.
Em 2021 esperamos juntar-nos para realizar a 40.ª Corrida do Tejo, percorrendo os dez quilómetros da Marginal de Oeiras, entre Algés e a praia da
Torre. •

Programa Fit
Sénior retomado
O Programa Fit Sénior retomou as
atividades no final do mês de setembro, dando início a mais uma
época desportiva. Este programa de
promoção da prática de exercício
físico para munícipes com idade
igual ou superior a 65 anos apresenta uma oferta diversificada que
inclui hidroginástica, ginástica de
manutenção, chi kung, yoga, pilates, postura e alongamento e treino
de força.
Desta forma, mais de 950 participantes têm a oportunidade de renovar o seu compromisso com um
estilo de vida mais ativo. Os constrangimentos motivados pela atual
situação epidemiológica impuseram, por exemplo, a redução do
número de alunos por turma, com
separação por turnos, aulas ao ar livre, sempre que possível, e entrega
de planos de treino para realização
em casa. •

Atividades de Ar Livre
O Programa de Promoção de Atividades de
Ar Livre retomou as suas atividades logo no
início de junho com a participação de grupos
restritos, de acordo com retoma da prática de
atividade física ao ar livre e diretrizes da DGS
e IPDJ.
Entre junho e setembro foram realizadas 32
atividades com a participação de 461 pessoas
em seis modalidades: arborismo, BTT, canoagem, chikung, orientação e padle surf.
Mais informação sobre o programa e como
participar em www.cmo-oeiras.pt ou através
do endereço ddesporto@cm-oeiras.pt. •

Oeiras voltou
a acolher o Eco Rally
Os jardins do Palácio do Marquês de Pombal,
em Oeiras, serviram de cenário à cerimónia
de entrega de prémios da terceira edição do
Oeiras Eco Rally Portugal, no passado dia 5
de outubro.
Recorde-se que o Oeiras Eco Rally Portugal é
a primeira prova organizada exclusivamente
com carros elétricos em Portugal. A competição, organizada pelo Classic Clube de Portugal,
com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras,
realizou-se nos dias 3, 4 e 5 de outubro. •

Investimento
de 250 mil euros na retoma
das atividades desportivas
Ciente da importância do desporto e do forte impacto que
a pandemia da COVID-19 está a ter neste setor, o Município de Oeiras tem vindo a empenhar-se na promoção
da retoma segura da atividade desportiva, sendo que, na
primeira linha, está o apoio às coletividades desportivas.
Iniciado o desconfinamento, em junho passado, o Município de Oeiras reuniu com todas as coletividades desportivas para assegurar que estaria presente e a seu lado para
ultrapassar este período difícil. Foi neste contexto que,
desde logo, se disponibilizou apoio técnico para a elaboração dos planos de retoma da atividade desportiva das
coletividades e se iniciaram procedimentos para a atribuição equipamentos de proteção individual e material
de higienização e desinfeção.
Posteriormente, tendo por base informação recolhida
junto das coletividades e a análise do risco da modalidade definido pela Direção Geral de Saúde, a tipologia de
instalações e o número de atletas, o Município concedeu
a 44 coletividades um apoio extraordinário no valor global de 230 mil euros (comparticipação financeira direta e
apoio indireto mediante disponibilização gratuita de horas de prática em pavilhões desportivos municipais).
O apoio à retoma da atividade desportiva em Oeiras inclui ainda a distribuição de materiais e equipamentos:
máscaras sociais, viseiras, termómetros, luvas, álcool gel
e produto de higienização de material desportivo, assim
como sinalética diversa relativa à circulação de pessoas e
conduta do atleta. Neste caso o investimento ascende já
aos 20 mil euros. •
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