Oeiras Atual
BOLETIM MUNICIPAL

Centro
de Interpretação
Ambiental da Água
O futuro Centro de Ciência e Interpretação Ambiental
da Água pretende proporcionar aos visitantes diversas
experiências sensoriais, valorizando a água, o seu
papel na natureza e na relação com o ser humano.
O projeto museológico dinamizado pelos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento
(SIMAS) de Oeiras e Amadora vai nascer junto
ao Parque dos Poetas.

P. 11

Eixo Verde e Azul

Ciclovia empresarial

Pandemia Covid19

Já foi inaugurada a primeira fase do Eixo Verde e Azul, um corredor ecológico com pista
pedociclável ao longo do rio Jamor, que permite fazer o percurso entre a Cruz Quebrada
e Carnaxide. P. 05

A mais recente ciclovia do concelho liga
Paço de Arcos aos parques empresariais da
Quinta da Fonte e do Lagoas Parque. Mais
um percurso seguro, confortável e eficiente, incentivando a mobilidade suave. P. 04

Vacinação e testagem em massa avançam
com o apoio e por iniciativa do Município.
Oeiras continua a investir na sensibilização,
prevenção e proteção das populações e nos
apoios à economia. P. 25

#262 MARÇO · ABRIL 2021

Propriedade do Município de Oeiras · Distribuição gratuita · Impressão: 0,18€

ÍNDICE

2 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

04

#262

REDE DE CICLOVIAS EM OEIRAS
JÁ TEM MAIS DE 15KM

MARÇO

05

ABRIL

2021

CORREDOR ECOLÓGICO LIGA
CRUZ QUEBRADA A CARNAXIDE

06

MUNICÍPIO REABILITA
PATRIMÓNIO

04

08

CENTRO DE SAÚDE
DE BARCARENA
JÁ TEM ESTACIONAMENTO

10

OBELISCO DO TEMPLO
INAUGURADO NO DIA
DA LIBERDADE
Diretor ISALTINO MORAIS

11

Produção NUNO MARTINS
Editora SÓNIA CORREIA

TEMPLO DA ÁGUA VAI NASCER
JUNTO AO PARQUE DOS POETAS

Fotografias CARLOS SANTOS, CARMO
MONTANHA, MAFALDA MATA DOMINGOS,
PAULO NETO
Design PÁGINAS APETECÍVEIS, ATELIER
FICTA DESIGN

14

Propriedade MUNICÍPIO DE OEIRAS
Impressão AMBIENTI INTERNI

SIMAS AVANÇAM
COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL
DAS REDES DE FIBROCIMENTO

Publicação Mensal DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Tiragem 92 500 EXEMPLARES
Depósito Legal 27769/89
Execução GABINETE DE COMUNICAÇÃO

15

cm-oeiras.pt
VISUALIZE-NOS NO ISSUU

issuu.com/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO FACEBOOK

facebook.com/MunicipiodeOeiras

10

SIGA-NOS NO TWITTER

ESCOLA NÁUTICA DE PAÇO
DE ARCOS VAI TER NOVA VIDA

18

twitter.com/MunicipioOeiras
ACOMPANHE-NOS NO YOUTUBE

PHC INAUGUROU NOVA SEDE
NO TAGUSPARK

youtube.com/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO LINKEDIN

pt.linkedin.com/in/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO INSTAGRAM

instagram.com/municipiodeoeiras/

27

APOIO MUNICIPAL AO PLANO
DE VACINAÇÃO CONTRA
A COVID-19

18
Oeiras Atual

29

OEIRAS REFORÇA PRESENÇA
DIGITAL COM SITE RENOVADO

EDITORIAL

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 3

Poder local e autarcas:
sempre presentes

Cara(o) Munícipe,
Comemorámos, há poucas semanas, numa cerimónia simples,
mas muito simbólica, o 25 de abril
de 1974. Um dia crucial na história da nossa Democracia e que pôs
cobro a mais de 50 anos de uma
ditadura que enclausurou a liberdade dos portugueses, nas suas
variadas dimensões.
Fizemo-lo exaltando e homenageando o destemido grupo de patriotas que, com toda a bravura e
convicção, enfrentou e destronou
o regime instalado em Portugal.
Fizemo-lo assinalando também
uma das mais importantes conquistas desse dia: o poder local.
O exemplo de sucesso do poder local democrático português deveria
servir de guia neste tempo. Verdadeira conquista de abril, a todos
habituou como sendo um poder
pragmático e próximo das populações, indo ao encontro dos seus
anseios e das suas necessidades.
Se em tempos ditos de ‘normalidade’ as qualidades do poder local

eram reconhecidas, indo além das
suas competências e tantas vezes
se substituindo ao Estado Central,
a pandemia veio mostrar um poder local em estado de emergência
permanente, nas áreas da saúde,
proteção civil, alívio social, educação e, mais recentemente, complementando a ação do Governo
da República na vacinação e na
testagem do Covid-19.
Sabemos, hoje, que sem a ação
dos autarcas portugueses o último
ano teria sido ainda mais difícil.
É assim que sentimos o papel do
poder local e dos autarcas: sempre
presente.
O nosso último ano foi, assim, de
permanente disponibilidade e abnegação.
Apesar da incerteza com que tivemos de conviver, o Município de
Oeiras enfrentou e enfrenta esta
pandemia com lucidez, tranquilidade e celeridade.
Porque houve e há estratégia e
capacidade económica. Nada
acontece por acaso. Ter estratégia
na normalidade permite-nos estar mais fortes nas emergências,
como esta crise que agora todos
enfrentamos.
Além de estratégia, é necessário
trabalho. Trabalho rigoroso que viabilizou o apoio necessário aos munícipes em situação de carência e
fragilidade, ao Serviço Nacional de
Saúde e às instituições do concelho.
Houve, pois, e há, capacidade de
gestão e de planeamento.
O valor atribuído pelo Município
em apoios sociais desde o início
da pandemia ultrapassa já os 12

Ainda que possamos resistir
e combater a pandemia, não nos
vamos desviar do caminho que
iniciámos em 2017.
O sucesso a que hoje podemos
brindar em Oeiras só foi
alcançado com profundo
trabalho e planeamento, com
forte ambição e profundas
conquistas.

É preciso continuar a olhar para
o potencial do nosso concelho e
para a felicidade das famílias que
o compõem, bem como saber apreciar o mais avançado tecido empresarial que aqui se instalou, gerando
riqueza e emprego qualificado.
Nessa medida, mantemo-nos na
linha da frente apoiando quem
mais sofre com os efeitos gerados por esta pandemia, mas não
deixaremos de descurar o futuro
e continuar a trabalhar em áreas
que nos são tão caras como a Mobilidade, a Habitação, o Conforto
Urbano, a Educação, as Empresas, o Ambiente e a Cultura.
E assim o fazemos porque cremos
no futuro. Cremos no futuro de Oeiras. Por isso, renovamos com ambição o compromisso assumido em
2017, vivendo com espírito de serviço e de missão pelo bem comum.
Nestes tempos de incerteza, como
tantos outros que já vivemos, é necessário que saibamos superar as
dificuldades e saber suportar os
sacrifícios que nos são impostos. O
País, como Oeiras, não pode servir
para que nos acomodemos. É necessário que o trabalho persista.
Porque é com trabalho que se alcança o sucesso, é com trabalho
que nos sentimos realizados e felizes, a bem da liberdade que hoje
respiramos e que nos ofereceu o
25 de abril.

O sucesso a que hoje podemos
brindar em Oeiras só foi alcançado com profundo trabalho e planeamento, com forte ambição e
profundas conquistas.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

milhões e 600 mil euros, aplicados
em medidas das quais vimos dando conta e que voltamos a atualizar nesta edição do Oeiras Atual.
Seguramente que no início da pandemia fomos todos surpreendidos
pela forma como o surto escalou,
mas pudemos reagir rapidamente
defendendo e apoiando todos os
que necessitaram de ajuda, não
deixando ninguém para trás.
Oeiras não parou nem vai parar.
Fomos e temos sido capazes de
nos adaptar de forma cabal e diligente a este novo contexto. E
continuaremos a desenvolver os
nossos projetos e as obras programadas porque é no futuro que trabalhamos e que preparamos.
Ainda que possamos resistir e
combater a pandemia, não nos vamos desviar do caminho que iniciámos em 2017.

“

NOTAS DO PRESIDENTE
ESTADO NECESSÁRIO
Da experiência de mais de 40 anos de poder
local democrático, decorre a constatação de
que as autarquias locais estão preparadas
para assumir responsabilidades em áreas que
continuam a permanecer na órbita do Estado.
A questão convoca a necessidade de uma
reforma do Estado, mas pensada a partir da
sua organização, sem esquecer a relevância
que o poder local assume nessa mesma organização. Só assim atingiremos o Estado
necessário.

VALOR AOS PRINCÍPIOS
Hoje vivemos em liberdade e em democracia, mas
tal não significa que nos podemos acomodar. Devemos ser cada vez mais capazes de dar valor aos
princípios basilares que o 25 de abril veio introduzir em Portugal e, com sentido comunitário e responsável, saber contrariar quem vem perigando as
conquistas alcançadas.
A boa preparação e a responsabilidade servem melhor aqueles que em nós depositaram a sua confiança e que em nós acreditaram para o cabal cumprimento das suas mais relevantes necessidades.

LIDERANÇA
O sucesso democrático alcançado coloca hoje
Oeiras numa posição de clara liderança nos indicadores de qualidade de vida em Portugal. É,
por isso também, que de forma arrojada, Oeiras se candidata a Capital Europeia da Cultura,
ciente em apostas claras na cultura, nas pessoas e no desenvolvimento do nosso concelho.
É em Oeiras que se quer trabalhar, é em Oeiras
que se quer estudar, é em Oeiras que se quer
viver. E é às bandeiras do 25 de abril que também devemos todas estas circunstâncias.
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LIGAÇÃO PAÇO DE ARCOS – QUINTA DA FONTE / LAGOAS PARQUE / CACILHAS

Rede de ciclovias em Oeiras
já tem mais de 15km

INVESTIMENTO

1 MILHÃO
E 600 MIL EUROS
Já está concluída e aberta à circulação a nova ciclovia entre a estação de
caminho-de-ferro de Paço de Arcos e
os parques empresariais da Quinta da
Fonte e do Lagoas Parque / Estrada de
Cacilhas.
Com esta obra, o Município visou a
criação de um corredor de ligação,
seguro, confortável e eficiente, potenciando a mobilidade suave e incentivando a utilização da bicicleta e das
deslocações pedonais ao longo de um
eixo de aproximadamente quatro quilómetros.
A empreitada foi comparticipada por
fundos comunitários, no âmbito do
Portugal 2020.•

MAIS E MELHOR MOBILIDADE EM OEIRAS

Novo viaduto alivia tráfego
junto ao Oeiras Parque

O

presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, inaugurou no passado dia
5 de abril o Viaduto da Fonte de Ouro, junto ao centro comercial Oeiras Parque. Com
uma extensão de mais de 560 metros, permite ligação
direta entre a Avenida António Bernardo Cabral Macedo e a entrada da A5 em direção a Lisboa.
Facilitar o acesso o acesso à autoestrada, aliviar o tráfego naquela zona e, desta forma, melhorar a mobilidade
são os principais benefícios desta nova via de circulação
automóvel.
“O viaduto constitui um contributo fundamental para
a mobilidade no concelho, numa perspetiva integrada,
de sustentabilidade económica, ambiental e social. Trata-se de criar condições de conforto e boas acessibilidades”, afirmou Isaltino Morais.
O autarca argumentou ainda que a fluidez do trânsito,
sobretudo nas horas de ponta, permitirá registar uma
substancial redução na emissão de CO2, com os ganhos
ambientais daí decorrentes. •

Oeiras Atual

Ligação direta
Av. António Bernardo
Cabral Macedo entrada A5

INVESTIMENTO

3,5 MILHÕES EUROS

OBRAS

MOBILIDADE SUAVE
CONCLUÍDA 1.ª FASE DO EIXO VERDE E AZUL
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4,5 KM
de corredor
verde

Corredor ecológico
liga Cruz Quebrada
a Carnaxide
INVESTIMENTO GLOBAL

1,9 MILHÕES DE EUROS
Encontra-se concluída a obra de construção da primeira fase do Eixo Verde e Azul
e dos passadiços de acesso a Carnaxide.
Com início na Cruz Quebrada, junto à Ponte Romana, o Eixo Verde e Azul (1.ª
fase) prolonga-se até ao Santuário de Nossa Senhora da Rocha, em Linda-a-Pastora, formando um corredor verde com pista pedociclável integrada e todas as
infraestruturas necessárias, ao longo do rio Jamor.
Esta intervenção teve como objetivos a renaturalização daquela área, a melhoria
da qualidade das massas de água e a requalificação do espaço envolvente ao rio
Jamor e seus afluentes, no âmbito da criação de um corredor ecológico de mobilidade suave.
Junto ao Santuário de Nossa Senhora da Rocha ‘nasce’ depois o passadiço que
permite a ligação pedonal a Carnaxide, completando um percurso com cerca de
4 500 metros, no total.
A obra foi comparticipada por fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020. •
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QUELUZ DE BAIXO

Tela decorativa antecipa futuro do Palácio Restani
INVESTIMENTO

610 MIL EUROS
No âmbito da intervenção em curso na
zona do Palácio Restani, em Queluz de
Baixo, e da total requalificação da Praça
Restani, já concluída, o Município procedeu à colocação de telas decorativas e de
contenção na ruína do Palácio.
Trata-se de uma solução temporária, que
visa a qualificação visual do espaço e a
segurança dos utilizadores, remetendo
para o aspeto futuro do edifício, depois
de recuperado.
Acessibilidade pedonal e afastamento à
via foram salvaguardados, sendo que elementos originais como varanda e pilaretes se mantêm no exterior da tela. •

ALGÉS - MAIS E MELHOR MOBILIDADE

Melhor circulação e mais estacionamento
INVESTIMENTO

495 MIL EUROS
Já se encontra concluída a obra
de reordenamento viário promovida pelo Município junto
ao Palácio Ribamar, em Algés.
Os melhoramento incluíram
a execução de uma rotunda,
tendo como objetivo garantir
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 e a reformulação das
bolsas de estacionamento existentes nas zonas envolventes. •

Oeiras Atual

OBRAS
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1.400 PESSOAS VISITARAM O MOSTEIRO E A QUINTA DA CARTUXA ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS

Município reabilita património
INVESTIMENTO INICIAL

7,5 MILHÕES DE EUROS
O Município de Oeiras convidou a população a
participar numa visita à Quinta da Cartuxa, no
passado dia 10 de abril, antecipando assim o início dos trabalhos de reabilitação daquele conjunto patrimonial.
Recorde-se que o acordo que formalizou a transferência da posse da Quinta da Cartuxa para
o Município foi assinado no passado dia 17 de
fevereiro, após anos de tentativas e negociações
com o Estado.
Assim, Oeiras pode finalmente avançar com a
reabilitação e valorização deste património, que
inclui o Convento e a Igreja da Cartuxa, colocando-o à disposição de todos, realizando ali um
investimento que será de sete milhões e meio de
euros, numa primeira fase. •

OEIRAS

Obra de restauro avança na Casa da Pesca
DURAÇÃO DA OBRA:
FINAL DE 2019 – FINAL DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023
Está em desenvolvimento, na Casa da Pesca, a obra
considerada mais urgente, na cobertura e tetos do
pavilhão, que visa possibilitar a futura intervenção
no património ali integrado.
Seguir-se-á a empreitada que vai então permitir a
execução de todos os trabalhos multidisciplinares
previstos, no sentido de devolver este singular e
notável património do século XVIII ao usufruto da
população.
Recorde-se que esta intervenção de preservação resulta do auto e cedência e utilização relativo à Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, firmado em
outubro de 2019 entre o Município de Oeiras e a Direção Geral do Tesouro e Finanças. Foi esse acordo
que possibilitou que a Câmara Municipal de Oeiras
possa promover as necessárias ações de salvaguarda, conservação e restauro nas diversas estruturas
que constituem este recurso cultural único. •

INVESTIMENTO

1 MILHÃO E 100 MIL EUROS

Março | Abril 2021
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LINDA-A-VELHA

Novo
parque
com 164
lugares

O Município vai avançar com a
obra de construção de uma zona
de estacionamento junto ao Solplay, em Linda-a-Velha.
Com capacidade para 164 viaturas (sendo quatro lugares destinados a pessoas com mobilidade
reduzida), o parque deve começar a ser construído em maio e
ficar concluído no prazo de 180
dias.
A obra visa descongestionar a
Avenida D. Pedro V e ruas adjacentes, com o objetivo de libertar
espaço e passeios para os cidadãos. •

INVESTIMENTO

411 MIL EUROS

BARCARENA

Centro
de Saúde já tem
estacionamento
Está concluída a obra de execução de um estacionamento para 73 viaturas ligeiras, para apoio
ao funcionamento do Centro de Saúde de Barcarena.
Tem como objetivo facilitar o estacionamento de
viaturas médicas, de utentes e ambulâncias junto à unidade de saúde. •

INVESTIMENTO

156 MIL EUROS

Oeiras Atual

OBRAS
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MOBILIDADE SUAVE
CRUZ QUEBRADA

Passagem
superior pedonal
liga Dafundo ao
Passeio Marítimo
INVESTIMENTO

1 MILHÃO
E 700 MIL EUROS
Transpor o obstáculo à circulação e fruição da
zona ribeirinha constituído pela linha do caminho de ferro e pela Avenida Marginal na zona da
Cruz Quebrada-Dafundo e Algés é o objetivo do
Município ao avançar com a construção de uma
passagem superior pedonal ligando a Rua Direita do Dafundo ao Passeio Marítimo de Algés.
Esta intervenção vai permitir ‘aproximar’ os moradores daquelas localidades da zona ribeirinha,
potenciando a sua plena fruição e a mobilidade
suave. •

PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA:
1.º TRIMESTRE DE 2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES

PAÇO DE ARCOS

Requalificação
da Praça
Guilherme
Gomes
Fernandes
INVESTIMENTO

485 MIL EUROS
Já se iniciaram os trabalhos de requalificação da Praça Guilherme Gomes Fernandes, em Paço de Arcos. A obra tem como
objetivo aumentar o conforto urbano,
criando-se um novo espaço de encontro,
convívio e lazer para a população, num local de grande enquadramento paisagístico
face ao mar. •

Março | Abril 2021
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OEIRAS CELEBROU 47.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL

Obelisco do Templo inaugurado no dia da Liberdade

As comemorações do 25 de abril em Oeiras tiveram este ano como palco
diversas localidades do concelho.
Para as evocações feitas pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e pela presidente da Assembleia Municipal, Elisabete Oliveira, foi escolhido o local onde está implantada a peça escultórica
evocativa da libertação dos presos políticos da prisão de Caxias.
Seguiu-se a entrega de 13 viaturas a nove Instituições Particulares de
Solidariedade Social do concelho e de quatro viaturas à Polícia de Segurança Pública de Oeiras, no Centro Cívico de Carnaxide.
Neste dia também se celebrou o 25.º aniversário da Biblioteca Municipal
de Oeiras, marco assinalado com o descerramento de uma placa alusiva
pelo presidente da Câmara e com a leitura do Manifesto Anti-Leitura,
por José Fanha.

O dia foi ainda escolhido para as inaugurações da sede do Núcleo de
Karaté de Oeiras, no Bairro do Pombal, do parque de estacionamento
que passa a servir o Centro de Saúde de Barcarena e do Obelisco do
Templo, da autoria de Júlio Quaresma, uma homenagem a todos os que
contribuíram para a existência do Parque dos Poetas, poetas, escultores,
mecenas, construtores e fabricantes. •

Oeiras Atual

OBRAS

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 11

CENTRO DE CIÊNCIA E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DA ÁGUA

Templo da Água vai nascer
junto ao Parque dos Poetas
INVESTIMENTO

5,2 MILHÕES DE EUROS

INÍCIO DA OBRA: QUARTO TRIMESTRE DE 2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 MESES

Criar um museu que proporcione uma experiência de promoção do valor da água, do seu papel na natureza e na relação com o ser humano,
aumentando os níveis de consciência da sociedade para a sua preservação e valorização.
Estes são os objetivos do Templo da Água, projeto museológico dinamizado pelos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS)
de Oeiras e Amadora.
O Templo da Água deverá proporcionar uma experimentação ímpar
onde são reproduzidas as diferentes paisagens ou territórios do planeta
Terra, como as cataratas do Niágara ou o Ártico. O objetivo é transmitir
a componente sensorial e tridimensional, num espaço onde o visitante
sente a água nos seus diversos estados (sólido, líquido, gasoso), onde os
meios tecnológicos são combinados com as interações físicas e humanas
para promover conteúdo e experiências únicas para o público de todos
os quadrantes e idades.
O presidente do Conselho de Administração dos SIMAS, Isaltino Morais,
explica que “as pessoas que o vão visitar têm de ser surpreendidas, como
se estivessem no local que se quer retratar. Uma espécie de National
Geographic ao vivo e em direto”. •

PAÇO DE ARCOS

Requalificação da Praceta Dionísio Matias
entra na segunda fase
Teve início no final do mês de março
a segunda fase da obra de requalificação da Praceta Dionísio Matias,
em Paço de Arcos, respeitante à zona
fronteira ao posto de correios, Rua
José Oliveira Raposo e arruamento a
poente da Praceta.
Fica, assim, concluída a fase 1, na
área compreendida entre a Rua Costa Pinto e a rua da junta de freguesia.
Esta intervenção profunda visa privilegiar o conforto urbano e a circulação pedonal, com a implantação de
zonas de estadia, esplanadas e um
renovado parque infantil, mantendo
o número de lugares de estacionamento em toda a área.
A proposta assenta na criação de
uma praça ampla e arborizada – manutenção das árvores existentes e
plantação de novas – com pavimento
confortável. •
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TALAÍDE

Entrada
do concelho
requalificada
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES
PREVISÃO DE INÍCIO DE OBRA:
ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2021
O Município vai intervir numa área da localidade de Talaíde, tendo como objetivo requalificar a entrada do concelho de Oeiras
e respetiva ponte.
A intervenção prevê a criação de uma praça
integrada com a linha de água, a melhoria
do espaço público e das condições de circulação pedonal e viária e a ligação entre essa
praça e a Estrada de Talaíde. •

INVESTIMENTO

595 MIL EUROS
QUEIJAS

Futura Praça
de São Miguel
INVESTIMENTO

415 MIL EUROS
Começou em fevereiro a obra de requalificação na envolvente ao Mercado de Queijas
e Rua António Maria Costa Macedo.
A intervenção tem como objetivos melhorar
os acessos ao mercado e criar um espaço
convidativo à estadia, ao recreio e ao lazer. •

PAÇO DE ARCOS

Novo terminal rodoviário e mais estacionamento
Foi já lançada a concurso a obra do novo terminal rodoviário e parque
de estacionamento do Edifício Interface, localizado na Avenida Senhor
Jesus dos Navegantes, em Paço de Arcos.
Trata-se de um espaço amplo (com cerca de 5 500 m2) que será dividido
em dois: uma área de terminal rodoviário, muito próxima da estação de
comboios, e outra de parque de estacionamento público.
O parque de estacionamento terá capacidade para cerca de 100 lugares,
parqueamento de bicicletas e lugares reservados ao estacionamento e
carregamento de veículos elétricos (10% do total). •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO

1 MILHÃO E 500 MIL EUROS
PREVISÃO DE INÍCIO DA OBRA:
FINAL DE 2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 MESES
LUGARES DE ESTACIONAMENTO: 100

OBRAS

ALGÉS

Vai começar
a obra
do Quintalão
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12
novas hortas
urbanas

Está previsto para maio o início da obra do
Quintalão, inserido no futuro Parque Urbano
de Algés.
No terreno com cerca de 3.500 m2 de área
adquirido pelo Município vai nascer um espaço de lazer, confortável e acolhedor, equipado para usufruto da população.
Respeitando a memória do que foi um antigo espaço de produção agrícola – hortícola e
frutícola essencialmente – ali será criado um
núcleo de hortas urbanas com 12 talhões.
O espaço central será recriado à imagem
de um pomar de recreio, com uma alameda
dupla de laranjeiras ladeando um canal de
água. A norte, uma grande área relvada.
As estruturas antigas mais significativas,
como o poço, o tanque e a nora, serão recuperadas.
Esta obra tem duração prevista de sete meses. •

INVESTIMENTO

930 MIL EUROS

PORTO SALVO

Obras de beneficiação no Bairro da Laje
INVESTIMENTO

600 MIL EUROS

Tem início previsto para maio a obra de infraestruturação da Rua Larga, Rua Primeiro de Maio e Largo
Primeiro de Maio, no Bairro da Laje. A intervenção visa o soterramento de infraestruturas, requalificação viária e pedonal, implementação de estacionamento, plantação de árvores e arranjo de muros
de habitações. •

QUEIJAS

PORTO SALVO

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

Já se encontra concluída a empreitada de reparação da Rua
A do Bairro da Calçada dos Moinhos. A obra teve como objetivo resolver questões relacionadas com as acessibilidades
e a mobilidade pedonal: substituição, reparação e/ou adaptação de pavimentos ou aplicação de revestimentos adequados, rebaixamento de calçadas em zonas de atravessamento
de passadeiras e acalmia de trânsito. •

A obra de requalificação dos espaços exteriores da Quinta da Estrangeira desdobra-se em duas pracetas delimitadas por edifícios. As intervenções incluem
a criação de percursos centrais que atravessam a praceta, a criação de bolsas
pavimentadas para estadia e a criação de espaços pavimentados para recreio
ativo: espaços de jogo para recreio infantil na praceta sul e espaços para prática
de exercício ao ar livre na praceta norte.
A obra visa contribuir para a qualificação das áreas de lazer do bairro do Casal
da Choca, promovendo o bem estar da população local. •

Reparações na
Calçada dos Moinhos
42 MIL EUROS

Requalificação
na Quinta da Estrangeira
560 MIL EUROS
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SIMAS avançam
com substituição
total das redes
de fibrocimento

Substituição
de 120 mil
contadores
até 2024

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

Os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento (SIMAS) de Oeiras e
Amadora apresentaram em abril o seu Plano Estratégico para a Remodelação de
Redes de Água no Concelho de Oeiras para os anos de 2021 a 2025.
Com um orçamento de 13,7 milhões de euros distribuídos anualmente até 2025,
os SIMAS pretendem garantir que a rede de abastecimento de água sirva os
clientes a um nível de excelência na qualidade de serviço, sem interrupções no
fornecimento de água em quantidade e qualidade.
Este Plano Estratégico prevê a total substituição das redes de fibrocimento (11,6
milhões de euros), das redes com mais de 40 anos (570 mil euros) e ainda obras
identificadas como essenciais ao sistema de abastecimento de água de Oeiras
(2 milhões de euros), tais como a remodelação das câmaras de manobras dos
reservatórios de Carnaxide e da Figueirinha, bem como a construção do novo
reservatório do Alto de Santa Catarina.
É ainda identificada a necessidade de projetar a construção de um novo reservatório para o Alto dos Agudinhos, de modo a conferir ao sistema de abastecimento
de água de Oeiras uma reserva para fornecimento de água de cerca de 48 horas.
Recorde-se que a rede de abastecimento de água no concelho de Oeiras tem uma
extensão de 675 quilómetros, garantindo, com elevados níveis de comodidade e
qualidade, o abastecimento a uma população de 172 mil habitantes. •

Os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
(SIMAS) de Oeiras e Amadora vão implementar um Plano
Estratégico de Substituição de Contadores Domésticos por
antiguidade e que não confiram credibilidade suficiente à
medição dos consumos reais dos clientes.
Com um horizonte temporal de quatro anos (até 2024),
o Plano prevê a substituição de 120 mil contadores, num
investimento total superior a 4 milhões de euros.
Os novos contadores permitem que que no futuro as leituras possam ser efetuadas à distância, aumentando o seu
rigor e a satisfação dos munícipes, ao mesmo tempo que
garantem uma análise de perdas de água mais criteriosa.
De assinalar que compete aos SIMAS a colocação, manutenção e substituição dos contadores, de forma a garantir
que os equipamentos instalados funcionam em boas condições e que as contagens se mantêm fiáveis. •

13,7 MILHÕES DE EUROS

NOVO RESERVATÓRIO
DO ALTO DE SANTA CATARINA
INVESTIMENTO DE 2,5 MILHÕES DE EUROS
Os Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora vão avançar com a construção de um novo reservatório de água no Alto de
Santa Catarina, em Linda-a-Velha. A obra tem início previsto ainda para o ano
de 2021.
Um diagnóstico exaustivo ao atual reservatório revelou uma série de anomalias estruturais que conduziram à decisão de demolir e construir uma nova instalação, no mesmo espaço.
O Novo Reservatório do Alto de Santa Catarina vai abastecer as zonas do Alto
de Algés e de Santa Catarina e outras que são abastecidas diretamente pela
EPAL. A capacidade de armazenamento de água potável do reservatório vai aumentar dos atuais 3 500 m3 para os 7 500 m3, com possibilidade de expansão
para os 11 000 m3. •

Oeiras Atual

4 MILHÕES DE EUROS

OBRAS
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ACORDO ASSINADO PREVÊ RECUPERAÇÃO E RENTABILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Escola Náutica de Paço de Arcos vai ter nova vida
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e
o presidente da Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique,
Luís Filipe Baptista, assinaram
um memorando de entendimento que prevê dar nova vida ao
campus escolar localizado em
Paço de Arcos.
Na oportunidade, o presidente
da Câmara Municipal sublinhou
que nenhum outro município fez
o que Oeiras está a fazer, ao destinar 1%, 1,8 milhões de euros,
do Orçamento Municipal para
investimento na Agenda da Ciência e Tecnologia.
Construção de novas escolas,
em Porto Salvo e Linda-a-Velha,
intervenção para retirada de
amianto em todos os estabelecimentos escolares até ao próximo ano letivo, investimento em
equipamento tecnológico e apoio
à investigação foram exemplos
apontados por Isaltino Morais
nesse contexto.
Relativamente ao memorando
assinado com a Escola Náutica,
assinalou que não se trata de um
“ato isolado”, antes parte de “um
puzzle que estamos a construir
no âmbito da afirmação da marca
Oeiras Valley e no qual temos pre-

visto investir 400 milhões de euros
nos próximos seis anos”, disse.
Para o presidente da Escola Náutica, Luis Filipe Baptista, o momento era “há muito aguardado”,
permitindo dar “um novo impulso ao desenvolvimento futuro da

escola, com proveito da comunidade envolvente. Vai valorizar o
território e potenciar a economia
azul e o cluster do mar”.
O memorando de entendimento
prevê a requalificação e rentabilização dos equipamentos do cam-

pus, como é o caso da piscina, do
polidesportivo exterior, do tanque
de mergulho e do tanque de remo,
para usufruto da comunidade escolar, comunidade desportiva e
também dos munícipes em geral. •

ESCOLAS DE OEIRAS SEM AMIANTO JÁ NO PRÓXIMO ANO LETIVO
INVESTIMENTO MAIS DE 1,8 MILHÕES DE EUROS
O Município de Oeiras vai avançar com intervenções em nove escolas para retirada de coberturas em fibrocimento que podem conter fibras de
amianto. As obras estão previstas para a interrupção letiva do próximo verão e representam um investimento global superior a 1,8 milhões de
euros.
Estão incluídas nesta operação as Escolas Básicas Dionísio dos Santos Matias, Maria Luciana Seruca, Dr. Joaquim de Barros (Paço de Arcos); São
Bruno (Caxias), São Bento (Valejas), JI Roberto Ivens (Cruz Quebrada) e José Martins (Linda-a-Velha), e Escolas Secundárias Miraflores (Algés)
e Amélia Rey Colaço (Linda-a-Velha).
Recorde-se que o Município e o Ministério da Educação celebraram, em julho de 2020, um acordo de colaboração visando a completa erradicação do amianto das escolas do concelho.
Depois de a Câmara Municipal ter garantido, ao longo da última década, a substituição de coberturas de amianto em 12 escolas, num investimento que rondou 1 milhão de euros, serão agora intervencionadas, com o apoio do Ministério, nove estabelecimentos do ensino básico e
secundário onde foi identificada a presença de amianto.
Nas palavras do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, esta intervenção garantirá à comunidade escolar “ainda mais segurança e mais confiança nas suas escolas”. •
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Inaugurada nova sede
dos escuteiros de Barcarena

INVESTIMENTO

264 MIL EUROS
PORTO SALVO

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, inaugurou no passado dia 27 de março a nova sede
do Agrupamento 1278 de Barcarena do Corpo Nacional
de Escutas.
Localizado junto ao futuro Parque Urbano da Quinta da Politeira, trata-se de um espaço novo, construído de raiz, dotado de área e conforto adequados ao desenvolvimento das
atividades dos seus 76 elementos – crianças, jovens e adultos – que fazem parte daquele agrupamento de escuteiros.
De assinalar que Oeiras é o terceiro município a nível nacional com mais agrupamentos de escuteiros (13) e reconhece o papel do tecido associativo juvenil enquanto mobilizador do desenvolvimento social e local, bem como na
ocupação de tempos livres, voluntariado e educação não
formal.
No espaço de seis meses esta é o segundo agrupamento de
escuteiros do concelho a ver inaugurada uma nova sede:
antes de Barcarena tinha sido já a vez do Agrupamento
1354 de São Julião da Barra do Corpo Nacional de Escutas, em setembro de 2020. •

Novo parque infantil e geriátrico da Laje
INVESTIMENTO

160 MIL EUROS
Encontram-se concluídos os trabalhos de requalificação do Parque
Urbano da Laje (fase II), coração
verde do bairro. A intervenção visou trazer novos usos ao parque e
proporcionar mais atividades à população.
Os trabalhos incluíram a manutenção de caminhos e a instalação de
um parque infantil e geriátrico que
visa privilegiar vivências ao ar livre,
através de atividades físicas e lúdicas, promovendo também o convívio intergeracional. •

Oeiras Atual
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1

SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES
E REGULAMENTOS
ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO N.º 262
DO BOLETIM MUNICIPAL OEIRAS ATUAL
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DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO
DE 2021
ATA NÚMERO CINCO/DOIS MIL E
VINTE E UM
RESUMO
Proposta n.º 47/21 - DPU - Proc.º
11/2018-SPO
Licenciamento de operação de loteamento em Queijas: Deliberado aprovar o pedido de licenciamento de operação de loteamento para os terrenos localizados no
núcleo de Queijas, abrangendo parcialmente três quarteirões existentes, atravessados pela Rua João Iteperano Duarte,
na Freguesia de Queijas, com uma área
de intervenção total de quatro mil quatrocentos e vinte e dois vírgula cinquenta
metros quadrados, que prevê o remate da
malha urbana, constituindo cinco lotes
com um programa funcional composto
maioritariamente por habitação coletiva,
complementado com usos de comércio e
serviços e equipamento privado.
Proposta n.º 77/21 - DMT
Criação de uma nova Zona de Estacionamento de Duração Limitada - Ampliação da ZEDL das Finanças de Paço de
Arcos às Ruas Alfredo Lopes Vilaverde,
José Pedro da Silva e Adriano José da
Silva: Deliberado aprovar a criação de
nova zona de estacionamento de duração limitada correspondente à expansão
da Zona de Estacionamento de Duração
Limitada das Finanças de Paço de Arcos
às Ruas Alfredo Lopes VilaVerde, José
Pedro da Silva e Adriano José da Silva,
tal como estudo de reordenamento, que
deverá depois prosseguir para projeto
de execução para a sua implementação,
bem como, a aplicação das taxas vermelhas e semanal aos duzentos e oitenta e
cinco lugares propostos a tarifar, à luz do
que acontece com a envolvente.
Proposta n.º 78/21 - SIMAS
Adjudicação do 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 um de fevereiro
de dois mil e vinte e um, na qual aprovou
a adjudicação do procedimento por concurso público com publicidade internacional, mediante adjudicação por lotes,
destinado à aquisição de serviços de seguros do ramo “Não Vida”, à entidade “UNA
Seguros, Sociedade Anónima”, para o
lote um - Seguro de Acidentes de Trabalho, pelo valor de cento e vinte e cinco mil
trezentos e setenta e um euros e oitenta e
nove cêntimos, e à entidade “Lease Plan”
para o lote três - Seguro Frota Automóvel,
pelo valor de cento e setenta e quatro mil
quatrocentos e oitenta euros e vinte e oito
cêntimos, ambos isentos de IVA.
Proposta n.º 79/21 - SIMAS
1ª. alteração Orçamental Permutativa
das Despesas Correntes e Capital, PPI e
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Deliberações e Regulamentos
plurianuais: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de um de fevereiro de dois mil e
vinte e um, na qual aprovou a primeira
alteração Orçamental Permutativa das
Despesas Correntes e Capital, PPI e
plurianuais, no valor de um milhão seiscentos e cinquenta cinco mil quatrocentos e vinte euros.
Proposta n.º 80/21 - SIMAS
Aprovação do ciclo tarifário dos SIMAS
para 2021: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras a Amadora, da reunião
datada de um de fevereiro de dois mil e
vinte e um, na qual aprovou o tarifário
para dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 81/21 - DPE
Concurso público “39/DPE/19 - Bombeiros Voluntários de Oeiras - Novo quartel”
- Aprovação do relatório final e adjudicação: Deliberado aprovar a adjudicação
à entidade “Tecnorém - Engenharia e
Construções, Sociedade Anónima”, pelo
valor de quatro milhões quatrocentos e
sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove euros e noventa e seis cêntimos, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor, perfazendo um valor global de quatro milhões setecentos e trinta e oito mil
cento e noventa e nove euros e noventa e
seis cêntimos, com o prazo contratual de
quinhentos e quarenta e oito dias para a
execução da obra do Novo Quartel dos
Bombeiros Voluntários de Oeiras.
Proposta n.º 82/21 - GAEP
Oeiras Viva, E.M. - Contrato de prestação de serviços “In House”, para aquisição de serviços de logística e apoio à realização de atividades e eventos culturais,
recreativos e desportivos para o ano de
2021: Deliberado aprovar a aquisição à
Oeiras Viva - Empresa Municipal, de serviços nos domínios de logística e apoio à
realização de atividades e eventos culturais, recreativos e desportivos, a executar
no decorrer do ano de dois mil e vinte e
um, até ao valor global de quinhentos e
sessenta e três mil trezentos e dez euros
e noventa e oito cêntimos, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 83/21 - GAEP
Adesão do Município de Oeiras à INTA
- “Association Internationale du Développement Urbain” (Associação Internacional de Desenvolvimento Urbano):
Deliberado aprovar a submissão à Assembleia Municipal do Município de
Oeiras do pedido de adesão à INTA - “Association Internationale du Développement Urbain” (Associação Internacional
de Desenvolvimento Urbano), com aceitação dos respetivos Estatutos.
Proposta n.º 84/21 - DD
Programa Municipal de Apoio ao Associativismo de Oeiras - Atribuição de
comparticipações financeiras para apoio
à atividade desportiva regular 2021: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipações financeiras às coletividades do
Concelho, em dois mil e vinte e um, para
desenvolvimento da atividade desportiva
regular, num montante global de nove-

centos e trinta e oito mil quatrocentos
e noventa euros, com fundamento na
informação INT-CMO/dois mil e vinte e
um/dois mil setecentos e oitenta e dois.

três, rés-do-chão direito, no Bairro Encosta da Portela, mediante a manutenção da renda mensal, fixada em trinta e
sete euros e quarenta e nove cêntimos.

Proposta n.º 85/21 - DE/EPEOCT
2020-2025
Memorando de Entendimento entre
a Escola Superior Náutica Infante D.
Henrique e o Município de Oeiras no
âmbito da estratégia Oeiras Ciência e
Tecnologia: Deliberado aprovar a minuta de Memorando de Entendimento que
institui a plataforma base de entendimento, coordenação e colaboração entre
a Escola Superior Náutica Infante Dom
Henrique e o Município de Oeiras, assumindo-se por este meio, o compromisso
das partes para o desenvolvimento de
esforços conjuntos para criar uma nova
dinâmica e uma nova centralidade no
Campus, enquadrada na estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia dois mil e vinte-dois mil e vinte e cinco.

Proposta n.º 91/21 - DDS
Atribuição de apoio à Associação Cultural e Juvenil Batoto Yetu Portugal para
implementação do Projeto Gabinete de
Apoio a Imigrantes: Deliberado aprovar
a atribuição de um apoio financeiro à
Associação Cultural e Juvenil Batoto
Yetu Portugal, no montante de três mil
oitocentos e noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos, correspondendo a
cinco por cento do total do orçamento
aprovado, para implementação do Projeto Gabinete de Apoio a Imigrantes.

Proposta n.º 86/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Av. Gaspar
Corte Real, n.º 12, no Bairro dos Navegadores, por desdobramento familiar:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, situado na Avenida Gaspar Corte
Real, número doze, no Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda
mensal em oito euros e setenta e oito
cêntimos, calculada de acordo com os
rendimentos do agregado familiar.
Proposta n.º 87/21 - DGSH
Contrato de arrendamento referente ao
fogo sito no Largo Mestre Santa Auta, n.º
3, 2.º Esq., Bairro Quinta da Politeira: Deliberado aprovar a elaboração de contrato
de arrendamento apoiado referente ao
fogo municipal T Três, situado no Largo
Mestre Santa Auta, número três, segundo
esquerdo, Bairro Quinta da Politeira.
Proposta n.º 88/21 - DGSH
Revogação da proposta de deliberação
n.º 1060/2020, de 02 de dezembro de
2020, relativa à atribuição do fogo sito na
Rua Dr. Vítor Sá Machado, n.º 18, R/C
Fte., Bairro Páteo dos Cavaleiros, em
Carnaxide: Deliberado aprovar a revogação da proposta de deliberação número
mil e sessenta, de dois mil e vinte, de
dois de dezembro de dois mil e vinte, relativa à atribuição do fogo T Dois, sito na
Rua Doutor Vítor Sá Machado, número
dezoito, rés-do-chão frente, no Bairro
Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide.
Proposta n.º 89/21 - DGSH
Venda de habitação municipal sita na Rua
Tomás de Lima, n.º 11, 1.º Esq.º, Bairro
Dr. Francisco Sá Carneiro, em Caxias:Deliberado aprovar a compra e venda da habitação municipal T Quatro, sita na Rua
Tomás de Lima, número onze, primeiro
esquerdo, no Bairro Doutor Francisco Sá
Carneiro, em Caxias, pelo preço de cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e nove euros e noventa cêntimos.
Proposta n.º 90/21 - DGSH
Transferência para fogo sito na Rua João
Maria Porto, n.º 3, R/C Dto., no Bairro
da Encosta da Portela, por necessidade
de mudança para piso térreo:Deliberado
aprovar a atribuição do fogo T Três, situado na Rua João Maria Porto, número

Proposta n.º 92/21 - DCS
Atribuição de apoio à Associação Prevenir, para implementação dos programas
de promoção da saúde em meio escolar:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Associação
Prevenir, no valor total de vinte e um mil
novecentos e setenta e cinco euros, destinado ao acompanhamento ao Programa “Nino e Nina: Programa de Competências”, “Programa Crescer a Brincar”
e “Programa Eu passo…”, no ano letivo
dois mil e vinte/dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 93/21 - GCAJ
Aprovação do projeto do “Regulamento de
Concessão de Apoios Municipais nas áreas
do Desenvolvimento Social e da Saúde”
para efeitos de consulta pública: Deliberado aprovar o projeto do Regulamento de
Concessão de Apoios Municipais nas áreas
do Desenvolvimento Social e da Saúde.
Proposta n.º 94/21 - DCS
Plano Municipal de Apoio à População
em Situação de Vulnerabilidade (COVID-19) - Apoio extraordinário a entidades com resposta de apoio alimentar:
Deliberado aprovar o apoio extraordinário a entidades com resposta de apoio
alimentar, no montante de cento e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco
euros, no âmbito do Plano Municipal de
Apoio à População em Situação de Vulnerabilidade (COVID-Dezanove, assim
como, a submissão à Assembleia Municipal para apreciação.
Proposta n.º 95/21 - DCS
Fundo de Emergência Social - Reforço
de verbas excecional a entidades parceiras: Deliberado aprovar o reforço de verbas excecional a entidades parceiras, no
âmbito do Fundo de Emergência Social,
no montante global de cem mil euros.
Proposta n.º 96/21 - DRU
Programa Habitação Jovem - Atribuição
do fogo sito na Rua Costa Pinto, n.º 196,
3.º A, Paço de Arcos, à 32ª. candidata:
Deliberado aprovar a atribuição em arrendamento da fração T Zero, sita na
Rua Costa Pinto, número cento e noventa e seis, terceiro A, em Paço de Arcos, à
trigésima segunda candidata, fixando-se
uma renda mensal no valor de duzentos
e quarenta euros e vinte e oito cêntimos.
Proposta n.º 97/21 - DRU
Programa Habitação Jovem - Atribuição
do fogo T1 sito na Rua Costa Pinto, n.º
196, 2.º C, Paço de Arcos, à 34ª candi-
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data: Deliberado aprovar a atribuição em
arrendamento da fração T Um, sito na
Rua Costa Pinto, número cento e noventa e seis, segundo C, em Paço de Arcos,
à trigésima quarta candidata, fixando-se
uma renda mensal no valor de duzentos
e trinta e oito euros e quinze cêntimos.
Proposta n.º 98/21 - DDS
Atribuição de comparticipação financeira ao Clube Recreativo Leões de Porto
Salvo: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira no
valor de quatro mil euros, ao Clube Recreativo Leões de Porto Salvo para apoio
ao desenvolvimento do “Torneio Oeiras
Valley Esports FIFA vinte e um”.
Proposta n.º 99/21 - DAQV
Alteração dos efeitos da revogação por
acordo do contrato de prestação de serviços n.º 175/2016 - “Aquisição da prestação
de serviços de varredura mecânica para
assegurar a limpeza dos arruamentos do
Concelho de Oeiras”, à FCC Environment Portugal, S.A.: Deliberado aprovar
a alteração dos efeitos da revogação por
acordo do contrato de prestação de serviços número cento e setenta e cinco, de
dois mil e dezasseis - “Aquisição da prestação de serviços de varredura mecânica
para assegurar a limpeza dos arruamentos do Concelho de Oeiras” à FCC Environment Portugal, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 100/21 - DPS
Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, para apoio aos Assistentes Operacionais (janeiro-fevereiro):
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante de trinta e um mil oitocentos e setenta e oito euros, referente
aos meses de janeiro e fevereiro, para
apoio aos Assistentes Operacionais.
Proposta n.º 101/21 - DOM - P.º
2019/94-DEM
“Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras” - Aprovação da 3ª. reprogramação financeira: Deliberado aprovar
a terceira reprogramação financeira da
empreitada de obra pública “Construção
do Fórum Municipal, em Oeiras”, com
a consignação agendada para o início
de março dois mil e vinte e um, assim
como, o envio desta proposta à Assembleia Municipal para aprovação.
Proposta n.º 102/21 -DAQV
Manutenção de espaços verdes do Concelho de Oeiras - Aprovação de reprogramação financeira: Deliberado aprovar a
reprogramação financeira, da prestação
de serviços de manutenção de espaços
verdes do Concelho de Oeiras, conforme
o seguinte:
- Dois mil e vinte e um - seis milhões
quatrocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e dois euros e sessenta cêntimos;
- Dois mil e vinte e dois - seis milhões
quatrocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e setenta e dois euros e sessenta cêntimos e dois mil e vinte e três
- cinco milhões duzentos e oitenta e
cinco mil cento e sessenta e oito euros.
Proposta n.º 103/21 - DGEV
Concurso público com publicidade internacional para aquisição de serviços

de manutenção do Parque dos Poetas,
do Jardim do Palácio dos Marqueses de
Pombal e do Jardim do Palácio Flôr da
Murta - Autorização para dispensa do
disposto no n.º 1, do artigo 73.º, da lei
n.º 75-b/2020, de 31 de dezembro (LOE
2021): Deliberado aprovar a dispensa
da aplicação do número um, alínea a),
do artigo septuagésimo terceiro, da Lei
número setenta e cinco-B, de dois mil e
vinte, para efeitos de celebração do contrato de aquisição de serviços de manutenção do Parque dos Poetas, do Jardim
do Palácio dos Marqueses de Pombal e
do Jardim do Palácio Flôr da Murta, em
virtude do acréscimo dos preços dos serviços de manutenção de espaços verdes
e como consequência o aumento da despesa anual de trezentos e vinte e nove
mil quinhentos e setenta e um euros e
sessenta cêntimos para setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa
e cinco euros e vinte e quatro cêntimos.
Proposta n.º 104/21 - DGEV
Concurso público, com publicidade internacional, para aquisição de serviços
de manutenção dos espaços verdes do
Parque dos Poetas, do Jardim do Palácio
dos Marqueses e do Palácio Flor da Murta - Decisão de contratar: Deliberado
aprovar a adoção de um procedimento
por concurso público com publicidade
internacional para a aquisição dos serviços de manutenção dos espaços verdes
do Parque dos Poetas, do Jardim do Palácio dos Marqueses e do Palácio Flor da
Murta, bem como, a definição do preço
base em dois milhões quatrocentos e setenta e quatro mil novecentos e oitenta e
cinco euros e setenta e dois cêntimos, ao
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 105/21 - DACTPH
Atribuição de comparticipação financeira à Fundação Batalha de Aljubarrota,
para a produção do documentário sobre
a vida e ação de Nuno Álvares Pereira: Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira à Fundação
Batalha de Aljubarrota para a produção
do documentário sobre a vida e ação de
Nuno Álvares Pereira, no valor de doze
mil e quinhentos euros.
Proposta n.º 106/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 698/2020,
Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 5.º bimestre de 2020: Deliberado aprovar a transferência de seiscentos e vinte e cinco euros e noventa
cêntimos, em despesas correntes, após
dedução das importâncias anteriormente recebidas pela Junta de Freguesia de
Barcarena, a título de adiantamentos,
relativas aos vencimentos dos trabalhadores e em resultado das despesas efetuadas no quinto bimestre de dois mil e
vinte (meses de setembro e outubro.
Proposta n.º 107/21 – GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 480/2020,
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias - Dezembro de 2020:
Deliberado aprovar a transferência de
cinquenta mil quatrocentos e vinte e três
euros e trinta e oito cêntimos, à Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Oei-

ras e São Julião da Barra, Paço de Arcos
e Caxias, correspondente à remuneração
das ações que esta Junta desenvolveu na
sua área de jurisdição, no decorrer do
mês de dezembro de dois mil e vinte,
correspondente ao somatório das verbas
para a remuneração das ações concretizadas durante o mês de dezembro no
âmbito do Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências número
quatrocentos e oitenta, de dois mil e vinte, assinado entre a Câmara Municipal
de Oeiras e aquela Autarquia.
Proposta n.º 108/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 683/2020,
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo - 6.º bimestre de 2020:
Deliberado aprovar a transferência de
trinta e um mil seiscentos e vinte e dois
euros e noventa e dois cêntimos, para
a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo, correspondente ao
somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o
sexto bimestre de dois mil e vinte, no
âmbito do Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências número
seiscentos e oitenta e três, de dois mil e
vinte, assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras e aquela Autarquia.
Proposta n.º 109/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 371/2018, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 6.º
bimestre de 2020: Deliberado aprovar a
transferência para a Junta de Freguesia
de Porto Salvo, de doze mil cento e noventa e um euros e dezoito cêntimos, em
resultado do somatório das despesas efetuadas no sexto bimestre pela Junta de
Freguesia de Porto Salvo, após dedução
das importâncias anteriormente recebidas, a título de adiantamentos, relativas
aos vencimentos dos trabalhadores afetos exclusivamente a este contrato.
Proposta n.º 110/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 481/2020,
Junta de Freguesia de Porto Salvo - 6.º
bimestre de 2020: Deliberado aprovar a
transferência para a Junta de Freguesia
de Porto Salvo, da quantia total de doze
mil setecentos e cinquenta e cinco euros e oitenta e dois cêntimos, correspondente às despesas efetuadas no sexto
bimestre de dois mil e vinte deduzida
a importância já recebida pela Junta
de Freguesia de Porto Salvo, a título de
adiantamento, referente aos vencimentos dos trabalhadores afetos exclusivamente a este contrato.
Proposta n.º 111/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 98/2015, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras
e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias - Dezembro de 2020: Deliberado
aprovar a transferência de trinta e um
mil seiscentos e setenta e três euros e
trinta e dois cêntimos, para a Junta de
Freguesia da União de Freguesias de
Oeiras, São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, correspondente ao trabalho
desenvolvido durante o mês de dezem-
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bro de dois mil e vinte, incluindo o valor
capital não pago nos três relatórios anteriores por falta de dotação no âmbito
do Acordo de Execução de Delegação de
Competências número noventa e oito,
de dois mil e quinze, assinado entre a
Câmara Municipal de Oeiras e aquela
Autarquia.
Proposta n.º 112/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo de execução n.º 102/2015, Junta de
Freguesia da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas - Relatório dos 4.º,
5.º e 6.º bimestres de 2020: Deliberado
aprovar a transferência de oitenta e sete
mil duzentos e setenta e cinco euros e
sessenta e dois cêntimos, para a Junta de
Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração
das ações concretizadas durante os quarto, quinto e sexto bimestres de dois mil e
vinte, no âmbito do Acordo de Execução
de Delegação de Competências número
cento e dois, de dois mil e quinze, assinado entre a Câmara Municipal de Oeiras e
aquela Autarquia, deduzidos já os valores
referentes a vencimentos e adiantamentos e incluídos os cinco por cento relativos aos custos administrativos.
Proposta n.º 113/21 - GAF
Redução de cabimento da proposta de
deliberação n.º 427/2019 e anulação do
cabimento da proposta de deliberação
n.º 219/2020: Deliberado aprovar e submeter à Assembleia Municipal a alteração dos cabimentos insertos na proposta
de deliberação número quatrocentos e
vinte e sete, de dois mil e dezanove e
na proposta de deliberação número duzentos e dezanove, de dois mil e vinte e
a consequente redução ou anulação da
cabimentação nelas previstas.
Proposta n.º 114/21 - DP
Concurso público para a concessão de
uso privativo para exploração da cafetaria e respetiva esplanada, instalação de
equipamento desportivo e utilização do
edifício de apoio sitos no Parque Urbano
do Alto da Terrugem: Deliberado aprovar
e submeter à Assembleia Municipal a
decisão de contratar, através de um procedimento, por concurso público, para a
concessão de uso privativo para exploração da cafetaria e respetiva esplanada,
instalação de equipamento desportivo e
utilização do edifício de apoio sitos no
Parque Urbano do Alto da Terrugem.
Proposta n.º 115/21 - DPOC
Ratificação da informação da 3ª. alteração permutativa orçamental: Deliberado
ratificar a informação número INT-CMO/dois mil e vinte e um/dois mil duzentos e quarenta e cinco, referente à
terceira alteração orçamental de dois mil
e vinte e um, no valor de quatrocentos e
noventa e quatro mil e cem euros.
Proposta n.º 116/21 - DPM
Aquisição por ocupação de viaturas abandonadas e doadas: Deliberado considerar
adquiridos por ocupação e por doação os
veículos abandonados e doados, para posteriormente se proceder à respetiva venda à firma Bentos - Gestão de Resíduos,
Limitada, revertendo o produto da venda
para o Município de Oeiras.

Março | Abril 2021

4

Proposta n.º 117/21 - GAEP
“Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M.” - Alteração de estatutos: Que a Câmara aprecie
e delibere sobre o projeto de alteração
de estatutos da “Oeiras Viva - Gestão de
Equipamentos Culturais e Desportivos,
Empresa Municipal”, assim como, submeta a aprovação da Assembleia Municipal de Oeiras, a delegação de poderes
de liquidação e cobrança na Oeiras Viva,
Empresa Municipal.
Proposta n.º 118/21 - GAEP
“Parques Tejo - Estacionamento de Oeiras, E.M, S.A.” - Alteração de estatutos:
Que a Câmara aprecie e delibere sobre o
projeto de alteração de estatutos da “Parques Tejo - Parqueamentos de Oeiras,
Empresa Municipal, Sociedade Anónima”, assim como, submeta a aprovação
da Assembleia Municipal de Oeiras, a
delegação de poderes de liquidação e cobrança na Parques Tejo.
Proposta n.º 1171/20 - GAP
Afixação de mensagens de propaganda
política e eleitoral no Concelho de Oeiras: Mantém-se agendada a fim de ser
analisada e votada em próxima reunião.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2021
ATA NÚMERO SEIS/DOIS MIL E
VINTE E UM
RESUMO
Proposta nº. 119/21 - dgf
Mapa de fluxos de caixa 2020: Deliberado aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa
de dois mil e vinte, que inclui os valores
a transitar para a gerência de dois mil e
vinte e um, no valor total de noventa e
quatro milhões trezentos e cinquenta e
seis mil duzentos e noventa e sete euros
e trinta e cinco cêntimos, em que oitenta e sete milhões cento e vinte e seis
mil quatrocentos e trinta e seis euros e
sessenta e sete cêntimos, são de saldo
da execução orçamental e sete milhões
duzentos e vinte e nove mil oitocentos
e sessenta euros e sessenta e oito cêntimos, de saldo de execução de operações
de tesouraria e os respetivos anexos.
Proposta nº. 120/21 - DPOC
1ª. Alteração Orçamental Modificativa
do ano 2021 (1ª. revisão orçamental):
Deliberado aprovar a primeira Alteração
Orçamental Modificativa de dois mil e
vinte e um (primeira revisão) e a primeira Alteração Modificativa às Grandes
Opções do Plano (primeira revisão) e à
aprovação das mesmas pela Assembleia
Municipal.
Proposta nº. 121/21 - DPOC
Ratificação do despacho da 4ª. Alteração
Permutativa Orçamental: Deliberado ratificar a informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e um/dois mil novecentos e noventa e oito, referente à quarta
Alteração Orçamental de dois mil e vinte
e um, no valor de trezentos e dezoito mil
euros e cinquenta e sete cêntimos.
Proposta nº. 122/21 - DPOC
Ratificação do despacho da 5ª. Alteração
Permutativa Orçamental: Deliberado ra-
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tificar a informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e um/três mil cento e
vinte e dois, referente à quinta Alteração
Orçamental de dois mil e vinte e um, no
valor de setecentos e sessenta euros.
Proposta nº. 123/21 - DAQV
Atribuição de subsídio à Associação do
Instituto Zoófilo Quinta Carbone para o
ano de 2021: Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Instituto Zoófilo Quinta Carbone no valor de sete mil e
oitocentos euros, para o ano de dois mil
e vinte e um.
Proposta nº. 124/21 - SIMAS
Taxa de Recursos Hídricos - Atualização
dos valores para 2021: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de quinze de fevereiro de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a atualização do tarifário da Taxa
de Recursos Hídricos para os Concelhos
de Oeiras e da Amadora, para o ano de
dois mil e vinte e um, da seguinte forma:
- Taxa de Recursos Hídricos Água - um
aumento de zero vírgula zero zero zero
seis euros para o valor de zero vírgula
zero três nove quatro euros;
- Taxa de Recursos Hídricos Saneamento
- um aumento de zero vírgula zero zero
oito euros para o valor de zero vírgula
zero dois três euros e a reavaliação do
valor da Taxa de Recursos Hídricos de
modo sistemático, com a periodicidade
semestral, conforme legislação em vigor,
designadamente para efeito de eventual
correção de desvios significativos nos
volumes estimados para cálculo da Taxa
de Recursos Hídricos média unitária a
imputar ao longo do ano.
Proposta nº. 125/21 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público para a celebração de acordo quadro para a execução da empreitada destinada a trabalhos de manutenção
de infraestruturas de abastecimento de
água, acessórios, ramais, caixas e outros, 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 quinze de fevereiro de dois mil
e vinte e um, na qual aprovou a adjudicação da empreitada destinada a trabalhos de manutenção de infraestruturas
de abastecimento de água, acessórios,
ramais, caixas e outros, no Concelho de
Oeiras, para os anos de dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois, à empresa JPMAENG, Unipessoal, Limitada,
pelo valor de trezentos e noventa e um
mil novecentos e sessenta e oito euros e
quarenta e nove cêntimos, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
Proposta nº. 126/21 - SIMAS
Procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para a
prestação de serviços destinados à digitalização, descrição e indexação de traçados de água e saneamento de Oeiras
- 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 quinze de fevereiro de dois mil
e vinte e um, na qual aprovou a revogação da decisão de contratar no âmbito
do procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, para a
prestação de serviços destinados à digitalização, descrição e indexação de traçados de água e saneamento de Oeiras,
bem como a autorização da libertação do
cabimento realizado ao abrigo do procedimento a revogar, de modo a afetar a
mesma verba ao novo procedimento a
abrir para o mesmo fim.
Proposta nº. 127/21 - SIMAS - CP
19063/2019
Empreitada de “Remodelação de redes
de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, nas Pracetas de Damão e
Goa, Freguesia da Venteira, Concelho da
Amadora” - Ratificação de ordem de não
execução de trabalhos previstos no contrato: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião datada de quinze de fevereiro de dois mil e
vinte e um, na qual aprovou a ordem de
não execução de trabalhos previstos no
contrato de empreitada número cento
e vinte e cinco, de dois mil e dezanove,
celebrado em dezoito de dezembro dois
mil e dezanove, no montante de sete mil
duzentos e trinta e sete euros e quarenta
cêntimos, valor que corresponde a cerca
de quatro por cento do valor contratual
da empreitada no âmbito do contrato de
empreitada destinada à “Remodelação
de rede de drenagem de águas residuais
domésticas e pluviais, nas Pracetas de
Damão e Goa, na Freguesia da Venteira,
no Concelho da Amadora”.
Proposta nº. 128/21 - SIMAS - CP
19198/2019
Prestação de serviços de “Segurança e
VIGILÂNCIA PARA AS INSTALAÇÕES
DOS SIMAS DE OEIRAS E AMADORA” - REESCALONAMENTO DO CABIMENTO: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de quinze de fevereiro de dois mil
e vinte e um, na qual aprovou o reescalonamento da verba a afetar no âmbito
da prestação de serviços de “Segurança e
Vigilância para as instalações dos SIMAS
de Oeiras e Amadora”, do seguinte modo:
- Ano de dois mil e vinte e um - duzentos
e onze mil trezentos e noventa e nove
euros e sessenta e três cêntimo;
- Ano de dois mil e vinte e dois - trezentos e dezassete mil noventa e nove euros e quarenta e cinco cêntimos;
- Ano de dois mil e vinte e três - trezentos
e dezassete mil noventa e nove euros
e quarenta e cinco cêntimos e ano de
dois mil e vinte e quatro - cento e cinco
mil seiscentos e noventa e nove euros
e oitenta e um cêntimos, todos acrescidos de IVA.
Proposta nº. 129/21 - SIMAS
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 - Invalidade de atos
procedimentais - Revogação da decisão
de contratar - Audiência prévia - Confir-

mação da deliberação de declaração de
invalidade de atos procedimentais e da
revogação da decisão de contratar: Mantém-se agendada a fim de ser analisada e
votada em próxima reunião.
Proposta nº. 130/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Azeredo Perdigão, nº. 1, 1º. Esqº., Bairro do
Pombal: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo T Um, sita na Rua Azeredo Perdigão, número um, primeiro esquerdo,
no Bairro do Pombal, bem como, a elaboração de contrato de arrendamento
apoiado.
Proposta nº. 131/21 - DCS
Descabimentação de verba relativa à
proposta de deliberação nº. 1142/2020,
aprovada a 16 de dezembro de 2020: Deliberado aprovar a descabimentação do
valor remanescente de dois mil setecentos e seis euros, relativa à proposta de deliberação número mil cento e quarenta e
dois, de dois mil e vinte, aprovada a dezasseis de dezembro de dois mil e vinte.
Proposta nº. 132/21 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Renascer: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à Associação Renascer,
no valor de sete mil e quinhentos euros,
para a manutenção da resposta social de
apoio alimentar regular no território de
abrangência de Carnaxide.
Proposta nº. 133/21 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Liga dos Amigos do Hospital de São
Francisco Xavier: Deliberado aprovar a
atribuição de uma comparticipação financeira anual no valor global de vinte
e três mil e duzentos euros, à Liga dos
Amigos do Hospital de São Francisco Xavier, para o apoio à manutenção das suas
atividades.
Proposta nº. 134/21 - DCS - COVID-19
Atribuição de comparticipação financeira à Apoio - Associação de Solidariedade
Social, para apoio extraordinário para a
disponibilização de refeições confecionadas aos utentes da Unidade Residencial
Madre Maria Clara - Dezembro de 2020:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira à Apoio - Associação de Solidariedade Social, no montante dois mil quinhentos e quarenta e
três euros e cinquenta e cinco cêntimos,
para apoio às refeições confecionadas
disponibilizadas aos residentes da Unidade Residencial Madre Maria Clara, no
mês de dezembro de dois mil e vinte.
Proposta nº. 135/21 - DCS
Centro Social e Paroquial Senhor Jesus
dos Aflitos - Descabimentação de verba
em saldo e consequente alteração da
proposta de deliberação nº. 233/20: Deliberado aprovar a descabimentação da
verba em saldo, no valor de oito mil setecentos e noventa euros e um cêntimo e
a consequente alteração da proposta de
deliberação número duzentos e trinta e
três, de dois mil e vinte.
Proposta nº. 136/21 - DPS
Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, para apoio aos Assisten-
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tes Operacionais (março): Deliberado
aprovar a atribuição de um subsídio ao
Centro de Cultura e Desporto, no montante de quinze mil novecentos e trinta e
nove euros, respeitante ao mês de março,
para apoio aos Assistentes Operacionais.
Proposta nº. 137/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Alameda Jorge Álvares, nº. 13,
3º. Esq., Bairro Navegadores: Deliberado
aprovar a celebração de contrato de arrendamento relativo ao fogo sito na Alameda
Jorge Álvares, número treze, terceiro esquerdo, no Bairro Navegadores, mediante
a fixação da renda mensal no valor de oito
euros e setenta e oito cêntimos.
Proposta nº. 138/21 - DCS
Fundo de Emergência Social - Reforço
de verbas excecional a entidades parceiras: Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira às entidades
parceiras, no montante global de duzentos mil euros, no âmbito do Fundo de
Emergência Social.
Proposta nº. 139/21 - DCS
Apoio extraordinário para reforço de resposta alimentar à União de Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias: Deliberado aprovar e submeter à Assembleia Municipal, a atribuição de uma comparticipação financeira
extraordinária no valor de três mil euros
à União de Freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias,
no sentido de apoiar a resposta assegurada
diretamente pelo Gabinete de Ação e Desenvolvimento Social, em termos de bens
alimentares e de higiene (pessoal e habitacional), junto de munícipes em situação
de vulnerabilidade económica, não cobertos pelas respostas alimentares existentes.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Daviz Mbepo Simango:
Deliberado exarar em ata um voto de
pesar pelo falecimento de Daviz Mbepo
Simango, Presidente do Conselho Municipal da Beira desde dois mil e quatro e
grande defensor da sua cidade da Beira e
de Moçambique, o qual deverá ser transmitido à família e ao Município da Beira.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE
2021
ATA NÚMERO SETE/DOIS MIL E
VINTE E UM
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento do Maestro José Atalaya: Deliberado exarar em ata um voto de pesar
pelo falecimento no passado dia dezanove de fevereiro do maestro, compositor,
escritor e musicólogo José Atalaya, o
qual deverá ser transmitido à família.
Moção - Saudação ao Dia Internacional
da Mulher: Deliberado aprovar a Moção
apresentada, relativa ao Dia Internacional da Mulher.
Moção - Saudação 100 anos do PCP:
Esta proposta foi retirada.
Proposta nº. 1171/20 - GAP
Afixação de mensagens de propaganda

política e eleitoral no Concelho de Oeiras: Mantém-se agendada a fim de ser
analisada e votada em próxima reunião.
Proposta nº. 129/21 - SIMAS
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 - INVALIDADE DE
ATOS PROCEDIMENTAIS - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR
- AUDIÊNCIA PRÉVIA - CONFIRMAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE ATOS
PROCEDIMENTAIS E DA 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
quinze de fevereiro de dois mil e vinte e
um, na qual confirmou a deliberação do
Conselho de Administração, de catorze
de dezembro, consubstanciada na proposta de deliberação número trezentos e
noventa e cinco/SIMAS/dois mil e vinte,
que declarou a invalidade, com a sua
anulação, do ato praticado pelo júri do
procedimento em sede de esclarecimentos, que determinou que não fosse considerada a alínea e), da cláusula nova, do
programa 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, “Concurso publico número vinte mil e oitenta
e sete, de dois mil e vinte”. A anulação
dos atos procedimentais de adjudicação
e de decisão de contratar, com a extinção
do referido 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 “”Concurso publico número vinte mil e oitenta e
sete, de dois mil e vinte”.
Proposta nº. 140/21 - DDPE
Descabimentação do compromisso orçamental da proposta de deliberação
nº. 1006/2020: Deliberado aprovar a
descabimentação do valor de dois mil e
quinhentos euros, referente à comparticipação financeira atribuída ao Agrupamento de Escolas de Miraflores, realizada no âmbito da proposta de deliberação
número mil e seis, de dois mil e vinte.
Proposta nº. 141/21 - DDS
Fixação do preço de inscrição do Projeto “Experimenta-te 2021”: Deliberado
aprovar o preço de inscrição igual para
todas as formações do Projeto “Experimenta-te”, no valor de dez euros, no
sentido de garantir o compromisso dos
jovens na participação nas mesmas.
Proposta nº. 142/21 - DDPE
Atribuição à Associação Pombal XXI de
um subsídio para poio à sala de estudo:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio à Associação Pombal Vinte e Um,
para apoio à Sala de Estudo, no valor
total de trinta e cinco mil oitocentos e
trinta euros.
Proposta nº. 143/21 - DDS
Descabimento de compromisso orçamental da proposta de deliberação nº.

272/2020, de 16 de abril: Deliberado
aprovar a revogação parcial da proposta
de deliberação número duzentos e setenta e dois, de dois mil e vinte, no que
se refere ao apoio a conceder ao Agrupamento Setenta e Sete Cruz Quebrada,
do Corpo Nacional de Escutas e a respetiva redução do cabimento efetuado nessa proposta de deliberação, no montante
global de dois mil e seiscentos euros.
Proposta nº. 144/21 - DAQV
Concurso público, com publicidade internacional, para locação de viaturas ligeiras para a frota municipal, em regime
de aluguer operacional de viaturas, por
divisão em lotes - Decisão de adjudicação: Deliberado aprovar os relatórios
preliminar e final e consequentemente
a adjudicação da locação de viaturas ligeiras para a frota municipal, em regime
de Aluguer Operacional de Viaturas, por
divisão em lotes.
Proposta nº. 145/21 - DAQV
Atribuição de comparticipação financeira à Confraria de Enófilos do Vinho de
Carcavelos: Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira
no montante global de oito mil euros,
à Confraria de Enófilos do Vinho de
Carcavelos, para apoio à sua atividade
de promoção e divulgação do Vinho de
Carcavelos, durante o ano de dois mil e
vinte e um.
Proposta nº. 146/21 - GAM
Criação da Comissão de Ética, para
acompanhamento e monitorização do
cumprimento do Código de Ética e de
Conduta do Município de Oeiras: Deliberado aprovar a criação da Comissão de
Ética do Município de Oeiras, composta
pelos seguintes cinco membros:
- Um representante da Comissão de Trabalhadores, a designar por esta;
- Um representante do Executivo Municipal;
- A Diretora do Gabinete de Contencioso
e Apoio Jurídico;
- A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas;
- A Chefe do Gabinete de Auditoria Municipal e a designação do Senhor Vereador Pedro Patacho, como representante
do Executivo Municipal na Comissão
de Ética.
Proposta nº. 147/21 - DCP - Pº. 94/
DCP/2021
Procedimento por ajuste direto ao abrigo de critérios materiais para aquisição
de equipamentos e serviços para garantir a continuidade do ensino à distância
de todos os alunos das escolas públicas
do Concelho - Ratificação dos atos de
aprovação de abertura de procedimento
e das peças procedimentais: Deliberado
ratificar os atos de aprovação de abertura
de procedimento e das peças do procedimento, relativo ao procedimento por
ajuste direto ao abrigo de critérios materiais para aquisição de equipamentos e
serviços para garantir a continuidade do
ensino à distância de todos os alunos das
escolas públicas do Concelho.
Proposta nº. 148/21 - DCP - Pº. 94/
DCP/2021
Procedimento por ajuste direto ao abrigo de critérios materiais para aquisição
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de equipamentos e serviços para garantir a continuidade do ensino à distância
de todos os alunos das escolas públicas
do Concelho - Ratificação dos atos de
aprovação do projeto de decisão de adjudicação, consequente adjudicação do
procedimento e aprovação da dispensa
da entrega dos documentos de habilitação e redução do contrato a escrito: Deliberado ratificar os atos de aprovação do
projeto de decisão de adjudicação, consequente adjudicação do procedimento
e aprovação da dispensa da entrega dos
documentos de habilitação, prestação de
caução e redução do contrato a escrito,
relativo ao procedimento por ajuste direto ao abrigo de critérios materiais para
aquisição de equipamentos e serviços
para garantir a continuidade do ensino à
distância de todos os alunos das escolas
públicas do Concelho.
Proposta nº. 149/21 - DCA
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Portuguesa de Compositores para o financiamento do I Ciclo
de Música Contemporânea de Oeiras:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor trinta e
três mil e setenta e dois euros, à Associação Portuguesa de Compositores, para o
financiamento do Primeiro Ciclo de Música Contemporânea de Oeiras.
Proposta nº. 150/21 - DPU - Proc.
nº. 445/1999-SPO
Alteração ao alvará de loteamento
1/2020, em Paço de Arcos: Deliberado
aprovar a alteração ao alvará de loteamento número um, de dois mil e vinte,
sito em Paço de Arcos.
Proposta nº. 151/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a prestação de serviços de
seguros - “Ramo não Vida” pelo período
de 20 meses: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
datada de vinte e dois de fevereiro de
dois mil e vinte e um, na qual aprovou a
abertura do procedimento por concurso
público, para a “aquisição de serviços de
seguros do Ramo não Vida”, pelo preço
base de quatrocentos e vinte e nove mil
duzentos e cinquenta euros, isentos de
IVA, com o prazo de execução de vinte
meses, com inicio em um de maio de dois
mil e vinte e um e termo em trinta e um
de dezembro de dois mil e vinte e dois.
Proposta nº. 152/21 - SIMAS
Adjudicação do procedimento, por
concurso público para a celebração de
acordo quadro, destinado à execução de
empreitada de remodelação de redes de
águas residuais e pluviais no Concelho
de Oeiras - Anos de 2021/2022: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de vinte
e dois de fevereiro de dois mil e vinte
e um, na qual aprovou a adjudicação
de procedimento por concurso público para a celebração de acordo quadro,
destinado à execução de empreitada de
remodelação de redes de águas residuais
e pluviais no Concelho de Oeiras - Anos
de dois mil e vinte e um/dois mil e vinte
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e dois, à entidade “Mafrágua, Limitada”,
pelo preço adjudicado de quinhentos e
sessenta e dois mil quarenta e oito euros
e sessenta e três cêntimos, acrescido de
IVA, valor a suportar pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, pelo prazo
de dois anos, a decorrer entre dois mil e
vinte e um e dois mil e vinte e dois.
Proposta nº. 153/21 - SIMAS
Revogação parcial do Protocolo de Exploração Intermunicipal do Sistema de
Abastecimento de Água à Zona Norte do
Concelho da Amadora e Zonas Confinantes do Concelho de Sintra e aprovação do
1º. aditamento ao mesmo: Ratificada a
deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a revogação do disposto no Protocolo de Exploração Intermunicipal do Sistema de Abastecimento de Água à Zona
Norte do Concelho da Amadora e Zonas
Confinantes do Concelho de Sintra, em
tudo o que diga respeito à atribuição aos
SIMAS da responsabilidade pela exploração e gestão da Central Sobrepressora
de Casal de Cambra, sita na Freguesia
da Mina de Água, Concelho da Amadora,
aprovada pela deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços de Águas e
Saneamento de Oeiras, em seis de setembro de mil novecentos e noventa e três,
permanecendo em vigor todas as demais
cláusulas do mesmo que não sejam contrárias ao fim da presente revogação.
Proposta nº. 154/21 - DP
Desafetação do domínio público para
integração no domínio privado de uma
parcela de terreno sita na continuidade
da Rua Gomes Eanes de Zurara, em
Queijas: Deliberado aprovar a submissão
à Assembleia Municipal da presente proposta de desafetação da parcela de terreno, sita na continuidade da Rua Gomes
Eanes de Zurara, em Queijas.
Proposta nº. 155/21 - DP
Celebração de contrato de arrendamento entre o Município de Oeiras e a “Unvorsum - Facility Services, Lda”, para
o armazém 30, no Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de arrendamento entre o Município de Oeiras e a “Unvorsum - Facility Services, Limitada”, tendo em vista
o apoio ao exercício, por parte da futura
arrendatária no Armazém Trinta, da sua
atividade, nomeadamente, prestação de
serviços de higiene e limpeza.
Proposta nº. 156/21 - DP
Adenda ao contrato de comodato nº.
9/2012, de 8 de fevereiro, celebrado com
a “EMDIIP - Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce”,
referente ao imóvel municipal localizado
na Alameda João de Menezes, nº. 10B,
Bairro S. Marçal, em Carnaxide: Deliberado aprovar a Adenda ao contrato de comodato número nove, de dois mil e doze,
de oito de fevereiro, celebrado com a EMDIIP - Equipa Móvel de Desenvolvimento
Infantil e Intervenção Precoce, Instituição Particular de Solidariedade Social,
referente ao imóvel municipal localizado
na Alameda João de Menezes, número
dezB, Bairro São Marçal, em Carnaxide.
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Proposta nº. 157/21 - DP
Acordo de Pagamento de Rendas em
Atraso, no âmbito do contrato de arrendamento para fins não habitacionais
nº. 143/2015, com a “Naturidade Porto
Salvo, S.A.”: Deliberado aprovar a celebração de um Acordo de Pagamento de
Rendas em Atraso, entre o Município
e a Naturidade Porto Salvo, Sociedade
Anónima, arrendatária de dois imóveis
municipais, sitos em Porto Salvo e Laveiras, onde se encontram instaladas duas
Unidades de Cuidados Geriátricos e de
Cuidados de Saúde na Dependência.

sete cêntimos, com entrada em vigor a
um de maio de dois mil e vinte e um.

Proposta nº. 158/21 - DGRU
Concurso público, com publicidade internacional, para prestação de serviços
de recolha de resíduos urbanos indiferenciados, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO - DECISÃO
DE ADJUDICAÇÃO: Deliberado aprovar
os relatórios preliminar e final e, consequentemente, a adjudicação da aquisição
da prestação de serviços de recolha de
resíduos urbanos indiferenciados, na modalidade de fornecimento contínuo, ao
concorrente Rede Ambiente, Sociedade
Anónima, pelo montante de novecentos e
noventa e dois mil cento e sessenta euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Proposta nº. 165/21 - DGSH
Atribuição do fogo sito na Rua Dr. João
Santos, Nº. 2, 3º. Esqº., Bairro Encosta
da Portela: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois, situado na Rua
Doutor João Santos, número dois, terceiro esquerdo, Bairro Encosta da Portela,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de oito euros e noventa cêntimos,
com entrada em vigor a um de maio de
dois mil e vinte e um.

Proposta nº. 159/21 - DRU - Pº. 43/
DRU/2020
“Habitação jovem sita na Av. Patrão Joaquim Lopes, nºs. 11-15, em Paço de Arcos” - Alteração de composição de júri:
Deliberado aprovar a alteração da constituição do júri do procedimento mencionado em epígrafe.
Proposta nº. 160/21 - DPU
Licenciamento da operação de loteamento da Avenida Aurora, em Tercena
(Reqs. 18293, 17458, 11608, 4084 e
2539/2020, 23115 e 7488/2019 e apensos
ao 209/2019): Deliberado aprovar a operação de loteamento designada “Avenida
Aurora - Primeira fase”, em Tercena.
Proposta nº. 161/21 - DCS
Fundo de Emergência Social - Atribuição de comparticipação financeira para
reforço de verbas a entidades parceiras:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às entidades parceiras, no montante global de cinquenta
mil euros, no âmbito do Fundo de Emergência Social.
Proposta nº. 162/21 - DGSH
Atribuição do fogo sito na Rua Maria Albertina, Nº. 20, 1º. Esqº. Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Um, situado na Rua
Maria Albertina, número vinte, primeiro
esquerdo, Bairro Doutor Francisco Sá
Carneiro, mediante a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e setenta
e oito cêntimos, com entrada em vigor
a um de maio de dois mil e vinte e um.
Proposta nº. 163/21 - DGSH
Atribuição do fogo sito na Avenida dos
Cavaleiros, Nº. 18, R/C D, Bairro da Outurela: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo T Dois, situado na Avenida dos
Cavaleiros, número dezoito, rés-do-chão
D, no Bairro da Outurela, em Carnaxide,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de cento e treze euros e setenta e

Proposta nº. 164/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito no Largo Dr.
Carlos França, Nº. 8, R/C C, Bairro dos
Barronhos: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois, sito no Largo Doutor Carlos França, número oito, rés-do-chão, Bairro dos Barronhos, mediante a
fixação da renda mensal no valor de oito
euros e setenta e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de maio de dois mil
e vinte e um.

Proposta nº. 166/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Tomé de Barros Queiroz, Nº.
5, 2º. Esqº., Bairro do Pombal: Deliberado aprovar a elaboração de contrato de
arrendamento apoiado, relativo ao fogo T
Três, sito na Rua Tomé de Barros Queiroz, número cinco, segundo esquerdo,
no Bairro do Pombal, a fixação da renda
mensal no valor de cento e cinquenta
euros e cinquenta e três cêntimos.
Proposta nº. 167/21 - DCS
Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja
do Senhor Jesus dos Navegantes de Paço
de Arcos: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira
à Fábrica da Igreja do Senhor Jesus dos
Navegantes de Paço de Arcos, no montante de doze mil euros, para assegurar as
despesas inerentes à gestão do Banco Alimentar, por um período de quatro meses.
Proposta nº. 168/21 - GAM
Auditoria financeira à Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.: Deliberado aprovar a
realização de uma auditoria financeira
externa à Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa Municipal, que verse sobre a situação económico-financeira da empresa,
que compreenda os exercícios económicos de dois mil e catorze até ao presente.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
ANO DE 2020
1. Introdução
A Lei n.º24/98, de 26 de maio, que aprovou o Estatuto do Direito de Oposição
veio regular e densificar o direito contido no artigo 114.º, n.º3 da Constituição
da República Portuguesa, reconhecendo
aos partidos políticos representados em
órgãos colegiais de âmbito nacional, regional e local, que não tenham assumido
funções executivas, o “direito de serem
informados regular e diretamente (…)
sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público”.

O conceito legal de oposição abrange,
nos termos do n.º1, do artigo 2.º da Lei
n.º24/98, de 26 de maio, “a atividade de
acompanhamento, fiscalização e crítica
das orientações políticas (…) dos órgãos
executivos das autarquias locais”.
Do elenco dos poderes contidos no Estatuto do Direito de Oposição incluem-se:
o direito à informação, o direito à consulta prévia, o direito de participação, o
direito de depor e o direito de pronúncia
sobre o relatório de avaliação do grau de
observância do respeito pelos direitos e
garantias consagrados no Estatuto do
Direito de Oposição.
Nos termos do disposto no n.º1 do artigo
10.º da Lei n.º24/98, de 26 de maio, a câmara municipal deve elaborar, até ao fim
do mês de março do ano subsequente, o relatório de avaliação do grau de observância
do respeito pelos direitos e garantias previstas no Estatuto do Direito de Oposição, a
fim de serem enviados aos titulares do direito de oposição para que sobre os mesmos
se possam pronunciar e, eventualmente,
suscitarem a sua discussão pública.
2.Titulares do direito de oposição
Nas autarquias locais e conforme se dispõe no artigo 3.º da Lei n.º 24/98, de 26 de
maio são titulares do direito de oposição:
- os partidos políticos representados na
assembleia municipal que não estejam
representados na câmara municipal;
-
os partidos políticos representados na
câmara municipal, desde que nenhum
dos seus representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas
de responsabilidade direta e imediata
pelo exercício de funções executivas;
- grupos de cidadãos eleitores que estejam
representados na câmara e na assembleia municipal e não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas
de responsabilidade direta e imediata no
exercício de funções executivas.
Assim, são titulares do direito de oposição:
- o Partido Socialista (PS), representado
na Câmara Municipal por 1 vereador e
na Assembleia Municipal por 6 deputados municipais;
-
a Coligação Democrática Unitária
(CDU), representada na Câmara Municipal por 1 vereador e na Assembleia
Municipal por 3 deputados municipais;
- o Bloco de Esquerda (BE), representado na Assembleia Municipal por 1 deputado municipal;
- o Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP), representado na
Assembleia Municipal por 1 deputado
municipal;
- o Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN), representado na Assembleia
Municipal por 1 deputado municipal.
3. Cumprimento do Estatuto
de Oposição
Compete, à câmara municipal dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da alínea yy), do n.º1,
do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro, que aprovou o Regime Jurídico
das Autarquias Locais e ao Presidente da
Câmara Municipal, o dever especial de
promover o cumprimento deste Estatuto
e a publicação do respetivo relatório de
avaliação, de acordo com o disposto na
alínea u) do n.º1 do artigo 35.º do mesmo diploma legal. Tendo em atenção que
é reconhecida à assembleia municipal,
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nos termos do artigo 25.º, n.º2, alínea h)
da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a
faculdade de “discutir, na sequência de
pedido de qualquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se refere
o Estatuto do Direito de Oposição”, indicam-se os atos praticados em observância
dos direitos consagrados no referido Estatuto do Direito de Oposição:
3.1. Direito à informação
Determina o artigo 4.º da Lei n.º24/98,
de 26 de maio que o direito de informação, se concretiza pela faculdade de
“os titulares do direito de oposição têm
o direito de ser informados regular e diretamente pelos correspondentes órgãos
executivos sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade”.
Assim, foi dado cumprimento ao previsto
nos artigos 25.º, n.º2, alíneas b), c), d)
e 35.º, n.º1, alíneas s), t), u), x) e y) e
n.º4, ambos da Lei n.º75/2013, de 12 de
setembro:
- Foi disponibilizada informação aos titulares do direito de oposição com representação na Câmara e na Assembleia
Municipais, divulgando-se os documentos contendo os resultados da participação do município nas empresas
locais e nas demais entidades participadas pela edilidade;
- Foi enviada, antes de cada sessão ordinária, ao Presidente da Assembleia Municipal e aos representantes dos partidos
políticos representados neste órgão, informações escritas do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade da
Câmara Municipal e da situação financeira do município e demais documentos complementares, conforme determinado pela alínea y) do n.º1 do artigo 35.º
da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro;
-
Foram prestadas algumas das informações solicitadas diretamente pelos vereadores, verbalmente na própria reunião de
câmara ou posteriormente, por escrito;
-
Foram registados e reencaminhados
para os serviços todos os pedidos de
informação que não obtiveram resposta
imediata por parte do executivo, bem
como feitas as devidas insistências na
obtenção das respostas e controlo do
prazo de resposta;
-
Foram facultadas as informações solicitadas pelos titulares do direito de
oposição representados na Assembleia
Municipal sobre assuntos de interesse
para o município e sobre a execução de
deliberações anteriores. A este respeito
esclarece-se que no ano 2020 foram
apresentados até 31 de dezembro: 19
requerimentos escritos e 7 requerimentos orais, sendo que, à data de 31 de dezembro, se encontrava 1 por responder.;
- Foram publicadas no Portal Institucional
do Município e no site da Assembleia
Municipal as deliberações dos órgãos autárquicos e das decisões dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia externa,
nos termos e para os efeitos previstos nos
artigos 35.º, n.º1, alínea t) e 56.º da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro;
- Remeteram-se à Assembleia Municipal
as cópias das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a aprovação das
mesmas.
Foram disponibilizadas, as ordens de trabalho, o conteúdo das propostas de deliberação e os documentos que as instruí-

ram, através da plataforma informática
Salão Nobre Digital disponível no Portal
da intranet aos vereadores e deputados
municipais e, ainda, as atas, as propostas agendadas e aprovadas, as agendas e
os editais de reuniões extraordinárias da
Câmara Municipal.
Saliente-se ainda, que através do sítio da
internet do Município de Oeiras – www.
cm-oeiras.pt - é disponibilizada informação acerca de toda a atividade municipal. Através deste meio de comunicação
é possível aceder online às seguintes
publicações: Boletim Municipal-Oeiras
Atual; Oeiras em Revista; e 30 Dias. Todas estas publicações são disponibilizadas, também em suporte de papel.
Para além dos meios de comunicação
mencionados, o trabalho e iniciativas
desenvolvidas pelo município foram divulgadas nos seguintes suportes online:
Facebook; Issuu; Linkedin; Twitter e Instagram.
3.2. Direito de consulta prévia
Conforme o disposto no n.º3 do artigo 5.º
da Lei n.º24/98, de 26 de maio, este direito, ao nível autárquico, consubstancia-se
pela faculdade de “os partidos políticos
representados nos órgãos deliberativos
das autarquias e que não façam parte
dos correspondentes órgãos executivos,
ou neles não assumam pelouros, poderes
delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício
de funções executivas, têm o direito de ser
ouvidos sobre as propostas dos respetivos
orçamentos e planos de atividade”.
Com vista ao exercício deste direito e no
âmbito da elaboração do Plano de Desenvolvimento Estratégico e das Grandes Opções do Plano e Orçamento para
2020 foi solicitado aos representantes a
sua presença para reunião, com o objetivo
de serem discutidos os vários contributos
para a elaboração destes documentos.
No exercício deste direito, foi facultada
para consulta toda a informação respeitante à elaboração, discussão e votação
destes documentos. De igual modo, os
dirigentes e técnicos da autarquia estiveram presentes na aludida reunião e
sessões com o objetivo de esclarecer as
dúvidas suscitadas pelos membros dos
dois órgãos municipais.
3.3. Direito de participação
Ao abrigo do disposto no artigo 6.º da Lei
n.º24/98, de 26 de maio, “os partidos
políticos da oposição têm o direito de se
pronunciar e intervir pelos meios constitucionais e legais sobre quaisquer questões de interesse público relevante, bem
como o direito de presença e participação em todos os atos e atividades oficiais
que, pela sua natureza o justifiquem”.
No cumprimento do disposto no Estatuto do Direito de Oposição foram, durante
o ano de 2020 apresentados pelos partidos da oposição e seus representantes,
nas reuniões e sessões dos órgãos municipais dezassete (17) propostas de recomendação e dezasseis (16) moções.
Enquanto manifestação do exercício deste direito foram publicitadas e, integralmente transcritas nas atas das reuniões
ou sessões da Câmara e Assembleia Municipais, ou anexadas, moções, requerimentos verbais ou escritos, declarações
políticas e declarações de voto.
Foram enviados convites aos membros dos

órgãos municipais com vista a assegurar
a sua presença e participação nos atos e
atividades oficiais realizadas no concelho.
3.4. Direito de depor
Admite o artigo 8.º da Lei n.º24/98, de
26 de maio que “os partidos políticos da
oposição têm o direito de, através de representantes por si livremente designados, depor perante quaisquer comissões
constituídas para a realização de livros
brancos, relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de
averiguação de factos sobre matérias de
relevantes interesse (…) local”.
Durante o ano de 2020, os titulares do
direito de oposição não intervieram em
nenhuma comissão ou outra forma de
averiguação de factos sobre matérias de
relevante interesse local, nos termos e
para os efeitos previstos no artigo 8.º da
Lei n.º24/98, de 26 de maio.
4. Direito de pronúncia sobre
o relatório de avaliação do grau
de observância e respeito pelos
direitos e garantias do Estatuto
do Direito de Oposição
No cumprimento do disposto no artigo
10.º, nºs.1 e 2 da Lei n.º24/98, de 26
de maio, a Câmara Municipal de Oeiras
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elaborou o presente relatório, por forma
a ser enviado aos titulares do direito de
oposição para sobre ele se pronunciarem.
Podendo, de acordo com o previsto no
artigo 10.º, n.º3 da Lei n.º24/98, de 26
de maio e do artigo 25.º, n.º2, alínea h)
da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, a
pedido de qualquer dos titulares do direito de oposição ser este relatório objeto
de discussão pública na Assembleia Municipal de Oeiras.
5. Conclusão
Em face do exposto, demonstra-se terem
sido assegurados os direitos previstos no
Estatuto do Direito de Oposição, por parte do Executivo Municipal e do seu Presidente no cumprimento do disposto nos
artigos 33.º, n.º1, alínea yy) e 35.º, n.º1,
alínea u), ambos da Lei n.º75/2013, de
12 de setembro. Permitindo-se aos titulares do direito de oposição o acompanhamento, fiscalização e crítica das
orientações políticas da Câmara Municipal de Oeiras.
Nestes termos e, conforme se dispõe no
artigo 10.º, n.º5 da Lei n.º24/98, de 26
de maio será o presente relatório publicado no Boletim Municipal de Oeiras.
O Presidente
Isaltino Morais

OBRAS ADJUDICADAS · março 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Requalificação da rede de frio de todos os Mercados Municipais
Regularização de parque de viaturas apreendidas em Vila Fria e demolição de edifício
na Rua António Navarro em Outurela
Largo das Terras do Poço em Queijas - Requalificação do espelho de água
Substituição de pavimento na Rua Jorge Borges de Macedo, em Linda-a-Velha
Instalação de sete postos duplos de carregadores de viaturas nas oficinas de Vila Fria
Execução de ramal BT - Av. Engº Álvaro Roquette - Oeiras (PLR 910000040781) - SLAT
Substituição de colunas na Praceta Firmino Rebelo, Porto Salvo
Retirada de apoios de rede no interior da estação agronómica nacinal
Aplicação de slurry em caminhos de acesso ao Oeiras Parque
Execução e reparação de pavimentos pedonais em Linda-a-Velha e Cruz Quebrada
Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária S. Bruno, em Caxias.
Remoção de coberturas com amianto - Escola Básica Dionísio dos Santos Matias, em
Paço de Arcos, Escola Básica São Bento, em Valejas, Escola Básica Maria Luciana Seruca, em Paço de Arcos, Jardim de Infância Roberto Ivens, em Dafundo e Jardim de
Infância José Martins, em Linda a Velha.
Palácio Ribamar (Algés) - Criação de inatalações para a ACSA e melhoramento da
acessibilidade pedonal
Empreitada de Reparação da Envolvente exterior da Creche “O POMBAL”
Hostel Social - Implementação de resposta Social no Concelho de Oeiras
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Victor Sá Machado n.º 8, 3º A e rua Victor Sá
Machado n.º 14, r/c esq, em Carnaxide
Reparação de fogo municipal sito na Rua Sousa Tavares, nº 3, 1º ESQ - Bairro do
Pombal
Empreitada de beneficiação do edifício da Universidade Sénior
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na RNT5 - Assalto Urgente
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na Avenida João Freitas Branco, n.º 25,
r/c Dtº B.º Laveiras/Caxias e Largo Nuno Gonçalves, n.º 11 - 3º Esq. B.º Qta da Politeira
Empreitada de reparação de fogos municipais na URMMC, Rua António Navarro n.º
6 - 1F e 3 A - São Marçal e João Maria Porto n.º3 - RC Dto e Rua da Liberdade n.º 16
-2º Fte - Encosta da Portela
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na AGCR 7 1ºESQ, ADT 7 3ºDIR,
ADT 1 1ºDIR, AJA 1 Rch Dto - Bairro dos Navegadores
Reparação de fogo devoluto sito na Rua Infante Santo, nº 32, R/C ESQ - Bairro do
Casal da Medrosa
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito na Rua Abel Fontoura da Costa, Lt
4 - 3C, Rua Dr Oliveira Martins, Lt 34 1B do Bairro Dr. Moinho das rolas e Rua Tomás
de Lima, Lt 1r/c Esq. Dr. Francisco Sá Carneiro
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Nuno Simões n.º 17, 1º dto; rua Delfim dos
Santos n.º 2, 2º dto; av dos Cavaleiros n.º 18, rc D; rua Vitor Sá Machado n.º 6, 3º A,
em Carnaxide
Empreitada de reparação de fogos municipais sito em Alameda João de Menezes n.º
7 - R/C esq e Rua Raul Maria de Carvalho n. 2B - Bairro de São Marçal. Rua Tiago de
Almeida n.º 22 - 2 C e Largo Idálio de Oliveira n.º 1 - 1º B - Alto dos Barronhos.
Empreitada de reparação de fogos municipais, em Rua Consuelo Centeno n.º 34, Rua
Consuelo Centeno nº22 e Rua Consuelo Centeno nº 3 - 1º esq e Rua Quinta do Sales
n.º 5 - 2º esq - Encosta da Portela
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito no Largo Mestre de Santa Auta n.º5
- 1.º Dto, Rua Conde Rio Maior n.º 46-R/C Dto, Rua Indiveri Colucci n.º 13- R/C Esq

125 463,35 €
31 577,40 €
31 662,20 €
130 328,06 €
77 213,63 €
6 095,00 €
2 915,00 €
6 227,50 €
8 760,39 €
164 989,00 €
306 693,36 €
243 181,34 €

271 784,00 €
24 197,68 €
269 616,50 €
22 633,63 €
4 410,09 €
4 494,40 €
3 913,52 €
26 997,82 €
76 984,49 €
90 630,38 €
17 596,38 €
46 591,97 €

41 223,21 €

51 816,35 €

40 075,84 €
56 244,99 €

Subtotal: 2 184 317,49 €

Março | Abril 2021
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OBRAS INICIADAS · março 2021

OBRAS ADJUDICADAS · abril 2021

DESIGNAÇÃO

VALOR

Construção do Fórum Municipal, em Oeiras
Construção de ciclovia no Viaduto da Quinta da Fonte, em Paço de Arcos
Conservação e execução de pavimentos pedonais em Algés e Porto Salvo
Construção de Ponto de Entrega para ligação do Naming “PAÇO DE ARCOS” junto à
Praia de Paço de Arcos
Parque de lazer inclusivo do Forum Oeiras
Pintura e reparação de pavimentos em circuitos pedonais no parque das Perdizes, Paço
de Arcos
Requalificação de pavimentos pedonais em Barcarena e Queijas
Oficinas Municipais de Vila Fria: Correção de Pavês no Caminho de Acesso
Reabilitação da fonte da rotunda do Oeiras Parque, conjunto de fontes da Praça de Água
no Parque dos Poetas, conjunto de fontes de Algés e espelho de água do Fórum Oeiras.
Substituição de colunas na Praceta Firmino Rebelo, Porto Salvo
Retirada de apoios de rede no interior da Estação Agronómica Nacional
Requalificação e beneficiação dos espaços de jogo e recreio (EJR) e espaço fitness outdoor (EFO) - Bairro dos Navegadores - Zona nascente e poente
Galerias do Átrio Comercial de Nova Oeiras - Reabilitação estrutural e impermeabilização
Parque Urbano de Miraflores - Beneficiações Diversas e Instalação de Novo Equipamento Fitness
Empreitada de Reparação da Envolvente exterior da Creche “O POMBAL”
Hostel Social - Implementação de resposta Social no Concelho de Oeiras
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Victor Sá Machado n.º 8, 3º A e rua Victor Sá
Machado n.º 14, r/c esq, em Carnaxide
Reparação de fogo municipal sito na Rua Sousa Tavares, nº 3, 1º ESQ - Bairro do Pombal
Empreitada de beneficiação do edifício da Universidade Sénior
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na RNT5 - Assalto Urgente
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na Avenida João Freitas Branco, n.º 25,
r/c Dtº B.º Laveiras/Caxias e Largo Nuno Gonçalves, n.º 11 - 3º Esq. B.º Qta da Politeira
Empreitada de reparação de fogos municipais na URMMC, Rua António Navarro n.º
6 - 1F e 3 A - São Marçal e João Maria Porto n.º3 - RC Dto e Rua da Liberdade n.º 16
-2º Fte - Encosta da Portela
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na AGCR 7 1ºESQ, ADT 7 3ºDIR,
ADT 1 1ºDIR, AJA 1 Rch Dto - Bairro dos Navegadores
Reparação de fogo devoluto sito na Rua Infante Santo, nº 32, R/C ESQ - Bairro do
Casal da Medrosa
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito na Rua Abel Fontoura da Costa, Lt
4 - 3C, Rua Dr Oliveira Martins, Lt 34 1B do Bairro Dr. Moinho das rolas e Rua Tomás
de Lima, Lt 1r/c Esq. Dr. Francisco Sá Carneiro
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Nuno Simões n.º 17, 1º dto; rua Delfim dos
Santos n.º 2, 2º dto; av dos Cavaleiros n.º 18, rc D; rua Vitor Sá Machado n.º 6, 3º A,
em Carnaxide
Empreitada de reparação de fogos municipais sito em Alameda João de Menezes n.º
7 - R/C esq e Rua Raul Maria de Carvalho n. 2B - Bairro de São Marçal. Rua Tiago de
Almeida n.º 22 - 2 C e Largo Idálio de Oliveira n.º 1 - 1º B - Alto dos Barronhos.
Empreitada de reparação de fogos municipais, em Rua Consuelo Centeno n.º 34, Rua
Consuelo Centeno nº22 e Rua Consuelo Centeno nº 3 - 1º esq e Rua Quinta do Sales
n.º 5 - 2º esq - Encosta da Portela

47 687 997,96 €
110 800,50 €
194 276,80 €

Subtotal:

294 621,70 €
12 872,40 €
157 229,80 €

189 296,92 €

2 915,00 €
6 227,50 €
158 949,26 €
31 751,24 €
151 157,67 €
24 197,68 €
269 616,50 €
22 633,63 €
4 410,09 €
4 494,40 €
3 913,52 €

OBRAS INICIADAS · abril 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Instalações sanitárias e outros equipamentos de apoio: Praia de Stº. Amaro de Oeiras
Execução de ramal BT - Av. Engº Álvaro Roquette - Oeiras (PLR 910000040781) - SLAT
Beneficiações nos ginásios e balneários do pavilhão desportivo da EB 2,3 Conde de
Oeiras, em Oeiras
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito no Largo Mestre de Santa Auta n.º5
- 1.º Dto, Rua Conde Rio Maior n.º 46-R/C Dto, Rua Indiveri Colucci n.º 13- R/C Esq
Requalificação da rede de frio de todos os Mercados Municipais
Aplicação de slurry em caminhos de acesso ao Oeiras Parque
Palácio Ribamar (Algés) - Criação de instalações para a ACSA e melhoramento da
acessibilidade pedonal
Parque Fitness da Feitoria - Praia da Torre
Requalificação dos percursos pedonais da Quinta Real de Caxias

Subtotal:

26 997,82 €

151 759,67 €
6 095,00 €
147 288,30 €
56 244,99 €
125 463,35 €
8 264,52 €
271 784,00 €
221 375,65 €
262 286,40 €

1 250 561,88 €

76 984,49 €
90 630,38 €
17 596,38 €
46 591,97 €

41 223,21 €

51 816,35 €

40 075,84 €

75 192,61 €
56 248,39 €
173 722,13 €
28 594,00 €
28 988,39 €
8 458,80 €
292 847,26 €
21 306,57 €
126 935,00 €
29 653,43 €

841 946,58 €

OBRAS CONCLUÍDAS · abril 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Jardins do Palácio Marquês de Pombal - Reabilitação da fonte das 4 estações, terraços
das Merendas, fonte da rosa dos ventos, jardim do buxo e pátio das araucárias.
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito em Rua Alberto Osório de Castro n.º 6
B e Rua Alberto Osório de Castro n.º 38 - 3º Dto - São Marçal
Alterações e ampliação das instalações da Apoio - Centro de dia e base operacional de
apoio domiciliário
Empreitada de Reparação da Envolvente exterior da Creche “O POMBAL”
Hostel Social - Implementação de resposta Social no Concelho de Oeiras
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Victor Sá Machado n.º 8, 3º A e rua Victor Sá
Machado n.º 14, r/c esq, em Carnaxide
Reparação de fogo municipal sito na Rua Sousa Tavares, nº 3, 1º ESQ - Bairro do Pombal
Empreitada de beneficiação do edifício da Universidade Sénior
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na RNT5 - Assalto Urgente
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na Avenida João Freitas Branco, n.º 25,
r/c Dtº B.º Laveiras/Caxias e Largo Nuno Gonçalves, n.º 11 - 3º Esq. B.º Qta da Politeira
Empreitada de reparação de fogos municipais na URMMC, Rua António Navarro n.º
6 - 1F e 3 A - São Marçal e João Maria Porto n.º3 - RC Dto e Rua da Liberdade n.º 16
-2º Fte - Encosta da Portela
Empreitada de reparação de fogos municipais sito na AGCR 7 1ºESQ, ADT 7 3ºDIR,
ADT 1 1ºDIR, AJA 1 Rch Dto - Bairro dos Navegadores
Reparação de fogo devoluto sito na Rua Infante Santo, nº 32, R/C ESQ - Bairro do
Casal da Medrosa
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito na Rua Abel Fontoura da Costa, Lt
4 - 3C, Rua Dr Oliveira Martins, Lt 34 1B do Bairro Dr. Moinho das rolas e Rua Tomás
de Lima, Lt 1r/c Esq. Dr. Francisco Sá Carneiro
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Nuno Simões n.º 17, 1º dto; rua Delfim dos
Santos n.º 2, 2º dto; av dos Cavaleiros n.º 18, rc D; rua Vitor Sá Machado n.º 6, 3º A,
em Carnaxide
Empreitada de reparação de fogos municipais sito em Alameda João de Menezes n.º
7 - R/C esq e Rua Raul Maria de Carvalho n. 2B - Bairro de São Marçal. Rua Tiago de
Almeida n.º 22 - 2 C e Largo Idálio de Oliveira n.º 1 - 1º B - Alto dos Barronhos.
Empreitada de reparação de fogos municipais, em Rua Consuelo Centeno n.º 34, Rua
Consuelo Centeno nº22 e Rua Consuelo Centeno nº 3 - 1º esq e Rua Quinta do Sales
n.º 5 - 2º esq - Encosta da Portela
Empreitada de reparação de fogos devolutos sito no Largo Mestre de Santa Auta n.º5
- 1.º Dto, Rua Conde Rio Maior n.º 46-R/C Dto, Rua Indiveri Colucci n.º 13- R/C Esq
P.M. de Pombal, J. M. Oeiras e Polícia Municipal: reabilitação da Casa das Línguas, cantarias em canteiros de araucárias, reabilitação de balneários e pérgulas, fornecimento e
montagem de carpintarias de limpos
Execução de percurso pedonal confortável no Bairro da Figueirinha, em Oeiras
Beneficiações diversas em caixilharias na EB Porto Salvo
Construção de passadiço de ligação da ponte sobre o rio Jamor à margem esquerda
Eixo Verde e Azul, Rio Jamor, 1ª Fase

Subtotal:

Total:
Oeiras Atual · Suplemento

30 453,80 €
158 843,12 €

51 047,96 €

VALOR

Subtotal:

Skate Park (Oeiras) - Reconstrução de muro e melhoramento da drenagem superficial
Manutenção das vedações dos espaços de jogo e recreio do concelho de Oeiras

281 284,04 €

OBRAS CONCLUÍDAS · março 2021
Requalificação da Rua da Constituição e Rua da Juventude em Tercena
Requalificação das Ruas Comendador Álvaro Vilela, de Gôa, de Damão, de Timor e
Mouzinho de Albuquerque em Tercena
Repavimentação da Estrada de Queluz, Carnaxide
Espelho de Água do Condomínio Varandas da Barra – Requalificação a nível eletromecânico e de construção civil
Construção de passeio na Rua das Portelas, em Porto Salvo
Intervenção urgente para estabilização de zona de derrocada devido a uína de antiga
moradia no nº 33A da R. Manuel Pereira de Azevedo - Linda-a-Pastora, Queijas
Conservação e reparação de pavimentos rodoviários em Oeiras e Paço de Arcos.
Execução de rede de rega nos taludes Q55 e Q60 da Qtª da Fonte, em Paço de Arcos
Empreitada de pinturas de edifícios de habitação municipal, em Carnaxide
Empreitada de reparação de fogos municipais sito em Largo Dr. Carlos França n.º 8 - R/C
- C, Alto dos Barronhos, Rua Dr. Victor Sá Machado n.º 14 - 2º Dto - Páteo dos Cavaleiros.

VALOR

7 383,96 €

Subtotal: 49 869 698,04 €

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO

152 840,87 €
36 508,51 €
247 987,00 €
24 197,68 €
269 616,50 €
22 633,63 €
4 410,09 €
4 494,40 €
3 913,52 €
26 997,82 €
76 984,49 €
90 630,38 €
17 596,38 €
46 591,97 €

41 223,21 €
51 816,35 €

40 075,84 €
56 244,99 €
115 390,95 €
115 433,07 €
31 747,00 €
50 880,00 €
1 237 338,07 €

2 765 552,72 €

57 101 373,63 €

PATRIMÓNIO
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LINDA-A-PASTORA

Restauro da Capela
de S. João Baptista
INVESTIMENTO

150 MIL EUROS
Está em curso a obra de conservação e restauro da Capela de S. João Baptista, trabalhos
integralmente financiados pelo Município.
A intervenção prevê a execução de rebocos e pinturas no exterior do monumento, limpeza e desinfestação da cobertura, limpeza e tratamento de cantarias, preenchimentos
de vãos (portas e caixilharias) e tratamento de elementos metálicos.
No interior os trabalhos incidem na nave, coro-alto, capela-mor (incluindo o retábulo-mor) e sacristia, com pinturas, tratamento de azulejos, consolidação de madeiras e
revisão da iluminação. •

OEIRAS PROMOVE
A CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

O Município de Oeiras vai desenvolver o projeto ‘Mais Polinizadores, Mais Biodiversidade’,
financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu EEA Grants.
O projeto vai desenvolver-se na Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, antiga Estação
Agronómica Nacional, e tem por objetivos
promover a conservação da biodiversidade
e dos ecossistemas, reforçar o sistema científico nacional e internacional, criar um laboratório vivo ao ar livre e apostar na educação
ambiental e ciência cidadã com foco nos polinizadores.

PROJETO PILOTO
DE RECOLHA
DE BIO RESÍDUOS

VINHO VILLA OEIRAS CONQUISTA MAIS DOIS PRÉMIOS

COLHEITA 2009 E BLEND 7 ANOS DISTINGUIDOS
O vinho Villa Oeiras Colheita 2009 foi distinguido com o Grande Prémio - A Escolha de Imprensa 2020, atribuído ex aequo aos três melhores vinhos fortificados a
concurso. O Villa Oeiras Blend 7 Anos recebeu o Prémio Escolha de Imprensa 2020
atribuído ex aequo aos 18 vinhos mais bem classificados.
Escolha da Imprensa é um evento no qual uma publicação especializada convida
profissionais de diversos órgãos de comunicação social para provarem os vinhos
produzidos em Portugal. Um júri formado por 32 elementos avaliou, assim, 678
vinhos nas categorias de Espumantes, Brancos, Rosés, Tintos e Fortificados.
Ao longo dos últimos anos o vinho Villa Oeiras foi amplamente premiado: Selecione Del Sindaco 2018 – Ouro e Prata, Revista Paixão pelo Vinho 2017 – Prémio
Prestígio, Associação de Escanções Portugal 2016 – Tambuladeira Prata, Portugal
Wine Trophy 2016 – Ouro, International Wine & Spirit Competition 2014 – Prata,
Concours Mondial de Bruxelless 2013 – Prata, International Wine Challange 2013
– Prata, Concurso de Vinhos de Lisboa 2012 – Ouro, Selecione Del Sindaco 2012
– Grande Medalha de Ouro e Confraria dos Enófilos da Estremadura 2011 – Prata.
Mais sobre o vinho Villa Oeiras em www.villaoeiras.com.

O Município de Oeiras iniciou em 2012 a recolha dedicada de bio resíduos no setor da hotelaria, restaurantes e cafés, estando o serviço atualmente disponível para 52 entidades.
Em 2020 foi implementado um projeto-piloto
em cerca de 4.400 habitações na zona de Linda-a-Velha e Miraflores, tendo como objetivo
testar um novo sistema de deposição e recolha seletiva de resíduos biodegradáveis ao nível doméstico.
Perspetivando um alargamento faseado desta recolha a todo o território do concelho, o
Município tem prevista agora a instalação de
23 novas ilhas distribuídas por todas as freguesias, a entrega, a cada utilizador aderente,
de um balde de cozinha de 7 litros para facilitar a transferência dos restos de alimentos e a
aquisição de uma viatura de recolha especial.
Nesta nova fase o município contou com uma
candidatura aprovada no âmbito do Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos – POSEUR, no
valor elegível de 563.608,44€ e com uma comparticipação de 75%.
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NOVO CICLO DE DESENVOLVIMENTO
OEIRAS VALLEY

PHC inaugurou nova
sede no Taguspark

Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Ricardo Parreira,
CEO da PHC Software, Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark

desenvolvimento no Município
de Oeiras e na marca Oeiras
Valley”, afirmou, no dia da inauguração, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais.
Com uma área útil de 4000 metros quadrados e capacidade
para 250 pessoas, o Edifício Simulador I surge associado a uma
nova fase de desenvolvimento do
Taguspark, com novas construções, contribuindo assim para a
evolução e modernização da arquitetura do Parque de Ciência e
Tecnologia. •

A multinacional de origem portuguesa PHC Software, dedicada
ao desenvolvimento de software de gestão, inaugurou no passado
dia 9 de abril o seu novo edifício de escritórios no Taguspark, em
Oeiras.
Pensado de raiz para aumentar a produtividade e o bem-estar dos
colaboradores da empresa, elevando a experiência de trabalho e
a criação de valor, o novo edifício da PHC resulta de um investimento de 12 milhões de euros e promete revolucionar o futuro
do trabalho, apresentando-se como “uma referência em termos de
instalações em Portugal e na Europa”.
“Estas instalações da PHC, com excelentes condições para os seus
trabalhadores exercerem as suas atividades com inovação e criatividade, refletem a ambição já demonstrada por esta administração
do Taguspark e aquilo que determinámos para um novo ciclo de

INVESTIMENTO DO TAGUSPARK

12 MILHÕES DE EUROS

Nelson Mandela
imortalizado
no Taguspark
Foi inaugurado no passado dia 9 de abril o busto de Nelson Mandela
colocado na praça com o seu nome, no Núcleo Central do Taguspark.
Trata-se de uma homenagem a esta figura marcante da história mundial
pelo seu contributo para a defesa dos direitos humanos, da liberdade
e da democracia. O busto é da autoria da artista plástica Clo Bourgard
é agora parte integrante de um Museu de Arte Urbana em desenvolvimento no Taguspark e que conta com obras de diversos artistas plásticos portugueses reconhecidos a nível internacional, entre os quais Clo
Bourgard, Boldalo II, Osir, Gonçalo Mar, The Caver, Styler, Youthone e o
grupo Rethorica Studio. •

Oeiras Atual

HABITAÇÃO
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INVESTIMENTO GLOBAL

1,8 MILHÕES DE EUROS

Requalificação
dos bairros
municipais
Projetos de execução
em curso

Novo Programa
de Habitação Municipal
para 500 Fogos
no valor de
102 milhões de euros

A par da construção de novos fogos, o Município de Oeiras tem vindo a investir na requalificação dos
bairros municipais. Neste contexto, realizaram-se obras de reabilitação e reparação dos edifícios da Alameda Diogo Teive, 1 a 11, e Avenida Diogo Lopes Sequeira, 80 a 90, no Bairro dos Navegadores, num
investimento total de 222 mil euros, e trabalhos de pinturas no Bairro Alto dos Barronhos e no Bairro
Páteo dos Cavaleiros, num investimento de 127 mil euros.
Em curso está a obra de reabilitação dos edifícios do Bairro dos Navegadores – Fase 2 – Lotes 7 a 17 e
39 a 45, que representa um investimento de mais de 317 mil euros.
Foram ainda lançados diversos procedimentos para obra, que visam a conservação e reabilitação dos
edifícios e, consequentemente, a melhoria das condições habitacionais dos bairros municipais.
Prevê-se, a curto prazo, o início dos trabalhos de reparação e pintura de caixas de escadas de cerca
de 30 edifícios do Bairro dos Navegadores; a reabilitação do edificado e zonas comuns dos edifícios
do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro e Alto da Loba, a manutenção de equipamentos municipais na
freguesia de Carnaxide (Unidade Residencial Madre Maria Clara), a pintura de edifícios de habitação
municipal em Carnaxide, a reparação da envolvente exterior da Creche O Pombal e a empreitada
de reparação e manutenção no Parque Habitacional Municipal nas freguesias de Carnaxide, Queijas,
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo. Nestas obras está representado um investimento de
cerca de 1 milhão e 180 mil euros. •

CASAS REABILITADAS PARA ACOLHER NOVAS FAMÍLIAS
Investimento
450 MIL EUROS

A política de habitação é um elemento central das políticas de desenvolvimento do Município de Oeiras.
Neste sentido, o Município promove, de forma consistente, o realojamento de famílias identificadas no âmbito do Observatório da Habitação.
Com essa finalidade, realizaram-se recentemente obras de beneficiação em 36 fogos, de diversos bairros municipais, para acolher novas famílias. As melhorias realizadas nos apartamentos visam proporcionar maior conforto e representam um investimento que ronda os 450 mil euros.
Oeiras foi o primeiro concelho do País a erradicar barracas, mas existem outras questões relacionadas com habitação: por um lado, o ciclo de
pobreza não se quebra numa primeira geração e, por outro, a crise social provocada pela pandemia em breve será sucedida por uma crise económica que fará aumentar o número de famílias cujo rendimento não lhes permitirá aceder ao mercado de habitação.
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Inauguradas instalações
do Núcleo de Karaté
de Oeiras
INVESTIMENTO

145 MIL EUROS

Foram inauguradas no passado dia 25 de abril as novas instalações do
Núcleo de Karaté de Oeiras, junto ao Polidesportivo do Bairro do Pombal, em Oeiras.
Trata-se de um edifício novo que agrega valências lúdicas e educativas,
destinado a ser utilizado pelas crianças e jovens do Bairro do Pombal •

Novas instalações afetas à Universidade
Sénior de Oeiras avaliadas em três milhões de euros
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO

50 MIL EUROS

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, inaugurou no passado dia 17 de abril as novas instalações da Universidade
Sénior de Oeiras, na Alameda Conde de Oeiras.
As obras de renovação e ampliação do edifício anteriormente ocupado
pelo Centro de Juventude de Oeiras incluíram a requalificação de todas
as salas, a criação de uma copa, de uma nova zona de receção e a beneficiação do espaço exterior, um investimento na ordem dos 50 mil euros.
Fundada em 1989, a Universidade Sénior de Oeiras é uma associação
cultural sem fins lucrativos que tem como propósito a promoção do envelhecimento ativo e bem-sucedido. •

PORTO SALVO

RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

INVESTIMENTO
42 MIL EUROS

O Município promoveu os trabalhos de substituição do sistema de iluminação do campo de futebol de 11 do Complexo Desportivo de Porto Salvo
(projetores e demais equipamentos associados), por sistema baseado em tecnologia de LED, com ganhos de eficácia energética e vida útil mais
longa.

Oeiras Atual

EQUIPAMENTOS
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INVESTIMENTO

250 MIL EUROS

INVESTIMENTO

270 MIL EUROS

Novo hostel social
garante alojamento
de emergência para
pessoas vulneráveis
O Município vai criar, em Oeiras, uma nova estrutura de alojamento
social de emergência, temporário, dirigido a pessoas em situação de
especial vulnerabilidade e de desproteção social e/ou habitacional. A
medida está enquadrada no âmbito do Plano Municipal de Intervenção com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.
Localizado no centro histórico da vila de Oeiras, num edifício em reabilitação, o Hostel Social vai disponibilizar 12 quartos e está pensado
em duas áreas independentes, não comunicantes. Uma destina-se a
acolher pessoas sem-abrigo, sob gestão da Santa Casa da Misericórdia de Oeiras, enquanto a outra vai albergar pessoas em situação de
emergência, em regime de acolhimento transitório, com gestão a cargo do Município. •

CARNAXIDE

Ampliação da APOIO
oferece mais
respostas sociais
Já se encontram concluídas as obras de ampliação das instalações do
Centro de Dia e Base Operacional do Serviço de Apoio Domiciliário
da APOIO – Associação de Solidariedade Social, situadas na Unidade
Residencial Madre Maria Clara, em Outurela, Carnaxide.
A ampliação dos espaços relacionados com as áreas de convívio e de atividades tem por objetivo aumentar a capacidade daquelas respostas sociais e
incrementar a qualidade e quantidade dos serviços prestados aos utentes,
promovendo as relações interpessoais e contribuindo ativamente para a
prevenção de situações de dependência, promovendo a sua autonomia.
Esta ampliação permite uma alteração da ocupação máxima atual, de
50 para 80 utentes na resposta social de Centro de Dia, a par do licenciamento da resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário para um
número mínimo de 100 utentes. •
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MARLENE BRAZ RODRIGUES
VEREADORA COM O PELOURO DOS CONTRATOS LOCAIS DE SEGURANÇA

“Segurança é um elemento essencial
para a inclusão social”
Nascida na Venezuela, Marlene Braz Rodrigues chegou a Portugal nos anos 60. Doutorada em Serviço Social, trabalhou como assistente social e como docente. Mãe, assistente social, professora universitária, investigadora e vereadora, desafio que assumiu com o espírito com que afirma abraçar as causas da sua vida: “do serviço público”.

de Segurança, através de uma intervenção de proximidade, potenciando
o desenvolvimento das competências pessoais e sociais em prol da sua
melhor integração e inclusão, participação cívica e cidadania ativa.

Oeiras Atual - De que falamos, quando falamos de Contratos
Locais de Segurança – o pelouro que assume no Município – e
qual a sua importância?
Marlene Rodrigues – É muito importante, porque a segurança é um
direito fundamental dos cidadãos, indispensável ao desenvolvimento e
coesão social. O Relatório sobre Desenvolvimento Humano de 1994, do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, consagra o conceito de “segurança humana”, atribuindo-lhe condição essencial à vida
e à dignidade humana.
Nesta senda, o Município de Oeiras celebrou com o Ministério da Administração Interna um Contrato Local de Segurança, na tipologia MAI
BAIRRO, com vista a intervenções precoces em contextos de vulnerabilidade sejam eles socioeconómicos, educacionais ou culturais, com
vista à redução das assimetrias e desigualdades sociais, bem como a prevenção da delinquência juvenil e a eliminação dos fatores criminógenos
nos bairros de intervenção – bairros municipais da zona da Carnaxide e
Bairro dos Navegadores.
A atuação do Contrato Local de Segurança de Oeiras data de inícios de
2018 e abrange cerca de 4000 oeirenses que integram as populações
residentes nos territórios de intervenção prioritária do Contrato Local

Oeiras Atual

OA - Trata-se de uma área intrinsecamente ligada à habitação,
nomeadamente à habitação municipal. Em que medida considera que este é, ainda hoje, um dos principais vértices do desenvolvimento do concelho?
MR - Lembro-me perfeitamente dos designados “bairros de lata” em
Algés, onde moro desde os meus 4-5 anos, especialmente o Bairro da
Estrada de Circunvalação e a Pedreira dos Húngaros, o maior bairro de
lata de Lisboa, com mais de 5 mil moradores.
Ainda muito jovem e integrando a atividade social no movimento Shalom, de jovens católicos, estive como voluntária a trabalhar nesses bairros. Alguns anos depois ouvi falar de Isaltino de Morais, o primeiro autarca a nível nacional que conseguiu erradicar as barracas do seu concelho.
Através da concretização de programas como o SAAL, Serviço Ambulatório de Apoio Local, o PER, Programa Especial de Realojamento, e
posteriormente o URBAN, o município de Oeiras conseguiu concretizar
o direito de habitação de milhares de munícipes.
A habitação municipal deste concelho constituiu e constitui um ex-libris
das políticas locais, num País pautado por rendimentos baixos, onde a
habitação e os seus custos promoviam e promovem situações de pobreza
e exclusão social.
O investimento nas políticas de habitação do município de Oeiras irá
continuar. Está, aliás, na forja. E não podia ser de outro modo porque fatores macro, como a globalização e a desigualdade, entre outros, levaram
a que os problemas se agudizassem.
Com a pandemia, a desigualdade tende a aumentar, sendo incerto o pós
período pandémico que, desde já, não augura nada de bom.
A Câmara Municipal de Oeiras continua esta caminhada e está atenta
aos novos desafios e soluções, através de políticas de habitação inclusivas, que conjuguem as dimensões espacial e social, porque os défices
sociais têm expressão territorial, e vice-versa.
OA - O que projeta ou ambiciona para Oeiras neste campo?
MR - Desejo mudanças que vão ao encontro das causas que levam à
exclusão social, causas essas que originam trajetórias e percursos de
vulnerabilidade, de exclusão social, de delinquência. Mudanças que
quebrem o ciclo de pobreza, este não-direito de se nascer e morrer pobre
ou excluído. Que os bairros municipais e nomeadamente os que são
abrangidos pelo Contrato Local de Segurança de Oeiras, sejam espaços
de afetos, de reforço da vizinhança, de participação e convívio e que se
estendam num laço bem apertado com o outro tecido social e urbano da
polis, formando um todo harmónico.
Utopia? Realidade? Não quero saber… Porque sem esse horizonte utópico deixaria de acreditar que podemos fazer o possível, mas também o
desejável. Como refere E. Galeano, a utopia serve para isso: para que eu
não deixe de caminhar.

ENTREVISTA
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ARMANDO SOARES

VEREADOR COM OS PELOUROS DO EMPREENDEDORISMO, FUNDOS COMUNITÁRIOS, FEIRAS, MERCADOS E CEMITÉRIOS

“Oeiras contribui diariamente
para a riqueza do País”
Natural de Lisboa, onde nasceu em 1977, Armando Soares é licenciado em Sociologia.
Eleito Deputado Municipal em Oeiras em 2001, foi adjunto do presidente da Câmara entre 2005 e 2009 e deputado na Assembleia da República na XXIII Legislatura pelo Partido Social Democrata. Regressou à Câmara de Oeiras
em 2020, para assumir os pelouros do Empreendedorismo, Fundos Comunitários, Feiras, Mercados e Cemitérios.
Oeiras Atual - Tem sob a sua responsabilidade as áreas do empreendedorismo e fundos comunitários, temas com grande
relevância no actual contexto de crise sanitária e económica.
Quais os principais desafios que aqui se colocam?
Armando Soares - Além duma crise de saúde pública, esta pandemia
trouxe uma crise económica e social relativamente à qual elaborámos
uma série de medidas de apoio, de forma a minimizar o seu impacto e
constrangimentos.
Prova disso, tem sido a aposta constante na marca Oeiras Valley, representativa de um novo ciclo de desenvolvimentos para o Município, e que
passa, muito, pelo apoio aos empreendedores locais.
Algumas das medidas adotadas passaram pela criação de um Balcão de
Apoio ao Empresário e Investidor, que lhes disponibiliza um serviço de
aconselhamento e acompanhamento; o Gabinete do Empreende+ em
parceria com a AERLIS, que disponibiliza um serviço integrado de apoio
ao empreendedorismo numa óptica de desenvolvimento e crescimento
sustentável dos modelos de negócio; o apoio na criação de espaços para
incubação de empresas como é o exemplo do PALACEO (centro de indústrias criativas no Palácio Flor da Murta); o OeirasHub, que em parceria
com a Fábrica de Startups visa acelerar o crescimento das startups, e
ainda a colaboração com a Associação Nacional de Jovens Empresários.
Apesar dos dados estatísticos indicarem que Portugal, quando comparado
com a média europeia, está na cauda da Europa no que diz respeito ao
apoio, criação e instalação de startups, o Município de Oeiras acredita que
tem as condições necessárias para ajudar o País a reverter esta tendência.
Oeiras, além de ser o quinto concelho português com maior densidade
empresarial, é também o segundo município que gera maior volume de
negócios entre as empresas não financeiras, ascendendo a mais de 25 mil
milhões de euros, ou seja, contribuímos diariamente para o crescimento
do País e isso deve-se à forte aposta nas empresas e nos empreendedores.
É importante notar que Oeiras tem criado as condições para se tornar o maior
ecossistema da inovação, ciência, criatividade e tecnologia em Portugal.
No que concerne aos Fundos Comunitários, acreditamos que os próximos anos poderão ser definitivos para o desenvolvimento, não só de Oeiras, mas do nosso País. A nossa autarquia tem prosseguido uma política
de candidaturas que visa o apoio a projectos desenvolvidos em parceria
com algumas organizações do nosso concelho. Uma gestão eficiente dos
fundos comunitários permite criar ainda mais oportunidades para as
nossas comunidades mais desfavorecidas, apoiando a formação e contratação inclusiva ou reordenando zonas do concelho mais degradadas.

OA - O que ambiciona para o concelho de Oeiras, em particular
nas matérias enquadradas pelos seus pelouros?
AS - O concelho de Oeiras é já amplamente reconhecido como um município de excelência. É sempre possível almejar mais, sendo que os
próximos anos serão vitais para a nova estratégia de desenvolvimento e
crescimento, assente num pilar vital para a sociedade: a cultura.

Mas nenhuma área do município pode ser desprezada, uma vez que
tudo tem que funcionar de forma articulada e harmoniosa. Construir
bem, demora muitos anos, mas num curto espaço de tempo tudo pode
ser comprometido. Ambiciono uma Oeiras ainda mais feliz, mais solidária e ainda mais coesa. Este novo tempo tem que nos aproximar e as novas regras, fruto da pandemia que atravessamos, não podem distanciar
os nossos corações.
Temos todas as condições para acrescentar ainda mais valor na área
do empreendedorismo, atraindo novas startups de qualidade, acompanhando o seu desenvolvimento e prosseguindo políticas que nos mantenham não só no Top nacional, como nos permitam competir cada vez
mais com outros municípios a nível mundial. O conceito Oeiras Valley,
mais do que uma marca identitária do nosso território, é a nossa ambição e posicionamento em padrões únicos de desenvolvimento. A captação de mais investimento, uma gestão rigorosa dos dinheiros públicos, o
ordenamento e desenvolvimento do nosso território, sempre com o foco
nas pessoas e na sua felicidade, é e continuará a ser a nossa assinatura.
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BALCÃO DE APOIO
E ATENDIMENTO SOCIAL
Abriu ao público no passado dia 22 de fevereiro o Balcão de
Apoio e Atendimento Social, que visa prestar informações sobre
as respostas sociais disponíveis no concelho de Oeiras e respetivas formas de acesso, em função do problema apresentado.
Com esta iniciativa o Município pretende complementar a ação
de outras entidades com competências em matéria de ação social, articulando diretamente com os diversos parceiros sociais
e agilizando processos de apoio.
Balcão de Apoio e Atendimento Social
Rua Marquês de Pombal, n.º 38, em Oeiras
De segunda a sexta-feira, 9h-12h30 | 14h-17h

PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS
NA INFÂNCIA
“Serei o que me deres… Que seja Amor” foi o lema do mês dedicado à prevenção dos maus tratos na infância, assinalado em
abril em todo o País e ao qual a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras se associou.
Despertar a consciência da comunidade, mobilizar o interesse
das entidades e instituições do concelho relativamente à importância da prevenção do abuso infantil e promover nas famílias o
exercício de uma parentalidade positiva, sem recurso à violência verbal, física e psicológica, são os objetivos desta iniciativa.
Este ano, face à pandemia de Covid-19, realizaram-se atividades
pontuais que procuraram chamar a atenção para a importância
de uma cultura preventiva e de uma atitude proativa e responsável face a este problema.

ACADEMIA DE FUTSAL
DISTINGUIDA PELO INSTITUTO
DO DESPORTO
E DA JUVENTUDE
O Clube Recreativo Leões de Porto Salvo viu ser distinguido com
a Bandeira da Ética o trabalho que tem vindo a desenvolver, em
parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, no âmbito da Academia de FutSal, projeto vocacionado para crianças e jovens
moradores nos bairros dos Navegadores, em Porto Salvo, e da
Portela, em Carnaxide.
Trata-se de uma certificação dos valores éticos no desporto
atribuída pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude
(IPDJ), em paralelo com a aprovação da candidatura ao Programa Bairros Saudáveis, que visa dinamizar e apoiar parcerias e
intervenções locais tendo como objetivo a melhoria das condições de vida em territórios vulneráveis.
Recorde-se que o Município promove e apoia, através dos Contratos Locais de Segurança, diversos projetos que têm como objetivo eliminar situações de vulnerabilidade social potenciando,
por exemplo, o desenvolvimento pessoal e de competências sociais e desportivas de crianças e jovens.

Oeiras Atual

PROJETOS MUNICIPAIS COMBATEM
ISOLAMENTO DOS IDOSOS
INVESTIMENTO
350 MIL EUROS

Na sequência do encerramento das respostas solidárias de Centro de Dia em resultado da pandemia, um investimento municipal na ordem dos 300 mil euros tem
permitido que as entidades continuem a assegurar, aos seus cerca de 700 utentes,
a prestação de cuidados ao domicílio. Para além da disponibilização de refeições,
destacam-se os contactos telefónicos periódicos, apoio psicológico e realização de
atividades de ocupação e estimulação cognitiva.
Tendo presente o elevado isolamento a que se encontram sujeitos utentes e profissionais das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, com fortes impactos no seu
bem-estar emocional e físico, está em curso um programa de animação que abrangerá todas as estruturas solidárias em funcionamento no concelho. Trata-se de um
investimento municipal que ronda os 50 mil euros.

OEIRAS AJUDA A SUPORTAR GASTOS
COM ELETRICIDADE E GÁS DOS IDOSOS
NO INVERNO
200 MIL EUROS JÁ ATRIBUÍDOS

Duzentos mil euros é o valor da comparticipação financeira cuja atribuição já foi
aprovada pela Câmara Municipal de Oeiras para dar seguimento à medida apresentada no início deste ano (em vigor entre janeiro e março), que garante uma
contribuição de 150 euros a cada idoso do concelho – desde que portador do Cartão 65+ –, para ajudar a suportar os custos com o pagamento dos consumos de
eletricidade e gás para aquecimento das casas.
Foram instruídos cerca de 1 300 processos de apoio, de um total de 2 000 possíveis
beneficiários, representando um investimento total na ordem dos 300 mil euros.

OEIRAS ENTREGA EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO A CRECHES
E JARDINS-DE-INFÂNCIA
O regresso ao ensino presencial dos primeiros alunos após um novo período de
confinamento, desencadeou nova ação preventiva do contágio por Covid-19 por
parte do Município.
Neste contexto, começaram a ser distribuídas
por creches e jardins-de-infância locais (tanto
da rede solidária como
privados), equipamentos
de proteção individual
como máscaras, batas,
luvas e álcool-gel.
Está prevista a entrega de
cerca de 75 mil unidades,
que deverão constituir um
relevante contributo para
a prossecução da missão
destes equipamentos de
infância.

COVID-19
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Testagem massiva à população
do concelho
INVESTIMENTO MUNICIPAL

850 MIL EUROS

50.000 TESTES EM FARMÁCIAS
10.000 TESTES NA UNIDADE MÓVEL

O Município de Oeiras intensificou a realização de rastreios à Covid-19
com um programa de testagem rápida à população que teve início no dia
5 de abril. Os testes são realizados em farmácias do concelho e numa
Unidade Móvel itinerante.
Pretende-se, com esta testagem, detetar precocemente os casos de infeção, permitindo um maior controlo da pandemia.
Cada munícipe pode fazer dois testes por mês (de 14 em 14 dias), bastando,
para tal, solicitar agendamento numa das farmácias aderentes ou dirigir-se
à Unidade Móvel que será colocada em locais estratégicos do concelho.
Está prevista, numa primeira fase, a aplicação de 50.000 testes nas farmácias, sujeita a avaliação. Na Unidade Móvel, e num período de dois

meses, estima-se a aplicação de 10.000 testes. Trata-se de um investimento municipal de cerca de 850 mil euros.
Esta testagem massiva à população conta com a anuência da Autoridade
de Saúde Pública Local e a devida articulação com o Agrupamento de
Centros de Saúde Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES LOO) e é realizada
através de parceria com as farmácias do concelho.
Recorde-se que o Município iniciou em junho de 2020 o rastreio preventivo dos profissionais de primeira linha, abrangendo colaboradores do
Município, profissionais dos equipamentos sociais (idosos, deficiência e
infância), forças de socorro e segurança, entre outros. Foram testados,
até ao início de abril, 7.865 profissionais. •
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APOIOS MUNICIPAIS ATRIBUÍDOS
DE MARÇO 2020 A ABRIL 2021
VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS MUNICIPAIS

12 MILHÕES DE EUROS

2 MILHÕES
DE EUROS

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA MUNÍCIPES
1.312 PROCESSOS
DEFERIDOS

1 MILHÃO
DE EUROS

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

MAIS DE 3 MIL APOIOS
546 VOLUNTÁRIOS
PROGRAMA OEIRAS A SEU LADO
ENTREGA DE REFEIÇÕES,
MEDICAÇÃO E COMPRAS
AO DOMICÍLIO EM SITUAÇÕES
DE VULNERABILIDADE

2 MILHÕES
DE MÁSCARAS

500 MIL EUROS

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

DISTRIBUÍDAS
PELA POPULAÇÃO

VACINAÇÃO COVID19
EM LARES DE IDOSOS
3.768 UTENTES E COLABORADORES
RECEBERAM DUAS DOSES DA VACINA

CENTRO
DE VACINAÇÃO
COVID19

31.350 VACINAS
ADMINISTRADAS, ENTRE
10 DE FEVEREIRO E 18 DE ABRIL

250 MIL EUROS

600 MIL EUROS

287 MIL EUROS

190 MIL EUROS

400 MIL
REFEIÇÕES

489 MIL EUROS

322 MIL EUROS

7.921 TESTES
PREVENTIVOS

475 MIL EUROS

375 MIL EUROS

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA TRABALHADORES

FORNECIDAS
A PROFISSIONAIS
DA LINHA DA FRENTE
E POPULAÇÃO
CARENCIADA

AQUISIÇÃO DE 13 MIL
TESTES DE DIAGNÓSTICO
COVID19

Oeiras Atual

APOIO DE EMERGÊNCIA
A ENTIDADES NO ÂMBITO
DA PANDEMIA

APOIO ÀS ENTIDADES QUE
DISPONIBILIZAM REFEIÇÕES
CONFECIONADAS

ENSINO À DISTÂNCIA
E PLANO TECNOLÓGICO
DA REDE ESCOLAR

APOIO A 15 ENTIDADES
COM RESPOSTA DE CENTRO
DE DIA / CENTRO DE CONVÍVIO
PARA IDOSOS

APOIO ÀS ENTIDADES
PARA REFORÇO
DA RESPOSTA
ALIMENTAR

1 500 CHAMADAS
LINHAS DE ATENDIMENTO
E APOIO SOCIAL

APOIO A ENTIDADES
PARA AQUISIÇÃO
DE OITO VIATURAS

PARA PROFISSIONAIS
DAS ENTIDADES
SOCIAIS, FORÇAS
DE SOCORRO
E SEGURANÇA

100 MIL EUROS

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

COVID-19

Apoio Municipal ao
Plano de Vacinação
contra a Covid-19
INVESTIMENTO MUNICIPAL

400 MIL EUROS

Sensibilizar, prevenir e proteger as populações têm sido as prioridades
das medidas implementadas localmente no atual contexto de pandemia.
Neste âmbito, o Município de Oeiras tem garantido o constante apoio às
entidades de saúde.
Durante a operacionalização do Plano de Vacinação contra a Covid-19
implementado pelo Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Ocidental
e Oeiras (ACESLOO), o Município disponibiliza todos os meios logísticos, técnicos e financeiros necessários. •
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VACINADOS DE JANEIRO A ABRIL
36.560 munícipes já tomaram a 1.ª dose da vacina
(e 8.391 a 2.ª dose)
Administradas 31.350 vacinas no Centro de Vacinação
3.768 utentes e colaboradores das Estruturas Residenciais
para Pessoas Idosas (ERPI) e Lares Residenciais
2.400 professores e pessoal não docente
500 profissionais das forças de segurança e socorro
467 munícipes acamados

CENTRO DE VACINAÇÃO COVID-19
DE FEVEREIRO A ABRIL

Administradas 31.350 vacinas
Mais de 10.000 serviços de transporte de táxi gratuito
17.640 lanches fornecidos aos munícipes idosos
Mais de 30.000 kits de oferta entregues (material de
divulgação, máscaras cirúrgicas e álcool-gel)
Mais de 2.000 refeições disponibilizadas às equipas
alocadas ao centro
14 postos de vacinação em funcionamento
100 lugares na sala de espera e 94 na área de recobro
Funcionamento das 8h às 22h
Contratação de sete enfermeiros
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JUVENTUDE

Prémio distingue
os 13 melhores alunos
do concelho
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, recebeu, no passado dia 3 de março, os 13 alunos do concelho que
concluíram o 12º ano no ano letivo 2019/2020 com as melhores
classificações (mais de 18,5 valores). Os estudantes foram distinguidos na oportunidade com o Prémio SIMAS: um computador
portátil em reconhecimento do seu desempenho académico.
Este ano, pela primeira vez, a distinção aos melhores alunos do
concelho de Oeiras foi alargada: além dos oito alunos finalistas do
ensino secundário, também os melhores alunos das escolas profissionais (Escola Profissional Val do Rio e Instituto de Tecnologias
Náuticas), da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo e das escolas internacionais (Oeiras International Shchool e Instituto Español Giner de los Ríos) viram o seu mérito reconhecido.
Iniciativa da Câmara Municipal de Oeiras e dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e
Amadora (SIMAS), este prémio visa distinguir o mérito dos alunos,
das suas famílias e das escolas, servindo de referência para toda a
comunidade. •

Oeiras aumenta apoio
ao associativismo desportivo
INVESTIMENTO MUNICIPAL

940 MIL EUROS

O Município de Oeiras aprovou, em reunião de executivo do passado dia 17
de fevereiro, um apoio ao desenvolvimento da atividade desportiva regular das
coletividades desportivas concelhias, alusivo ao ano de 2021, num montante
global de cerca de 940 mil euros.
O apoio, distribuído por 53 entidades, regista, face ao ano passado, um aumento de mais de 50 mil euros.
A medida destina-se a comparticipar financeiramente os encargos decorrentes da atividade desportiva regular das coletividades desportivas: despesas
com inscrições, enquadramento técnico, deslocações e material técnico. •

Projeto promove
sucesso escolar
Promover nas crianças o desenvolvimento de expectativas ambiciosas para o
seu futuro, assim como competências que lhes permitam realizar um percurso escolar de sucesso são os objetivos do Projeto Teach for Portugal, em curso
na Escola Básica e Secundária Aquilino Ribeiro. Para atingir esse resultado,
suporta-se no trabalho de mediadores que prestam apoio escolar aos alunos e
trabalham competências de colaboração e liderança.
O projeto resulta de um investimento municipal de 58 mil euros e terá a duração de dois anos letivos. •

Oeiras Atual

INOVAÇÃO
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NOVO PORTAL MUNICIPAL MODERNO E INTUITIVO

Oeiras reforça presença digital com site renovado
Já foi lançado o novo portal municipal de Oeiras. Totalmente renovado,
insere-se no projeto de modernização e transformação digital do Município de Oeiras. Com design alinhado com as mais recentes tendências e
direcionado para proporcionar uma excelente experiência de utilização.
O novo portal resultou de uma abordagem colaborativa que envolveu
munícipes, entidades do concelho e colaboradores do Município, para
dar resposta próxima às necessidades, expectativas e contextos de utilização do todos.
Trata-se de um novo recurso municipal ao serviço da cidadania, facilitando o acesso à informação pública, um dever das administrações e um
direito dos munícipes. Será um instrumento que permitirá aproximar o
poder local dos munícipes, reforçando a transparência perante os cidadãos de Oeiras.
Com paradigmas de interação que expressam a inovação que se vive em
Oeiras Valley, vai poder ser consultado a partir de qualquer dispositivo
móvel, com conteúdos reorganizados para responder às necessidades
dos cidadãos, que podem encontrar intuitivamente o que procuram,
bem como realizar de forma eletrónica os serviços que necessitem junto
do Município.

OEIRAS INVESTE
NA GOVERNANÇA
INTELIGENTE E TRANSPARENTE
Consciente de que o munícipe tem direito a um serviço de
atendimento que possibilite diversas formas de contacto
com o Município de forma eficiente, Oeiras investe de forma significativa na modernização tecnológica e na desburocratização de processos, alargando os canais e promovendo uma governança local inteligente e transparente.
Nesse sentido, o Município vai avançar com um novo modelo de contacto que permitirá alargar o leque de serviços
remotos ao dispor dos cidadãos.
Atualmente, todos os contactos efetuados – por telefone,
correio eletrónico ou postal, plataformas eletrónicas ou
através dos Espaços Cidadão – são registados e encaminhados para os serviços municipais, para uma resposta
célere.
Em 2020 registaram-se 47 mil atendimentos, nos Espaços
Cidadão (Algés, Barcarena, Carnaxide, Linda-a-Velha e
Oeiras) e nos Paços do Concelho.
Esta média de cerca de 4.000 atendimentos mensais revela
bem o volume de informação tratado e ao qual é necessário dar resposta.
Em matéria de atendimento não presencial, o Município
disponibiliza diversos canais, com destaque para a plataforma Meu Bairro, que permite o registo e acompanhamento das ocorrências verificadas no território e respetiva
georreferenciação.
As chamadas telefónicas continuam a ser o canal mais utilizado, com 137 mil chamadas em 2020, mas com o correio
eletrónico a assumir já cerca de 50% da correspondência
escrita registada do Município.

Será um ponto central de informação no território, com uma nova seção de agenda de eventos para visualizar toda a atividade do Município,
facilitando a interação com o munícipe através do Valley, um simpático
chatbot (caixa de diálogo) que estará permanentemente disponível para
ajudar e acolher os utilizadores através de respostas diretas a perguntas
e questões colocadas em linguagem natural.
Aos munícipes é dada ainda a possibilidade de utilizar uma área pessoal reservada (acesso com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital),
a partir da qual poderão
submeter e acompanhar
o estado dos processos
em curso nos serviços
municipais. •

+ I N T U I T I VO
+DINÂMICO
+ AC E S S Í V E L
+ T R A N S PARENTE
+ O E I R AS

PRIMEIRA EDIÇÃO DO OEIRAS - ERC FRONTIER
RESEARCH INCENTIVE AWARDS

Prémio atribuído
a investigador do Instituto
Gulbenkian de Ciência

Miguel Soares, investigador principal do Instituto Gulbenkian de Ciência ,
tem-se destacado no estudo da tolerância à doença, sépsis e malária e é o
vencedor da primeira edição do Prémio ERC-Oeiras, no valor de 240 mil
euros. Este prémio reconhece o mérito do projeto submetido a concurso ao
European Research Council (ERC), permitindo-lhe dar continuidade ao
trabalho de investigação dedicado às doenças infeciosas causadas por vírus,
bactérias ou parasitas, como a sépsis, uma das principais causas de morte
a nível global.
O Prémio Oeiras-ERC financiado pelo Município de Oeiras, atribuído
anualmente, pretende apoiar a investigação científica, captar e reter talento no concelho de Oeiras e aumentar a atratividade de Portugal para fazer
ciência. Uma iniciativa bandeira que pretende destacar Oeiras como concelho inovador e impulsionador de iniciativas de cariz científico. •
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CICLO DE CONFERÊNCIAS
DE EDUCAÇÃO ONLINE
O Município continua a promover o Ciclo de Conferências 2020-21, em
formato de seminário online. ‘Desenvolvimento do pensamento algébrico nos primeiros anos’, ‘Crescer e brincar em tempos de pandemia’,
‘Resultados da monitorização do Projeto Mochila Leve’ e ‘Alunos Confinados | Alunos Criativos - práticas pedagógicas ativas em tempos de
pandemia’ foram os temas abordados em março e abril.

CURSOS ONLINE PREPARAM
JOVENS PARA O MERCADO
DE TRABALHO
O Município de Oeiras disponibilizou, de forma gratuita, seis cursos online com o objetivo de contribuir para a valorização dos jovens oeirenses, em especial em tempo de confinamento.
As ações de formação centraram-se em ferramentas de preparação para
o mercado de trabalho, reforço de competências técnicas e comportamentais (denominadas soft skills) no âmbito da empregabilidade.
Gerir-se a si próprio, Comunicar, Persuadir e Negociar, Liderar, Trabalhar em Equipa e Imagem Profissional são os temas dos cursos que
abrangem 120 jovens, com idades entre os 16 e os 35 anos, residentes
ou estudantes no concelho e decorrem até maio de 2021.

OEIRAS INTEGRA PROGRAMA
DE AVALIAÇÃO DE ALUNOS
DA OCDE
O Município de Oeiras integrou o Programa Internacional de Avaliação
dos Alunos com uma ‘amostra’ de 300 alunos dos Agrupamentos de
Escolas Aquilino Ribeiro, Carnaxide, Linda-a-Velha/Queijas, S. Bruno,
Santa Catarina e S. Julião da Barra.
Promovido pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), o PISA (http://www.oecd.org/pisa/) tem como objetivo essencial avaliar a forma como os alunos com idades próximas
dos 15 anos aplicam as competências que têm a matemática, leitura e
ciências face a problemas que os colocam perante situações de contexto real.
A informação gerada permitirá a promoção e dinamização de redes de
aprendizagem colaborativa entre os agrupamentos de escolas.

Oeiras Atual

MATRÍCULAS NAS ESCOLAS
DA REDE PÚBLICA DE OEIRAS
As matrículas no ensino pré-escolar e no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2021/2022 começaram no dia 15 de abril e decorrem
até ao dia 15 de junho.
As matrículas devem ser feitas de preferência via internet, através do Portal das Matrículas, com recurso à autenticação através de Cartão de Cidadão, Chave Móvel Digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
Relativamente aos 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário, o período normal para matrícula é fixado pelo diretor de cada escola,
após a definição da situação escolar do aluno.
As listas dos alunos admitidos são publicadas no dia 21 de julho, para a educação pré-escolar e ensino básico, e no dia 29 de julho para o ensino secundário.
O Município de Oeiras disponibiliza no Portal da Educação os Guias de
Matrícula que contêm um conjunto alargado de informações sobre os procedimentos a adotar para matricular filhos e educandos nas escolas do
concelho de Oeiras.

DIAS DA ÁRVORE,
DA POESIA E DA FLORESTA
Alunos das Escolas Básicas Aquilino Ribeiro, Sophia de Mello Breyner e
Gomes Freire de Andrade assinalaram, no passado dia 19 de março, os
dias da Árvore, da Poesia e da Floresta com a plantação de um medronheiro em cada escola. Esta foi uma iniciativa conjunta da PSP – Programa Escola Segura e da Câmara Municipal de Oeiras.
Os alunos declamaram poemas e fizeram uma canção, alusiva à natureza
e aos cuidados a ter com o medronheiro que plantaram. Ainda neste âmbito decorreu uma sessão online de sensibilização para o respeito pelo
Ambiente, envolvendo mais de 300 alunos.

CULTURA & EVENTOS

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 31

Biblioteca
Municipal
de Oeiras
assinalou 25 anos
de atividade
Assinalaram-se no dia 25 de abril os 25 anos sobre a abertura de portas
da Biblioteca Municipal de Oeiras na sua atual localização, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro. No mesmo dia a Biblioteca Municipal de
Carnaxide completou 17 anos nas instalações do Centro Cívico de Carnaxide.
Estas comemorações revestem-se de particular importância na medida
em que a Rede de Bibliotecas Municipais de Oeiras vive um tempo de
consolidação de um trabalho exemplar de mais de duas décadas no âmbito da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas nos domínios da promoção do livro, da leitura, da literatura e da literacia digital.
Verifica-se, atualmente, uma dinâmica intensa de renovação física dos
espaços existentes e de diversificação e modernização dos serviços e
atividades oferecidos, aliados a uma nova imagem comunicacional.
Para os próximos anos está prevista a ampliação das valências que permitirão maior cobertura geográfica no território concelhio em localizações como Porto Salvo, Queijas, Queluz de Baixo e Linda-a-Velha (entre
outros), com a pretensão de implantar novas bibliotecas de proximidade.
A esta ambição junta-se uma outra, ainda em estudo, de instalação de
uma biblioteca ícone de grandes dimensões que seja espelho do que de
mais inovador existe a nível nacional e internacional, para benefício da
população servida. •

Mescla: Mostra Artística da Verney
e Nómadas do Pensamento
A Livraria-Galeria Municipal Verney inaugurou a 8 de abril a ‘Mescla’,
uma exposição coletiva para ser vista até 15 de maio, onde se apresentam obras de 26 artistas plásticos que incluem fotografia, pintura e desenho. A realização desta exposição tem por objetivo integrar e dar voz
e espaço aos mais diversos olhares e experiências artísticas de valores
mais locais e outros, de maior abrangência e que, desde há muito, mani-

festam a sua vontade de expor neste espaço cultural.
‘Nómadas do Pensamento’ é uma nova iniciativa da Livraria Galeria Municipal Verney, transmitida em direto no Facebook do Município de Oeiras. Com curadoria e moderação de Pedro Abrunhosa e Paulo Mendes
Pinto, em cada sessão marcarão presença dois convidados e decorrerá um
momento musical. •

PRIMEIRA EDIÇÃO DO PRÉMIO POESIA OEIRAS JÁ TEM VENCEDORES
Depois de analisadas as obras admitidas a concurso, o júri deliberou, por unanimidade, declarar vencedora da categoria Consagração a obra “Retratos com Erro”, de Eucanaã Ferraz (Brasil), a quem será atribuído o prémio de 20 mil euros.
Na categoria Revelação, o prémio foi atribuído a “A Fagulha”, da autoria de Pedro Teias (Portugal). Neste caso o prémio é de cinco mil euros.
O júri decidiu ainda atribuir uma Menção Honrosa na Categoria de Revelação à obra “A Pressa dos Dias”, de A. de Alencar (Brasil).
Com mais de 700 obras a concurso, o Prémio Poesia Oeiras teve , nesta primeiro edição, o patrocínio do mecenas Carlos Andrade.
Instituído pelo Município de Oeiras, o Prémio Poesia Oeiras pretende enaltecer este género literário, contribuir para o aumento da literacia, a promoção da leitura e a valorização da língua portuguesa. •
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