Oeiras Atual
BOLETIM MUNICIPAL

NOVA VIDA
PARA O VILLA LONGA
Ficou concluída a obra de requalificação do imponente e icónico
edifício Villa Longa, em Paço de Arcos. Destinado a Habitação Jovem, o
edifício dispõe de 32 apartamentos, 18 T1 e 14 T0, que agora ganham
nova(s)vida(s).

Novo Executivo
municipal
A cerimónia de tomada de
posse dos Órgãos Municipais
eleitos para o mandato 20212025 da Assembleia Municipal
e Câmara Municipal de Oeiras
aconteceu no dia 15 de outubro. Nesta edição apresentamos
os eixos estruturantes do novo
mandado municipal. P. 04-11

Medida
de apoio
ao aquecimento
Considerado o impacto positivo
da medida de apoio ao aquecimento implementada em janeiro de 2021 pelo Município, volta a ser atribuído novo apoio a
munícipes com 65 e mais anos.
P. 29

Capital
Europeia
da Cultura
A proposta formal de candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura em 2027 foi entregue no dia 23 de novembro,
nos termos regulamentares. A
candidatura de Oeiras conta
já com o apoio dos autarcas da
Área Metropolitana de Lisboa.
P. 34-35

Natal nas ruas
Tendo como enquadramento a
campanha “Neste Natal opte
pelo Comércio Local – Escolha
com o Coração”, o Município
e a ACECOA uniram esforços
para animar as ruas nesta época. P. 39
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Feliz Natal e um Bom Ano Novo

Cara(o) Munícipe,
Servir a causa pública no Poder
Local Democrático é, para mim,
das mais nobres tarefas: trata-se
de servir diretamente a comunidade, num lugar muito próximo
das pessoas, dos seus anseios, das
suas necessidades e, naturalmente, dos seus problemas.
O Poder Local tem a particularidade de ser confrontado com todas as dificuldades que afetam a
vida das pessoas: das necessidades
económicas mais básicas, à habitação, passando pela segurança, a
sustentabilidade, o bem-estar e a
qualidade de vida geral, igualdade
de oportunidades e, naturalmente, pela perspetiva de vida futura.
Não há, por isso, nenhuma área
da vida coletiva que não diga respeito, direta ou indiretamente, ao
Poder Local.
Este facto acarreta, do meu ponto
de vista, uma enorme responsabilidade associada ao exercício do
cargo. É precisamente esse sentido de responsabilidade que perpassa no momento em que se inicia um novo mandato autárquico,
um novo ciclo de desenvolvimento
para Oeiras e para os oeirenses.

Este mandato, disse-o no discurso
que proferi na tomada de posse,
será, muito certamente, o meu
melhor mandato.
Os próximos anos de Oeiras serão
extraordinários, na dinâmica de
transformação do território, na vida
das pessoas e nas imensas oportunidades que se abrirão para o desenvolvimento da comunidade.
O nosso modo de vida, que nos
fez estar sempre à frente do nosso
tempo, tem aquele primeiro artigo
da Constituição da República como
inspiração: respeito pela “dignidade da pessoa humana” e procura
permanente de construir uma comunidade “livre, justa e solidária”.
Em Oeiras, todas as políticas têm
como fim último respeitar as necessidades de cada um, promover
justiça e solidariedade social.
Juntos construímos um modo de
vida de qualidade e bem-estar para
todos, modo de vida que vamos,
naturalmente, querer defender.
O modelo de desenvolvimento
de Oeiras, assente na captação
de empresas, geração de riqueza
e criação de empregos, com vista
ao bem-estar de todos, tem vindo
a ser seguido há muito. Este é o
modo de vida que os oeirenses
querem manter.
Não obstante, cada mandato é um
novo mandato. Cada ciclo político
é um novo ciclo político. As políticas de inovação permanente, que
vêm sendo seguidas, permitiram
a real evolução de Oeiras, foram
elas que fizeram Oeiras evoluir.
O mundo muda e com ele ajustam-se as políticas e as opções. As
políticas têm continuidade, mas
estão permanentemente em inovação e evolução.
Temos um projeto para os próximos anos, naturalmente. Projeto
que tem na sua base alguns eixos

estratégicos fundamentais, que
constituem o guião da Oeiras que
queremos continuar a fazer desenvolver.

“

Em Oeiras, todas as políticas
têm como fim último respeitar
as necessidades de cada um,
promover justiça
e solidariedade social.

Na presente edição do Oeiras
Atual apresentamos os eixos estruturantes da nossa ação para o
futuro, aquela que designamos de
Visão Mobilizadora para 2030.
Seja no ordenamento e planeamento do território, na transformação digital, na modernização
administrativa, no ambiente, na
mobilidade, na habitação ou no
desenvolvimento económico, o
que queremos é criar as condições
para que Oeiras possa continuar a
assumir os primeiros lugares nos
índices de desenvolvimento.
Seja na educação, rumo aos melhores alunos do País, seja na ciência e na inovação, seja na cultura.
Sobretudo na cultura, que elegemos como desígnio central para os
próximos anos, por ser elemento
de coesão e desenvolvimento da
nossa comunidade e porque queremos ser Capital Europeia da
Cultura, uma ambição hoje real
e concreta, impensável há 20
anos e que constituirá, por si só,
uma alavanca à criação de novos
equipamentos, recuperação de
património e implementação de
novas políticas culturais.
No desenvolvimento social continuaremos a apostar no apoio

às pessoas, pois são elas a nossa
maior riqueza e é a sua dignidade,
bem-estar e qualidade de vida o
objetivo último de todas as nossas
políticas.
Oeiras alcançou patamares de desenvolvimento económico e social
únicos no País. Também por isso,
e ainda bem, os oeirenses são exigentes: querem mais e melhor
território, querem uma melhor sociedade, mais justa, mais inclusiva,
mais segura, mais cívica, com mais
oportunidades, qualificação ambiental e socialmente sustentável.
Querem continuar a estabelecer
as referências, no que a ordenamento e gestão do território diz
respeito.
Ambicionam por uma presença e
influência crescente das artes e da
cultura nas suas vidas.
Esta exigência é o ‘adubo’ do qual
nos alimentamos. Estamos ao
serviço da qualificação deste maravilhoso território que é Oeiras.
É com esse objetivo que trabalhamos, todos os dias.
O foco, a vontade inabalável e a
capacidade de trabalho da equipa que lidero estão na base da
profunda confiança que carrego,
quanto à qualidade do projeto a
que iremos dar continuidade neste mandato.
O ano de 2022 será o primeiro
deste novo ciclo. Que seja, para
todos, um ano de prosperidade e
concretizações. Desejo um feliz
Natal, com saúde e harmonia, e
um excelente ano novo.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
TESTAR E VACINAR
O Município retomou no dia 1 de dezembro o
processo de testagem rápida à Covid-19 nas
farmácias aderentes do concelho. Em paralelo, o processo de vacinação da população decorre em Oeiras, como sempre, em articulação
com as autoridades de saúde competentes.

EDUCAÇÃO
Vamos continuar a criar as melhores condições
para que todos os alunos de Oeiras possam
rumar a um futuro de sucesso, tornando-se
trabalhadores competentes, empreendedores
determinados, cidadãos responsáveis e participativos.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Vamos apostar no apoio às pessoas, do berço
à terceira idade, continuando a construção de
novas creches para apoio às famílias, novas residências seniores, lares e centros de dia.
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NOVO EXECUTIVO MUNICIPAL 2021-2025
PRESIDENTE

ISALTINO AFONSO
MORAIS
(IN-OV)

“ESTE MANDATO, QUE
HOJE COMEÇA, SERÁ
MUITO CERTAMENTE, O
MEU MELHOR MANDATO.
OS PRÓXIMOS ANOS
DE OEIRAS SERÃO
EXTRAORDINÁRIOS,
NA DINÂMICA DE
TRANSFORMAÇÃO
DO TERRITÓRIO, NA
VIDA DAS PESSOAS
E NAS IMENSAS
OPORTUNIDADES QUE
SE ABRIRÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA
COMUNIDADE.”

VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO
ROCHA GONÇALVES

VEREADORA

JOANA BAPTISTA
(IN-OV)

(IN-OV)

∙Gestão Financeira
∙Contratação Pública
∙Gestão Organizacional e Modernização Administrativa
∙Edificação (no que respeita ao licenciamento de
obras particulares – RJUE e Toponímia)
∙Tecnologias e Sistemas de Informação
∙Relações Internacionais e Institucionais
∙Cooperação Descentralizada
∙Candidaturas e Programas de Financiamento
nacionais e da União Europeia
∙Cidades Inteligentes e Estratégia Smart Cities
∙Polícia Municipal e Contraordenações

∙Obras Municipais (inclui Equipamentos Municipais, Estudos e Projetos, Espaço Público e Infraestruturas Municipais, Administração Direta,
Trânsito, Transportes e Mobilidade)
∙Ambiente e Qualidade de Vida (inclui Espaços
Verdes, Sensibilização Ambiental, Viaturas e
Máquinas, Higiene Pública)
∙Proteção Civil Municipal

VEREADOR

VEREADOR

(IN-OV)

(IN-OV)

PEDRO PATACHO

ARMANDO SOARES

Isaltino Morais, tomada de posse do Executivo
Municipal, outubro de 2021
. Educação
. Desporto
. Juventude
. Bibliotecas
. Ciência e Inovação

Oeiras Atual

∙Gestão de Pessoas e Promoção Socioprofissional
∙Empreendedorismo
. Atividades Económicas
. Feiras, Mercados e Cemitérios

MUNICÍPIO
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“O NOSSO MODO DE VIDA, QUE NOS FEZ ESTAR SEMPRE À FRENTE
DO NOSSO TEMPO, TEM AQUELE PRIMEIRO ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA COMO INSPIRAÇÃO: RESPEITO PELA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E PROCURA PERMANENTE DE CONSTRUIR UMA COMUNIDADE
LIVRE, JUSTA E SOLIDÁRIA. TODAS AS NOSSAS POLÍTICAS TÊM COM FIM
ÚLTIMO RESPEITAR AS NECESSIDADES DE CADA UM, PROMOVER JUSTIÇA
E SOLIDARIEDADE SOCIAL.”
Isaltino Morais, tomada de posse do Executivo Municipal, outubro de 2021

VEREADORA

VEREADOR

VEREADORA

(IN-OV)

(IN-OV)

(IN-OV)

TERESA BACELAR

∙Desenvolvimento Social e Saúde
∙Responsabilidade Social – Programa Municipal
‘Oeiras Solidária’

NUNO NETO

CARLA ROCHA

∙Ambiente – Bem-Estar Animal
∙Património
∙Promoção e Conservação da Habitação Municipal

∙Turismo
∙Comunicação

ALEXANDRE POÇO

CARLA CASTELO

VEREADORES SEM PELOURO

FERNANDO CURTO
(PS)

(PSD)

(Coligação Evoluir Oeiras)

Outubro | Novembro | Dezembro 2021

MUNICÍPIO

6 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

FREGUESIA
BARCARENA

ELEITOS FREGUESIAS

2021-2025

Bárbara Cristina
Farinha Nunes Silva
(IN-OV)
UNIÃO DE FREGUESIAS
CARNAXIDE E QUEIJAS
FREGUESIA
PORTO SALVO

Dinis Penela Antunes
(IN-OV)

Inigo Arcanjo da Cunha Fialho e Pereira
(IN-OV)

UNIÃO DE FREGUESIAS
ALGÉS, LINDA-A-VELHA
E CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO
UNIÃO DE FREGUESIAS
OEIRAS E SÃO JULIÃO DA BARRA,
PAÇO DE ARCOS E CAXIAS

João Manuel d´Oliveira
Antunes
(IN-OV)

Maria Madalena Pereira
da Silva Castro
(IN-OV)

ELEITOS ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2021-2025

Oeiras Atual

IN-OV
Elisabete Maria de Oliveira Mota Rodrigues de Oliveira
António Maria Balcão Vicente
António Pita de Meireles Pistacchini Moita
Maria de Fátima dos Santos Rodrigues
Rui Manuel Pessanha da Silva
Ednilson Gilberto Lopes Fernandes Sousa dos Santos
Maria Paula Neto Figueira Martins da Silva
José Maria Godinho Montezo
Rui Pedro Gersão Lapa Miller
Ana Isabel Beça Dias da Costa
António Maria Passo Rosa Lopes da Costa
Domingos Ferreira Pereira dos Santos
Diana Leonor Alves Gonçalves
Orlando Vaz Tavares
Diogo Mota Rodrigues de Oliveira
Marlene Braz Rodrigues
André Filipe da Silva Rica
Nuno Miguel de Oliveira Custódio

PSD
José David Gomes Justino
Jorge Manuel Madeiras Silva Pracana
Sónia Maria Antas de Barros Amado Gonçalves

PS
Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura
Rui Pedro Alves do Nascimento
Sílvia Maria Mota dos Santos Andrez
Jorge Manuel Damas Martins Rato

PAN
Ana Sílvia Rodrigues Paixão Ferreira Marques

EVOLUIR OEIRAS
Mónica dos Santos Albuquerque Correia
David Machado Ferreira
Tomás Perestrelo de Vasconcelos Cardoso Pereira
CDU
Carlos Alberto de Sousa Coutinho
João Rafael Marques dos Santos
IL
Mariana de Lemos Quintão Correia Leitão
CHEGA
Francisco José O’Neill da Silva Marques

MUNICÍPIO
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TOMADA DE POSSE DO NOVO EXECUTIVO MUNICIPAL
E INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
Realizou-se no passado dia 15 de outubro, no Auditório do Núcleo Central do Taguspark, em Porto Salvo,
a cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Municipais eleitos para o mandato 2021-2025 da Assembleia
Municipal e Câmara Municipal de Oeiras.

Outubro | Novembro | Dezembro 2021
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OEIRAS EM NÚMEROS
Oeiras tem localizados no seu território seis estabelecimentos de ensino
superior, quatro de ensino universitário e dois politécnicos, sendo o terceiro município da Área Metropolitana
de Lisboa com mais estabelecimentos
de ensino superior. Tem universidades
entre as melhores da Europa e entre
as 50 melhores do mundo (com
menos de 50 anos), de acordo com o
ranking QS Top 50 under 50, que avalia critérios como a reputação e a internacionalização.
Em 2019 Oeiras registou uma taxa de
conclusão no ensino secundário de
83,9% e uma percentagem diplomados do ensino superior por 1000
habitantes de 72,5% (ano letivo
2017/2018).
A proporção de inscritos em áreas de
ciência e tecnologia no ensino superior é de 47%.
É um município qualificado (31% população com formação superior),

Oeiras Atual

com bem-estar material (elevado poder de compra: Oeiras = 156,5 | AML =
124,1), seguro (taxa de criminalidade
= 22,7 | AML = 36,8) e com empregabilidade (a mais baixa taxa de desemprego = 4,5%), vitalidade económica
(555,6 empresas por km² que empregam 145.771 pessoas, 36% dos quais
com formação de nível superior).
Oeiras tem registado nos últimos anos
uma evolução positiva em todos os
indicadores de desenvolvimento económico. Com um volume de negócios
das empresas não financeiras na ordem dos 26 mil milhões de euros, o
que significa um crescimento de 18%
desde 2017, o segundo a nível nacional, viu o número de empresas sediadas no território crescer 10,8%. O número de grandes empresas aumentou
21,65%, passando para 118, quando
em 2017 eram apenas 97. O valor médio de desempregados desceu 23%
em Oeiras, ao mesmo tempo que o
comércio internacional registou um
crescimento de 35%.

MUNICÍPIO
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Oeiras situa-se na Área Metropolitana de Lisboa, que concentra 36% do PIB e 29%
do emprego do País. Tem 46 km² de área, mas é um dos dez concelhos mais populosos do país e o segundo mais próspero. Os indicadores de desempenho económico,
científico e tecnológico – parques empresariais e de ciência e tecnologia, instituições
de I&D e de ensino superior – revelam um elevado potencial de atratividade para o
desenvolvimento de projetos empresariais, educacionais e de investigação, capazes
de captar talento e qualificar o melhor capital humano.
Fonte: PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo

DESPESAS DA CM
PER CAPITA EM 2019

904 €

786 € em Portugal

POPULAÇÃO RESIDENTE
SEGUNDO OS CENSOS EM 2021

171.802

-0,2 % variação face a 2011

SECTOR
COM MAIS PESSOAL AO SERVIÇO
(%) EM 2019

Comércio por grosso
e retalho (...)

ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO SUPERIOR

6

24,5 %

GANHO MÉDIO MENSAL
DOS TRABALHADORES POR
CONTA DE OUTREM 2M 2019

1.748 €
1.206 € em Portugal

RECEITAS DE IMPOSTOS EM %
DA RECEITA TOTAL
DA CM EM 2019

62,7 %

DESEMPREGADOS
INSCRITOS NO IEFP NO TOTAL
DA POPULAÇÃO RESIDENTE (%)
EM 2020

4,5 %

5,8 % em Portugal

38,2 % em Portugal

VALOR MÉDIO DE COMPRA E
VENDA DAS PROPRIEDADES
EM 2019

226.896 €
112.470 € em Portugal

TAXA DE MORTALIDADE
SÉNIOR (MAIS DE 80 ANOS)
EM 2020

9,0 %

11,0 % em Portugal

EMPRESAS
NÃO FINANCIADAS EM 2019

25.493

CRIMES REGISTADOS
EM 2020

3.994

PODER DE COMPRA
PER CAPITA EM 2017

156,5

100,0 em Portugal

% POPULAÇÃO EM IDADE
ACTIVA EM 2020

60,0 %

64,2 % em Portugal

Outubro | Novembro | Dezembro 2021
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OEIRAS
RUMO AO FUTURO
VISÃO MOBILIZADORA PARA 2030

ORDENAMENTO E PLANEAMENTO
DO TERRITÓRIO

Continuar a planear e desenvolver a cidade verde
e azul, com vista a seguir o rumo de desenvolvimento sustentável da nossa comunidade.

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Continuar a ser referência na gestão do espaço
público e na disponibilização de espaços verdes,
adaptando as políticas públicas às alterações climáticas.

DESCARBONIZAR
E ADAPTAR ÀS
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
MOBILIDADE E TRANSPORTES

Promover uma mobilidade pensada, efetiva e
multivalente, conjugando diversas formas de
mobilidade: pedonal, suave, transporte público
e transporte individual.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Aprofundar o território inteligente, conectado,
próximo e ciberseguro.

PROMOVER
A ECONOMIA DO
CONHECIMENTO,
CRIATIVIDADE
E INOVAÇÃO, E
INCENTIVAR O
DESENVOLVIMENTO DOS
CLUSTERS DA ECONOMIA
VERDE (AMBIENTE)
E ECONOMIA
AZUL (MAR)

HABITAÇÃO

Novos programas de habitação municipal vão
dar resposta a um novo quadro de necessidades,
nomeadamente no segmento da renda acessível,
em tipologias T2 ou T3, destinados a famílias jovens com filhos e à população da classe média
em geral que perdeu poder de compra.
Com o financiamento do Estado, que suportará
parte considerável do investimento necessário,
teremos 1500 novos fogos de renda acessível,
destinados à classe média, até 2030.
Já foi celebrado com o Governo da República protocolo para o financiamento de aproximadamente 500 fogos destinados a um regime de renda
apoiada para famílias vulneráveis, no valor de 102
milhões de euros. Ao mesmo tempo que decorre a
construção de habitação jovem, num investimento de 9 milhões de euros, integralmente suportados pelo Município.

OS JOVENS SÃO OS
PROTAGONISTAS DO
FUTURO

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Manter Oeiras como motor do desenvolvimento
da região e do País, apoiando as empresas que
criam riqueza e geram postos de trabalho.

GOVERNANÇA LOCAL E MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

Introduzir progressivamente melhorias ao nível
organizacional, aliando utilização da tecnologia
digital, para uma melhor gestão da coisa pública.

Oeiras Atual

SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL

Manter a linha de financiamento ao equipamento da PSP, Bombeiros e Polícia Municipal.

MAIS SEGURANÇA –
VIDEOVIGILÂNCIA
E TECNOLOGIAS SMART

MUNICÍPIO

EDUCAÇÃO

Continuar a criar as melhores condições para que
todos os alunos de Oeiras possam rumar a um
futuro de sucesso, tornando-se trabalhadores
competentes, empreendedores determinados,
cidadãos responsáveis e participativos.
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CULTURA

Fazer de Oeiras referência nacional e internacional nas áreas da poesia, das artes, das heranças
culturais e património marítimo, articulando as
artes, ciência e tecnologia de forma inovadora.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Apostar no apoio às pessoas, do berço à 3ª idade,
continuando a construção de novas creches para
apoio às famílias, novas residências seniores, lares e centros de dia.

OEIRAS
CIDADE VERDE E AZUL

MAIS MOBILIDADE

FORMAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

Continuar a afirmar que cada pessoa é única e
irrepetível, pelo que deve ser valorizada no seu
valor intrínseco, possibilitando a libertação de
talentos e oportunidades.

CIÊNCIA E INOVAÇÃO

Continuar na senda de fazer de Oeiras a capital
da ciência e inovação, destinando 1% do orçamento municipal, 2 milhões de euros anuais, ao
apoio à ciência e inovação.

RECUPERAÇÃO
DA ECONOMIA,
DO EMPREGO
E DA QUALIDADE
DE VIDA

COMUNIDADES E BAIRROS MUNICIPAIS

Continuar o investimento, mantendo políticas de
discriminação positiva das pessoas conjunturalmente em situação mais frágil.

POLÍTICA ANIMAL

DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA

Continuar a manter o estatuto de população urbana fisicamente mais ativa de Portugal, promovendo o crescimento e o envelhecimento ativo.

TURISMO

Manter o foco no turismo dos negócios e dos
eventos – reforçado com a construção do centro
de congressos e exposições.

Possibilitar que Oeiras continue a ser um dos Municípios urbanos no País com maior percentagem
de lares com animais de companhia, respeitando
outras formas de vida que não a humana, reconhecendo neste respeito um importante avanço
civilizacional.
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Concluída recuperação
do edifício Villa Longa

VEJA O VÍDEO

INVESTIMENTO MUNICIPAL

2 MILHÕES DE EUROS
Concluída a obra
de requalificação, o renovado
edifício Villa Longa,em Paço
de Arcos, apresenta-se em toda
a sua imponência e esplendor.
Destinado a Habitação Jovem, o edifício dispõe de 32 fogos, 18 T1 e 14 T0, incluindo dois
fogos preparados para pessoas com mobilidade
reduzida no piso térreo. Foram introduzidos
dois elevadores e na garagem reaproveitou-se
o uso antigo, tendo sido criados 20 lugares de
estacionamento.
Este imponente edifício, cuja construção remonta a 1919, é considerado um dos mais
significativos no concelho, pela sua excecional
presença no território, pelo seu valor arquitetónico e por guardar a memória urbanística de
uma Nova Paço de Arcos (que não chegou a
concretizar-se).
De planta retangular, com quatro pisos e dois
em águas furtadas, o robusto edifício desenvolve-se num único volume de grandes dimensões, com inspirações pontuais de Arte
Nova.

Oeiras Atual

HABITAÇÃO
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A obra de requalificação permitiu
manter os elementos característicos do edifício, como frontões e
pináculos, ou a grande escadaria
central, a par de acabamentos sóbrios e duradouros, com recurso
a materiais como a pedra lioz, a
tábua corrida, o azulejo monocromático e o mosaico hidráulico.
Na pintura exterior a opção recaiu
sobre uma cor neutra, recuperando-se o sangue de boi original nos
elementos da área central – escadaria e vãos. •

32 FOGOS
18 T1
14 T0

PROGRAMA HABITAÇÃO JOVEM

CENTRO HISTÓRICOS RECEBEM
42 NOVOS AGREGADOS FAMILIARES
A Câmara Municipal de Oeiras assumiu como ação fundamental da sua política de habitação a recuperação dos Centros Históricos do concelho, tanto a
nível urbanístico como de espaço público.
Neste âmbito, foi criado o programa Habitação Jovem nos Centros Históricos,
com o objetivo de promover a revitalização destas áreas urbanas, a reabilitação do seu património arquitetónico e o rejuvenescimento da sua população.
Atualmente o programa contempla 110 fogos recuperados e em condições de
utilização, estando em fase de projeto/aquisição mais 86 fogos.
Recentemente, foram concluídos mais dois projetos de reabilitação, em Oeiras e Paço de Arcos, que receberão 42 novos agregados familiares.
O programa Habitação Jovem nos Centros Históricos é totalmente financiado pelo Município, prevendo a inclusão no mercado de arrendamento de cerca de 300 fogos.
A aquisição e reabilitação dos edifícios no âmbito do Programa Habitação
Jovem é financiada na sua totalidade pelo Município, estimando-se que o
investimento no programa ascenda a 32 milhões de euros.
Este programa é acessível a todos os jovens com idades compreendidas entre
os 18 e os 35 anos residentes ou trabalhadores no concelho há pelo menos
três anos. •

Outubro | Novembro | Dezembro 2021

MOBILIDADE

14 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

PAÇO DE ARCOS

Melhoramentos no
Viaduto do Espargal
O Município promoveu a obra de substituição do guarda-corpos do Viaduto do Espargal, em Paço de Arcos. A empreitada incluiu a substituição total do guarda-corpos existente em betão por um novo, metálico,
numa extensão total de 394 metros, em virtude de o anterior se encontrar com diversos elementos severamente deteriorados. O investimento foi de 162.500 euros. •

OEIRAS

PONTO NAVEGANTE EM OEIRAS
Está em funcionamento desde o passado dia 29 de novembro o Ponto Navegante, no hall principal da entrada do centro comercial Oeiras Parque.
Desenvolvido pela Transportes Metropolitanos de Lisboa, o
Ponto Navegante contou com a adesão de 15 Municípios da
Área Metropolitana de Lisboa e permite emitir e carregar os
passes de transporte Navegante, sem necessidade de formulários ou outras burocracias.

Oeiras Atual

OEIRAS

Reordenamento
viário no Alto
da Barra
Têm conclusão prevista para o final do ano os trabalhos de reordenamento viário em curso no acesso à urbanização do Alto da Barra, em
Oeiras.
A intervenção visa possibilitar a entrada e a saída do aglomerado urbano do Alto da Barra, utilizando a via a oeste do mesmo, com a criação de dois sentidos de circulação. A obra representa um investimento
municipal na ordem dos 65 mil euros. •

MOBILIDADE
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SANTO AMARO DE OEIRAS

Avança reordenamento
do estacionamento junto à Marginal

INVESTIMENTO

275 MIL EUROS
PRAZO DE EXECUÇÃO
120 DIAS
INÍCIO DE OBRA
OUTUBRO DE 2021

Tem conclusão prevista para o
primeiro trimestre de 2022 a obra
de reordenamento da zona de
estacionamento público junto
à Avenida Marginal, em Santo Amaro
de Oeiras.
Este é um espaço com grande potencial, até aqui subaproveitado e carente de resolução dos problemas de
recirculação e dos acessos que conflituam com o posto
de combustível e com a própria Marginal. O projeto
para o local procura simplificar e clarificar a perceção

e leitura do espaço público, otimizando a capacidade e
fluidez do parqueamento, melhorando também a experiência dos diversos utilizadores: peões, condutores,
passageiros e ciclistas.
A obra em curso prevê a criação de uma única bolsa de estacionamento para veículos ligeiros, de maior
dimensão e capacidade (50 lugares), com possibilidade de recirculação sem conflitos, e com um acesso à
ETAR existente. Cria-se uma pequena bolsa de paragem, à saída para a Avenida Marginal, vocacionada
para tomada e largada de passageiros.
Estão previstos lugares para veículos de pessoas com
mobilidade reduzida, bem como para o carregamento
de veículos elétricos. •

CAXIAS

POLIDESPORTIVO DO HOSPITAL PRISÃO DE S. JOÃO DE DEUS
INVESTIMENTO: 70 MIL EUROS
Ficou concluída em novembro a obra de reparação dos pavimentos,
estruturas e pinturas dos campos de jogos e tratamento da envolvente do Polidesportivo do Hospital Prisão de S. João de Deus. Esta

iniciativa surge da expressa vontade do Município em participar
ativamente na reabilitação e reinserção dos reclusos, promovendo,
para tal, a requalificação de estruturas de apoio.
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QUEIJAS

Nova Praça de São Miguel

INVESTIMENTO

415 MIL EUROS
Encontra-se concluída a obra da Praça de São
Miguel, consistindo na requalificação deste
espaço central de Queijas, localizado entre
dois equipamentos tão significativos quanto o
Mercado e a Igreja Paroquial.
A intervenção permitiu rentabilizar um espaço que não valorizava a beleza do conjunto
arbóreo excecional existente e que, devido ao
pavimento irregular, consequência das raízes
existentes à superfície, tinha apenas uma utilização residual.
O resultado da obra é uma praça confortável e
multifuncional, para usufruto tanto como espaço de estadia como para atividades diversas.
No muro que delimita a praça, que assume a
função de banco, foi integrada iluminação decorativa que destaca a sua amplitude.
Foram ainda beneficiadas as ligações em rampa ao jardim adjacente e à entrada principal
do mercado, por forma a garantir uma circulação confortável para todos. Todo o mobiliário
urbano foi renovado, sendo simples, prático e
durável. •

Reabilitação do parque habitacional municipal
Enquadradas pelo Plano de Requalificação
dos Bairros Municipais, têm vindo a ser realizadas pela Câmara Municipal, de forma gradual, obras de reabilitação em edifícios do parque habitacional que se encontravam muito
degradados.
Neste contexto, terminaram recentemente ou
estão em curso ainda diversas empreitadas incidindo em exteriores, coberturas e fachadas,
no Bairro do Bugio (61 mil euros), no Bairro Bento de Jesus Caraça (73 mil euros), no
Bairro da Encosta da Portela (170 mil euros),
no Bairro do Pombal (212 mil euros), no Bairro da Luta pela Casa (344 mil euros), no Alto
da Loba e no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro
(311 mil euros). Noutros bairros decorrem trabalhos ao nível do interior dos prédios e caixas
de escadas: Páteo de Cavaleiros (127 mil euros) e Bairro dos Navegadores (129 mil euros).
Ao nível do espaço público avança a requalificação do Parque Urbano da Quinta da Politeira, um investimento de 1,6 milhões de euros
que vai permitir a criação de um espaço aprazível para descansar e conviver, aproveitar o
ar puro, praticar exercício físico ou passear o
animal de estimação. Será dotado de equipamentos de ginástica, parque infantil, mobiliário urbano, iluminação renovada e duas áreas
caninas. •

Oeiras Atual

OBRAS
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ALGÉS

Requalificação do Palácio Anjos
INVESTIMENTO

366.500 MIL EUROS
Passados 15 anos sobre a obra de restauro concluída em 2006, tornou-se necessário efetuar obras de requalificação nas
fachadas, cobertura e no interior do Palácio Anjos.
Em termos gerais, a empreitada considerou o tratamento de pedras, guardas e
pintura de fachadas, caixilharia, pintura
de tetos e das paredes interiores, incluindo a recuperação dos painéis de exposição, recuperação do pavimento interior
em madeira e coberturas.
O Palácio Anjos, situado na baixa de Algés,
foi originalmente moradia de veraneio de
Policarpo Anjos, construída no século
XIX. Trata-se de um edifício típico dessa
época, delineado para servir a conceção
do jardim romântico, inserido numa linha
arquitetónica de gosto francês. •

OEIRAS

Obras de conservação do Palácio do Egipto
Tiveram início em outubro
as obras de conservação do
Palácio do Egipto, no Centro
Histórico da vila de Oeiras.
Decorridos 12 anos sobre a inauguração do
Centro Cultural do Palácio do Egito, têm sido
notórios sinais de degradação, nomeadamente
a nível de fachadas e cobertura daquele equipamento cultural.
A intervenção em curso visa reverter este estado patológico, incidindo numa primeira fase
sobretudo na edificação seiscentista que apresenta um estado de degradação mais preocupante.
Está ainda prevista a remodelação do telhado, a
recuperação dos paramentos e de vãos exteriores, a reparação, recuperação e substituição de
janelas de madeira e a substituição dos envidraçados de grandes dimensões.
Optou-se por uma metodologia de intervenção
faseada, por ser a forma menos intrusiva e a
que menos perturba a atividade dos concessionários que operam naquele espaço. •

INVESTIMENTO

200 MIL DE EUROS
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Plano de Ordenamento
e Reconversão
de Leceia
INVESTIMENTO

730 MIL EUROS
Tem conclusão prevista para o final do mês de dezembro a obra
de infraestruturas da Fase 5 do Plano de Ordenamento e Reconversão de Leceia.
As infraestruturas que incluem as redes de abastecimento de
água e drenagem de águas residuais e pluviais, redes de eletricidade e telecomunicações e gás estão concluídas, bem como a
construção dos muros de gabião na Rua Vasco da Gama e acesso
à plataforma da entrada nas grutas de Leceia. A pavimentação da
via multifuncional também está concluída.•

LANÇAMENTO DO SERVIÇO OEIRAS REPARA
O contexto gerado pela pandemia teve um impacto significativo e a diferentes níveis na vida das famílias, em particular daquelas que já apresentavam uma maior vulnerabilidade. Ao nível dos bairros municipais, as consequências sentidas foram particularmente difíceis, tendo-se agudizado
as assimetrias e carências.
No âmbito da intervenção realizada com as famílias residentes nos bairros
municipais, as quais frequentemente vivem muitas circunscritas ao quotidiano no interior das suas habitações, urge intervir ao nível da melhoria
das condições de habitabilidade e conforto dos seus residentes, nomeadamente porque se tem registado um acréscimo de pedidos de reparação
diversa que estes indivíduos, não raras vezes por incapacidade económica
ou outra, não conseguem resolver.
Nesse sentido, o Município de Oeiras disponibiliza um novo serviço de reparações rápidas designado Oeiras Repara, o qual, atendendo a um conjunto de critérios bem definidos, valorizará o espaço habitacional, dando
também maior conforto a estas famílias.
O serviço funciona através de uma linha telefónica (número telefone 214
404 888), todos os dias úteis, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Estabilização de talude
em Queluz de Baixo

INVESTIMENTO

1 MILHÃO EUROS

Oeiras Atual

O Município está a promover a intervenção referente à estabilização e contenção do talude
do Rio Jamor, em Queluz de Baixo. A obra está
em curso e tem conclusão prevista para o início
do próximo ano.
Os trabalhos incidem num local que sofreu um
escorregamento parcial, provocado pela rotura

de um coletor pluvial de grande dimensão, com
perigo para pessoas e bens.
A intervenção pretende, assim, minimizar os
riscos de queda ou desprendimento descontrolado de blocos resultantes da elevada fracturação do maciço rochoso. •

OBRAS
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Remoção de amianto
na Escola Secundária de Miraflores
INVESTIMENTO

520 MIL EUROS
Está em fase de conclusão a
intervenção referente à beneficiação da Escola Secundária de Miraflores. A principal intervenção contemplada
nesta empreitada respeita aos
trabalhos de substituição das
coberturas de fibrocimento
(comparticipada em 365 mil
euros, no âmbito do programa
de eliminação de coberturas
em amianto nos equipamentos escolares) e das caleiras de
drenagem pluvial.
Foram, igualmente, efetuadas pinturas exteriores das
fachadas de todos os blocos e
edifícios da escola, reparação
de muros e vedação exterior,
recuperação e pintura total do
gradeamento. •

OEIRAS
OEIRAS
LINDA-A-VELHA

REQUALIFICAÇÃO DA
RUA JORGE BORGES
DE MACEDO
INVESTIMENTO
130 MIL EUROS
Já se encontram concluídos os trabalhos de substituição integral dos
pavimentos e requalificação geral do
espaço público levados a cabo na Rua
Jorge Borges de Macedo, em Linda-a-Velha. Tratou-se de uma intervenção
de requalificação no âmbito do conforto urbano, correspondendo a um investimento municipal de 130 mil euros.

NOVA SEDE DO NÚCLEO
DE KARATÉ E
BENEFICIAÇÃO
DOS BALNEÁRIOS
INVESTIMENTO
30 MIL EUROS
No seguimento da construção recente
do novo edifício destinado às instalações do Núcleo de Karaté de Oeiras, implantado ao lado do Polidesportivo do
Bairro do Pombal e inaugurado no dia
25 de abril de 2021, decidiu o Município
promover uma empreitada que visasse
a melhoria das condições dos balneários do polidesportivo e a criação de
um espaço destinado à sede do Núcleo
de Karaté.

REABILITAÇÃO
DA CASA DAS GUIAS
O Município promoveu a intervenção
referente à beneficiação da Casa das
Guias, localizada no Jardim Municipal
de Oeiras. Tratou-se da obra de beneficiação geral da casa que está cedida às
Guias Marítimas, incluindo substituição
da cobertura, pinturas exteriores e interiores, afagamento, substituição e tratamento do soalho de madeira, abertura
de roços para a colocação da canalização e substituição de parte dela e colocação de novos armários na cozinha.
No exterior realizou-se a reposição dos
canteiros laterais e a repavimentação
da escadaria exterior de acesso, colocaram-se ainda, gradeamentos novos e
bancos. A nível das instalações elétricas
foi realizada a substituição da rede de
iluminação interior e exterior por iluminação mais eficiente. A intervenção representou um investimento de 40.300 €.
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Reforço do molhe
do Porto de Recreio de Oeiras
INVESTIMENTO

1,2 MILHÕES DE EUROS

Devem ficar concluídos até ao final do ano os trabalhos de reabilitação
e reforço do molhe do Porto de Recreio de Oeiras, obra que visa a reabilitação da estrutura dos molhes de abrigo em toda a sua extensão, a
fim de eliminar ou minimizar os galgamentos excessivos verificados em
períodos de temporal.

OEIRAS

Novo parque
para exercício físico
INVESTIMENTO

250 MIL EUROS
Ficou concluída em setembro a obra de construção, na zona da
Feitoria, junto à praia da Torre, de um novo parque vocacionado
para a prática de desporto informal e para o lazer, multigeracional e inclusivo.
A intervenção incluiu ainda a requalificação de zonas de jardim
e relvado, a repavimentação do parque de estacionamento de
apoio e a implantação de nova iluminação pública. •

Oeiras Atual

Recorde-se que os trabalhos de dragagem e no terrapleno do contra molhe tiveram apenas início em outubro, após o fim da época balnear, de
forma a minimizar o impacto na atividade económica dos concessionários e restaurantes. •

EQUIPAMENTOS
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OEIRAS

Unidade de Juventude do Município
instala-se no Centro Histórico
Estão concluídos os trabalhos de
reabilitação promovidos pelo Município no edifício localizado no
número 12 do Largo 5 de Outubro, em Oeiras. Composto por três
pisos, vai ser utilizado pela Unidade de Juventude da Câmara Municipal de Oeiras. A sua localização privilegiada proporciona uma
excelente oportunidade para uma
maior dinamização deste Centro
Histórico. •

INVESTIMENTO

156 MIL DE EUROS

CONCESSÃO DE QUIOSQUES E CAFETARIAS
Tendo como objetivo a dinamização dos jardins e parques urbanos do concelho, atraindo visitantes e, ao mesmo tempo, apoiando
o empreendedorismo do tecido empresarial, o Município promove regularmente
procedimentos públicos para atribuição de
espaços de restauração e/ou bebidas.
Foi neste âmbito que foi atribuída a exploração dos quiosques existentes no Jardim
Municipal de Oeiras, no Parque dos Poetas,
no Largo Avião Lusitânia e no Parque Urbano de Miraflores, já em funcionamento.
Para breve está ainda prevista a abertura de
uma cafetaria no Parque Urbano do Alto da
Terrugem, do Pavilhão do Jardim, no Jardim Municipal de Paço de Arcos, do Octógono e do quiosque Rondável, no Jardim
Municipal de Oeiras, de um espaço localizado no Templo da Poesia, de uma confeitaria/cafetaria no Jardim Miradouro e de
um quiosque com esplanada junto ao Lago
Camões, estes três no Parque dos Poetas. •
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EQUIPAMENTOS

QUEIJAS

Requalificação do Centro
de Infância O Traquinas

INVESTIMENTO

1.350.000 €
O Município está a desenvolver o projeto
de requalificação do Centro de Infância O
Traquinas. A funcionar em Queijas há cerca de 40 anos, o equipamento que combina as valências de creche e de jardim de
infância está instalado em propriedade da
Câmara Municipal de Oeiras cedida por
comodato à Santa Casa da Misericórdia.
Atendendo à precária situação das instalações, o Município pretende valorizar os
espaços do centro infantil, mediante a demolição e reconstrução do edifício da creche (permitindo acrescentar uma sala de
berçário, aumentando a capacidade para
84 crianças) e a requalificação do edifício
contiguo, do jardim infantil (mantendo as
50 vagas de pré-escolar).
O projeto prevê ainda a beneficiação do
espaço exterior/recreio, respondendo às
novas exigências atuais de cuidados educativos e ambientais. •

ALGÉS E CAXIAS

Novos espaços de jogo e recreio
Encontram-se concluídas as obras de requalificação de equipamentos de jogo e
recreio em Algés e Caxias, intervenções
que tiveram como objetivo dar resposta a
algo muito solicitado pela população.
Os trabalhos incidiram no rejuvenescimento do espaço público, com a preocupação de aumentar a sua polivalência e
a segurança, melhorar a acessibilidade
e garantir a criação de espaços de convívio, desporto e lazer ao ar livre para
crianças e jovens e suas famílias.
Assim, procedeu-se a uma requalificação
profunda destes espaços, que incluiu a
instalação de brinquedos modernos e
atrativos, substituição do piso de segurança por um de mais fácil higienização
e manutenção, troca da rede do gradeamento e pintura da estrutura da vedação. •

Oeiras Atual

INVESTIMENTO

87.400 EUROS

EQUIPAMENTOS
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Requalificação do Mercado
de Linda-a-Velha

O Município está a desenvolver o projeto
de requalificação do Mercado de Linda-a-Velha.
A proposta assenta na reabilitação e na
renovação do espaço mediante a reorganização
das valências que ali funcionam, bem como
da criação de novas funções/ocupações.

Assim, o mercado passará a contar com as seguintes zonas: pátio café-concerto, zona de esplanada coberta, espaços de restauração, zona de
esplanada descoberta, lojas do mercado, sala polivalente, espaço comunitário multifuncional (pátio coberto) e armazém solidário.
Para além da intervenção no edifício do mercado, está também previsto
o arranjo paisagístico dos espaços envolventes ao mercado.
A conclusão do projeto está prevista para o primeiro semestre de 2022.•

INVESTIMENTO

1,9 MILHÕES DE EUROS
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OBRAS ADJUDICADAS · outubro 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Rotunda Norte de Barcarena

328 070,00 €

Requalificação de pavimentos no Porto Recreio, Oeiras

201 383,08 €

Edifício Catavento (Algés) - Impermeabilização do terraço, substituição do sistema de
iluminação, reparações diversas em clarabóias, gabinetes e instalações sanitárias
Conservação e reparação de pavimentos rodoviários na zona da Medrosa e outros locais
em Oeiras

174 457,50 €
225 542,88 €

Requalificação de pavimentos em saibro no jardim do Palácio Marquês de Pompal, Oeiras 130 369,40 €
Construção de muro de gabiões na Rua Dr. Alfredo da Costa, em Miraflores

158 862,20 €

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

242 972,73 €

Diversas beneficiações na Casa das Guias, Parque dos Poetas e Oficinas de Vila Fria

157 803,67 €

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Alberto Osório de Castro n.º 14, - São Marçal,
Largo Idálio de Oliveira n.º 5 - 1B - Alto dos Barronhos
Reparação de fogos devolutos sito na rua Abel Fontoura da Costa nº 4 - 1D e Rua Oliveira
Martins nº 30 2D, em Porto Salvo
Reparação de fogos devolutos sito na Rua Maria Albertina n.º 4 R/C Esq. e n.º 11, 1.º Esq.
no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro
SUBTOTAL

34 522,35
21 942,67 €
33 946,92 €
2 282 765,04 €

Demolições de construções degradadas no Concelho de Oeiras

157 940,00 €

Iluminação Decorativa da Rotunda Nova Oeiras, Oeiras

26 438,52 €

JI José Martins - Beneficiações do Espaço Exterior

67 732,55 €

Reforço de gradeamento periférico dos armazéns municipais, em Porto Salvo

59 346,99 €

DESIGNAÇÃO

VALOR

Construção da rotunda da Cartuxa, Caxias

135 468,00 €

Ligação pedonal na Urbanização Alto da Colina, Algés

108 655,69 €

Reparação das instalações eletromecânicas do Pavilhão Carlos Queiroz

156 861,65 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários no concelho

259 976,65 €

Parque de caixas em Casal do Deserto: Construção de base para pavimentação de
plataforma

29 680,00 €

Reparação de pavimentos rodoviários da Av. Duque de Loulé e Rua Manuel da Silva Gaio em
Linda-a-Velha

58 310,50 €

Abertura de vala para instalação de tubo corrugado

2 124,24 €

Intermarché - Criação de novos gabinetes no Piso 1

120 737,15 €

Reparação de fogos devolutos sito na rua Abel Fontoura da Costa nº 4 - 1D e Rua Oliveira
21 942,67 €
Martins nº 30 2D, em Porto Salvo
Reparação de fogos devolutos sito na Rua Maria Albertina n.º 4 R/C Esq. e n.º 11, 1.º Esq.
33 946,92 €
no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro

OBRAS ADJUDICADAS · novembro 2021

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Vasco da Gama Fernandes, nº 1, 1 FTE no Bairro do
9 463,19 €
Pombal
Empreitada de Reparação e Manutenção no Parque Habitacional Municipal nas freguesias de
184 249,20 €
Porto Salvo e de Oeiras e São Julião da Barra

SUBTOTAL 1 910 166,61 €

OBRAS INICIADAS · outubro 2021

SUBTOTAL 741 392,38 €

OBRAS INICIADAS · novembro 2021

DESIGNAÇÃO

VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

Execução de parque de estacionamento em Stº Amaro, Oeiras

275 597,45 €

Conservação e execução de pavimentos rodoviários em Carnaxide, Caxias e Paço de Arcos

252 721,49 €

Reordenamento viário na Alameda do Alto da Barra, Oeiras

65 029,10 €

Beneficiação da Rua Damião de Góis, em Algés

156 448,05 €

Reordenamento do estacionamento junto à Rua João Alves de Carvalho em Caxias

71 020,00 €

29 752,60 €

Remodelação e Reforço da Rede de Iluminação Pública nas Traseiras da Rua Dr. José da
Cunhas, Oeiras

Palácio Ribamar (Algés) - Melhoramentos em terraço, bar, interior da biblioteca e centro
de dança

31 270,01 €

Beneficiações Diversas nas Ex-Instalações dos SIMAS no Casal do Deserto, em Porto Salvo 257 676,99 €

Instalação de sistema SLAT na passagem inferior A5, em Linda-a-Pastora

28 041,37 €

Beneficiações de pinturas em equipamentos municipais

241 998,00 €

Requalificação das Instalações de Segurança do Estádio Mário Wilson

111 245,94 €

138 996,77 €

Pinturas e beneficiações de pavimentos no Jardim de Infância Roberto Ivens e Espaço de
Jogo e Recreio na Escola Básica Alto de Algés

Obras de reparação e pintura das fachadas dos blocos da Escola Secundária de Miraflores,
em Algés

100 995,43 €

Abertura de vala para instalação de tubo corrugado

2 124,24 €

Implementação de quiosque na parte B da 2ª fase do Parque dos Poetas, em Oeiras

105 874,66 €

Remodelação e Reforço de Iluminação Pública na Localidade da Cruz Quebrada / Dafundo 117 558,13 €
Substituição do Guarda-Corpos do Viaduto do Espargal, em Paço-de-Arcos

162 473,62 €

Execução de muro cortina junto à piscina do Alto da Barra, Oeiras

134 836,30 €

Instalação de Iluminação na Praia da Torre, Oeiras

68 424,67 €

Piscina Oceânica - Recualificação da tubagem hidraulica na câmara de manobras

370 470,00 €

Instalação sistemas climatização na EB Antero Basalisa, sede da União de Freguesias de
Carnaxide e Queijas, Biblioteca Municipal de Carnaxide, EB António Rebelo de Andrade e
edifício do Casal do Deserto em Porto Salvo.

119 103,71 €

Mercado Municipal de Algés - Instalação de uma nova câmara frigorifica multiusos

31 016,66 €

Jardim do Mercado Queijas - requalificação e beneficiação do EJR, EFO e Polidesportivo

158 953,77 €

Reparação de fogos devolutos sito na Rua Maria Albertina n.º 4 R/C Esq. e n.º 11, 1.º Esq.
no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro

33 946,92 €

SUBTOTAL 200 568 057,75 €

OBRAS CONCLUÍDAS · outubro 2021
DESIGNAÇÃO
Estaleiro de Porto Salvo (zona Sul) - Requalificação geral, construção de telheiros e
balneários
Reabilitação Estrutural de Muro Exterior e Pinturas nos Blocos na EB João Gonçalves
Zarco, em Algés
Parque Urbano de Miraflores - Beneficiações Diversas e Instalação de Novo Equipamento
Fitness

VALOR
242 972,73 €
158 682,82 €
151 157,67 €

Alargamento acesso EVA a Carnaxide

105 672,04 €

Beneficiação das instalações elétricas e de segurança do campo de futebol, do Parque
Desportivo Carlos Queiroz

153 426,77 €

Fornecimento e montagem de Sistema de Detecção de Incêndio e Iluminação de
Emergência, no edifício dos Paços do Concelho.

103 374,38 €

Requalificação da rede de frio de todos os Mercados Municipais

125 463,35 €

Largo das Terras do Poço em Queijas - Requalificação do espelho de água

31 662,20 €

Intervenções diversas de reparação e limpeza em edificios municipais.

294 879,07 €

Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha
Parque Urbano de Miraflores - Beneficiações Diversas e Instalação de Novo Equipamento
Fitness

Oeiras Atual

329 017,58 €
151 157,67 €

Reabilitação dos paramentos exteriores e zonas comuns dos 5 edifícios do Bloco A e das
coberturas dos edifícios dos Blocos A e C no Bairro do Pombal
Empreitada de reparação de Caixas de escadas dos edificios com portas Reparadas - Bairro
dos Navegadores
Reparação de fogo devoluto sito na Rua Vasco da Gama Fernandes, nº 1, 1 FTE no Bairro
do Pombal
Empreitada de Reparação e Manutenção no Parque Habitacional Municipal nas freguesias
de Porto Salvo e de Oeiras e São Julião da Barra

211 792,70 €
128 662,80 €
9 463,19 €
184 249,20 €

SUBTOTAL 1 613 886,03 €

OBRAS CONCLUÍDAS · novembro 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Construção/ manutenção de pavimentos pedonais em Barcarena e Queijas

109 618,00 €

Execução de pavimentos pedonais confortáveis no Concelho de Oeiras

218 953,60 €

Construção do viaduto rodoviário da Quinta da Fonte, Paço de Arcos

2 098 767,28 €

Reposição de cablagem eléctrica e de segurança, no antigo Intermarché de Porto Salvo

158 352,26 €

Requalificação do espaço exterior da Igreja da Santíssima Trindade de Miraflores

141 852,38 €

Mercado Municipal de Algés - Instalação de uma nova câmara frigorífica multiusos

31 016,66 €

Execução de passadeiras brancas com fundo vermelho - em tela pré-formada - e pintura de
250 202,40 €
passadeiras em termoplástico a quente
Substituição do revestimento das tampas das Ilhas ecológicas

106 838,62 €

Reparação de fogos devolutos sito na rua Abel Fontoura da Costa nº 4 - 1D e Rua Oliveira
Martins nº 30 2D, em Porto Salvo

21 942,67 €

Reabilitação da envolvente exterior de 3 Edifícios do Bairro Bento de Jesus Caraça

73 419,49 €

Reparação de muros dos logradouros da Rua da Liberdade n.º 18 a 26 do Bairro da Encosta
21 804,20 €
da Portela
Empreitada de reabilitação do edifício sito no Largo 5 de Outubro n.º 12 - Oeiras

156 292,70 €

Reabilitação Exterior do Edifício da Rua José Pedro da Silva, n.º 12 no Bairro do Bugio

61 058,36 €

SUBTOTAL 3 450 118,61 €

Total:

11 984 186,42 €

EQUIPAMENTOS
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VILA FRIA

Melhoramentos nas oficinas municipais
INVESTIMENTO

698 MIL DE EUROS

O Município levou a cabo a intervenção referente à criação da portaria e de um novo posto de
abastecimento de combustíveis nas oficinas municipais de Vila Fria. A empreitada consistiu na
dignificação da zona sul do lote, onde se incluíram os trabalhos relativos ao reordenamento viário,
mediante a criação de uma bolsa de estacionamento e novas zonas verdes.•

PORTO SALVO

Proposta do Orçamento Participativo concretizada em obra
Já se encontra concluída a obra
de construção de um novo Parque
Canino em Porto Salvo, iniciativa
que resulta de uma proposta apresentada no âmbito do processo do
Orçamento Participativo 2021/
2022, tendo sido a quarta mais
votada.
Trata-se da maior área canina do
concelho, dividida em duas zonas: espaço público de estadia e
parque canino equipado. Representou um investimento de 60
mil euros, considerando a requalificação de toda a zona envolvente
e os espaços verdes. •
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REQUALIFICAÇÃO
DE ZONAS VERDES URBANAS
O Município realizou, recentemente, trabalhos de
requalificação de zonas verdes urbanas junto à entrada do Instituto Espanhol e no canteiro da Avenida
Ivens, ambos no Dafundo, e nas traseiras da Piscina
Oceânica (Porto de Recreio), em Oeiras.

SEMENTEIRA DE PRADO
PARA POLINIZADORES
Durante o mês de novembro, deu-se início à sementeira do prado que irá alimentar milhares de insetos
polinizadores no âmbito do projeto ‘Mais Polinizadores, Mais Biodiversidade no Município de Oeiras’,
ao abrigo do financiamento EEA Grants.
Este prado, com uma área de quatro hectares, composto apenas por espécies autóctones, permitirá
promover o habitat de espécies em declínio como
borboletas, abelhas silvestres, abelha-do-mel, escaravelhos e até moscas, das quais dependemos.
É de salientar que a polinização é um serviço essencial para a manutenção das comunidades de plantas silvestres e agrícolas, sendo que pelo menos 80%
das espécies cultivadas do mundo precisam de polinização para produzir sementes e/ou frutos.

Dia do mar assinalado na praia
Mais de 100 alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos participaram na ação de limpeza da Praia Velha de Paço Arcos, uma iniciativa inserida nas
celebrações do Dia Nacional do Mar, assinalado a 16 de novembro.
O programa comemorativo incluiu a realização da oficina sobre reciclagem e sustentabilidade ‘Plástico à Vista’, uma mostra das artes de pesca e a simbólica colocação
de pranchas na água formando a palavra Mar, ações desenvolvidas no âmbito projeto
Escola Azul. •

AÇÕES DE FORMAÇÃO
No âmbito do Programa das Hortas Urbanas do Município de Oeiras, em 2021 foram
promovidas onze ações de formação e sensibilização na temática da agricultura
urbana, com o objetivo de contribuir para a introdução do conhecimento da agricultura moderna e sustentável na horta ou em casa. Estas ações contaram com a
presença de cerca de 280 participantes.

INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE EM DEBATE
A secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa, esteve com o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, na abertura da segunda edição do ciclo
de debates sobre Inovação e Sustentabilidade, um evento promovido pelos SIMAS
– Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, no
passado dia 4 de novembro.
Focando questões como a sustentabilidade organizacional e a influência das alterações climáticas no abastecimento de água aos cidadãos, os debates têm como
objetivo contribuir para o alinhamento da estratégia de sustentabilidade dos SIMAS, nomeadamente para a estratégia de negócio e para a prossecução do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos concelhos de
Oeiras e Amadora.

Oeiras Atual

AMBIENTE
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PLANO MUNICIPAL
DE ARBORIZAÇÃO

Mais de 400 árvores
plantadas em 2021
Zonas verdes inseridas na malha urbana são compostas
por espécies vegetais que asseguram, direta e indiretamente, um conjunto notável de funções e serviços ambientais, sociais e económicos, gerando benefícios determinantes para o desenvolvimento urbano sustentável.
Consciente destes factos, o Município de Oeiras subscreveu recentemente o Acordo Cidade Verde (Green
City Accord) da União Europeia, assente em cinco
grandes áreas: Ar, Água, Natureza e Biodiversidade,
Economia Circular e Resíduos, Ruído.
Assumido o compromisso, o Município tem intensificado o trabalho no sentido da requalificação de jardins,
plantação de espécies arbóreas em arruamentos e em
zonas verdes. •

Projeto sensibiliza
para a prevenção
de resíduos
de plástico
No mês em que se assinala a Semana Europeia da Prevenção
de Resíduos (este ano, de 20 a 28 de novembro), o Município
de Oeiras promoveu cinco dias de atividades nas escolas no
âmbito do projeto ‘Plástico à Vista’. Esta iniciativa aborda o
problema do plástico no mundo e o seu impacto como lixo
marinho, visando consciencializar para a importância da sua
redução para a preservação da vida marinha e de como podemos contribuir para este objetivo na nossa vida diária. Participaram mais de 700 alunos e professores de cinco escolas
do concelho.
Mais informação em www.plasticoavista.pt. •

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DEPOSIÇÃO ENTERRADOS
O Município procedeu, recentemente, à instalação de equipamentos de deposição enterrados na Avenida do Ultramar, em Oeiras.
Estes equipamentos dão resposta às solicitações da população num local onde o aumento da capacidade instalada era difícil de concretizar, introduzem melhorias significativas nas condições de deposição e beneficiam o espaço envolvente, uniformizado a tipologia de equipamentos com os
já instalados nos arruamentos limítrofes.
A obra é ainda um exemplo de reutilização e recuperação de materiais e equipamentos: na requalificação da Praça Guilherme Gomes Fernandes,
em Paço de Arcos, foram removidos os equipamentos de deposição enterrados, reutilizados na Avenida do Ultramar. Esta reutilização traduz-se
numa poupança de cerca de 25 mil euros, verba que poderá ser aplicada na aquisição de futuros equipamentos.
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APOIOS MUNICIPAIS ATRIBUÍDOS
DE MARÇO 2020 A NOVEMBRO 2021
VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS MUNICIPAIS

16 MILHÕES DE EUROS

2,6 MILHÕES
DE EUROS
REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA MUNÍCIPES
1.590 PROCESSOS
DEFERIDOS

1 MILHÃO
DE EUROS

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

MAIS DE
3.500 APOIOS

NAS 27 FARMÁCIAS
ADERENTES
E NA UNIDADE
MÓVEL

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA
SOCIAL PARA
TRABALHADORES

APOIO DE EMERGÊNCIA
A ENTIDADES
NO ÂMBITO
DA PANDEMIA

463.881
REFEIÇÕES

1.8 MILHÕES
DE EUROS

475 MIL EUROS

375 MIL EUROS

FORNECIDAS
A PROFISSIONAIS
DA LINHA DA FRENTE
E POPULAÇÃO
CARENCIADA

AQUISIÇÃO DE 13 MIL
TESTES DE DIAGNÓSTICO
COVID19

Oeiras Atual

265 MIL VACINAS
ADMINISTRADAS ENTRE
10 DE FEVEREIRO
E 14 DE NOVEMBRO DE 2021

587 MUNÍCIPES ACAMADOS VACINADOS

610 MIL
EUROS

INVESTIMENTO MUNICIPAL
EM REFEIÇÕES DESTINADAS
A PROFISSIONAIS DA LINHA
DA FRENTE E POPULAÇÃO
CARENCIADA
CONFECIONADAS

ENSINO À DISTÂNCIA
E PLANO TECNOLÓGICO
DA REDE ESCOLAR

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

CENTRO
DE VACINAÇÃO
COVID19

3.768 UTENTES E COLABORADORES\
DE LARES DE IDOSOS
RECEBERAM DUAS DOSES DA VACINA

250 MIL
EUROS

500 MIL EUROS

DISTRIBUÍDAS
PELA POPULAÇÃO

VACINAÇÃO COVID19
EM LARES DE IDOSOS
E ACAMADOS

564 VOLUNTÁRIOS
PROGRAMA OEIRAS A SEU LADO
ENTREGA DE REFEIÇÕES,
MEDICAÇÃO E COMPRAS
AO DOMICÍLIO EM SITUAÇÕES
DE VULNERABILIDADE

65 MIL
TESTES À
POPULAÇÃO

2 MILHÕES
DE MÁSCARAS

464.500
EUROS

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

700 MIL
EUROS

APOIO ÀS ENTIDADES
PARA REFORÇO
DA RESPOSTA
ALIMENTAR

4 MIL CHAMADAS
LINHAS DE ATENDIMENTO
E APOIO SOCIAL

395 MIL
EUROS

APOIO A ENTIDADES
PARA AQUISIÇÃO
DE VIATURAS

12.235 TESTES
PREVENTIVOS
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

COESÃO SOCIAL

Retomada medida
de apoio ao aquecimento
VALOR GLOBAL

150 EUROS

CORRESPONDENTE A TRÊS MESES
Considerado o impacto positivo da medida de apoio ao aquecimento implementada em
janeiro de 2021 pelo Município, volta agora a ser atribuído novo apoio, no valor global de
150 euros (correspondente a três meses), a munícipes com 65 e mais anos, portadores
do Cartão 65+ ou do Cartão Saúde+ e beneficiários do Regime Especial de Comparticipação em Medicamentos.
Recorde-se que se trata de uma medida extraordinária consubstanciada num suporte
financeiro para despesas com eletricidade e gás, visando proteger as pessoas idosas que
se viam na circunstância de estar nas suas habitações sem o devido conforto térmico.
Esta medida abrangeu, na primeira fase, 2.133 idosos. •

NOVOS HORIZONTES
NO BAIRRO DOS NAVEGADORES
Tendo em conta a importância da intervenção precoce em contextos de risco, com vista à
promoção da inclusão social, o Município de Oeiras, através do Contrato Local de Oeiras,
promove desde dezembro de 2018 o Projeto Novos Horizontes – A OCP Solidária no Bairro
dos Navegadores, uma iniciativa da Orquestra de Câmara Portuguesa (OCP).
Este projeto estruturante entende a Música e a Arte como um veículo promotor da integração social e da qualificação pessoal e visa desenvolver competências musicais na comunidade jovem no território do Bairro dos Navegadores.

MOCHILAS E MATERIAL ESCOLAR
PARA 125 CRIANÇAS
Cento e vinte cinco crianças residentes em empreendimentos municipais receberam mochilas com material escolar, iniciativa promovida em articulação com o Programa Oeiras
Solidária e no âmbito das políticas de responsabilidade social de empresas instaladas no
concelho (BMW, Astellas Pharma, Seda Ibérica e Cisco).
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Ofertas de Natal
para 2 000 seniores
A enorme cautela que o contexto pandémico ainda
exige impede a realização dos tradicionais Almoços
de Natal Sénior promovidos pelo Município, mas
não cancela o espírito natalício. Assim, em alternativa, Oeiras volta a presentear dois mil munícipes
com 65 e mais anos (previamente inscritos) com
ofertas alusivas à época. •

DIA MUNDIAL
DA SAÚDE MENTAL
O Município tem vindo a associar-se às comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental,
nomeadamente apoiando as iniciativas promovidas pela Associação de Reabilitação e
Integração Ajuda – Fórum Socio Ocupacional
de Oeiras. Neste âmbito, o edifício dos Paços
do Concelho foi iluminado de verde, a cor da
saúde mental.

DIA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência,
comemorado a 3 de dezembro, é assinalado
anualmente pelas entidades locais que trabalham nesta área de intervenção, em colaboração com o Município de Oeiras. Estas iniciativas têm como objetivo sensibilizar e informar
a comunidade, desmistificando preconceitos,
estigmas e evitando a discriminação, fatores
tantas vezes associados a esta matéria.

OFERTA DE CABAZES HORTÍCOLAS

SENSIBILIZAÇÃO
PARA O CANCRO

No âmbito de uma parceria com a empresa Novartis e Associação Semear, teve início em
outubro a terceira fase de entrega de cabazes de produtos hortícolas frescos, num total
de 1000, a famílias carenciadas com menores a cargo e isolados ou casais idosos residentes nos empreendimentos municipais dos Navegadores, Moinho das Rolas e Ribeira da
Lage, em Porto Salvo e do Pombal e Bento de Jesus Caraça, em Oeiras.
A entrega de cabazes (com uma periodicidade semanal ou quinzenal, de acordo com a
tipologia de famílias) decorre em estreita colaboração com entidades locais, nomeadamente com a Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, a Associação Moinho
em Movimento, Associação Lage em Movimento e Núcleo de Karaté de Oeiras.

À semelhança de anos anteriores, o Município de Oeiras associou-se às campanhas de
sensibilização para a prevenção de doenças
cancerígenas que decorreram entre os meses
de setembro e novembro, nomeadamente, a
campanha de sensibilização para os cancros
do sangue (leucemias e linfomas), o Mês da
Prevenção do Cancro da Mama e a sensibilização para o cancro da próstata.
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Conferências
sobre Educação

Criado em 2019, o Oeiras Educa+ é um programa do Município de Oeiras
que tem como objetivo ligar o ensino formal com a oferta educativa não-formal existente no concelho.
O último trimestre do ano regista mais de 20 500 participações de alunos e
professores nas atividades do programa, em contraste com as 9 100 do mesmo
período de 2020. Destaque para duas iniciativas neste período: a integração de
creches e jardins de infância geridas por Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) no Oeiras Educa+ e a realização do terceiro Encontro Oeiras Educa+, este ano já no formato presencial, sob o tema ‘Inovar a Escola’. •

Está a decorrer o Ciclo de Conferências sobre Educação promovido pelo Município de Oeiras. As conferências são abertas
à comunidade, podendo participar profissionais de educação,
famílias, jovens, técnicos de saúde ou qualquer pessoa interessada nestas temáticas. As primeiras duas conferências debateram assuntos relacionados com a saúde mental dos jovens
e a importância de as crianças brincarem livremente.
A próxima conferência terá como tema ‘Os desafios do cérebro adolescente’ e será dinamizada por Filipa Ribeiro, no dia 26
de janeiro, no auditório da Escola Secundária Camilo Castelo
Branco. Mais informação em https://educacao.oeiras.pt. •

Dia Internacional
da Cidade Educadora
Desde 2018 que Oeiras adotou a Carta das Cidades Educadoras e é membro da Associação Internacional das Cidades
Educadoras. O dia 30 de novembro é o Dia Internacional da
Cidade Educadora e visa criar consciência, à escala mundial,
da importância da Educação como motor de mudança. Para
cada edição tem sido proposto
um lema como fio condutor da
celebração. Para 2021 o lema
é ‘A cidade não deixa ninguém
para trás’ e, nesse âmbito, o Município está a produzir um vídeo
incluindo testemunhos que retratam diversos projetos de cariz
social, cultural, comunitário e
de saúde. •
VEJA O VÍDEO

Prémio SIMAS
distingue 13 melhores
alunos de Oeiras
Realizou-se no final de novembro a cerimónia de entrega do
Prémio SIMAS, iniciativa que pretende reconhecer publicamente o mérito e o esforço académico dos alunos, das famílias
e das suas escolas e que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e os Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento dos Municípios (SIMAS) de Oeiras e
Amadora.
Este prémio distingue o melhor aluno finalista do ensino secundário (média acima de 18,5 valores) de cada uma das oito
escolas da rede pública de ensino do concelho e, nos dois últimos anos letivos, também das duas escolas profissionais, da
escola de ensino artístico especializado da música e das duas
escolas internacionais, perfazendo um total de 13 alunos distinguidos com a oferta de um computador portátil. •

Oeiras Atual

INOVAÇÃO
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Delegaçao
de políticos
e empresários
da Califórnia
recebida
em Oeiras
Três dezenas de políticos e empresários californianos
foram recebidos em Oeiras, no âmbito do evento ‘California/Portugal: An Exceptional Partnership’, realizado com o objetivo de promover o networking entre entidades norte-americanas e portuguesas nas áreas das
energias renováveis, serviços de saúde e economia dos
oceanos, entre outras.
O encontro, que contou com a participação do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos
Fernandes, foi dinamizado pelo Município de Oeiras, o
Taguspark e o American Club of Lisbon e realizou-se no
passado dia 16 de outubro. •
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, participou no encontro

COMITIVA SUECA EM OEIRAS
A vice-presidente do Parlamento da Suécia, Lotta Fornarve, esteve em Oeiras para uma visita enquadrada pelos projetos que têm vindo a ser
desenvolvidos no concelho no âmbito das Cidades Inteligentes e na área do Ambiente. O programa da deslocação incluiu périplos pelo Parque
dos Poetas e pelos Jardins do Palácio Marquês de Pombal.

Apresentado portfólio de inovação do concelho
O lançamento do portfólio de inovação Innovate® Oeiras
realizou-se no passado dia 14 de outubro, no Taguspark,
numa cerimónia que contou com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e
do CEO da Global Village World, Sven Boermeester.
Trata-se do primeiro de dois volumes do livro que faz parte
da série ‘Innovations of the World’, um projeto desenvolvido pela Global Village World, uma editora americana reconhecida internacionalmente e especializada na produção
de portfólios sobre os maiores ecossistemas de inovação em
todo o Mundo.
Oeiras foi escolhida para ser a primeira cidade portuguesa
a fazer parte desta compilação, devido à visão do Município
e à presença consolidada de parques industriais e empresas multinacionais de diversas áreas, que fazem do concelho um polo de tecnologia, criatividade e inovação, capaz
de reunir os melhores talentos e as melhores ideias. •
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Climate
of Change

Ciclo de
conferências
Bosquete
Secreto
Pode ser visitado até ao dia 30 de dezembro,
no Jardim do Palácio Marquês de Pombal, o
Bosquete Secreto. Trata-se de uma intervenção, criada por Leonor Pêgo e Vanda Vilela, a
partir de materiais vegetais, em diálogo com
outros elementos, permitindo diferentes ações
por parte do público: recolhimento, leitura,
brincadeira e descoberta da natureza. Ideal
para uma experiência em família. •

O Município de Oeiras iniciou, em outubro
de 2021 e com um cariz mensal até novembro
de 2022, um ciclo de conferências subordinadas ao tema ‘Canto Tradicional de Mulheres:
lugares, tempos e modos’, organizado pela
Biblioteca Operária Oeirense. Nesse âmbito,
tiveram lugar as conferências ‘Canto Tradicional de Mulheres – um notável património
imaterial’, por Vítor Barros e ‘Viver da terra’,
por Maria Carlos Radich e Fernando de Oliveira Baptista.•

Oeiras foi anfitriã da tour europeia de circo
contemporâneo ao ar livre da #ClimateOfChange - a campanha pan-europeia liderada
pela WeWorld, criada para sensibilizar os jovens sobre a ligação entre as alterações climáticas e a migração, nos dias 15 e 16 de outubro,
no Jardim Municipal de Oeiras. Sete artistas e
acrobatas, quatro músicos, um impressionante
cenário e muitas histórias para contar. •

Festival
Termómetro
O Município de Oeiras acolheu uma das etapas
da 26.ª edição do Festival Termómetro, no dia
6 de dezembro, no Auditório Municipal Ruy de
Carvalho, em Carnaxide. Tendo como objetivo
contribuir para a divulgação de bandas emergentes, cada etapa do festival conta com a atuação de três bandas participantes selecionadas e
uma banda convidada. No final são escolhidas
cinco bandas/artistas para disputar uma grande
final. O vencedor terá presença assegurada nos
festivais NOS Alive e Bons Sons. •

Congresso
dos Cozinheiros
Dia do
Enoturismo
Para assinalar o Dia Europeu do Enoturismo
realizou-se na Adega do Palácio Marquês de
Pombal uma prova comentada de vinhos de
produtores aderentes à Rota dos Vinhos de
Bucelas, Carcavelos e Colares, cujo objetivo
foi dar a conhecer ao público os vinhos destas três regiões demarcadas. O enoturismo é
uma das mais recentes apostas do Município
de Oeiras para a divulgação, promoção e conservação deste património que é o vinho de
Carcavelos. •

Oeiras Atual

Os Nirvana Studios, em Barcarena, serviram
de palco à realização do Congresso dos Cozinheiros, nos passados dias 17 e 18 de outubro,
sob o mote Pessoas, Natureza, Gastronomia.
O programa contou com um total de 64 ações,
entre debates, entrevistas, demonstrações
culinárias e palestras. Em paralelo decorreu a
escolha do melhor pastel de nata da região de
Lisboa, tendo sido eleito o da Padaria da Né,
na Damaia, e também a Rota dos Restaurantes, na qual participaram 21 estabelecimentos
do concelho.
Nascido em 2005, o Congresso dos Cozinheiros é anualmente o ponto de encontro dos
profissionais de cozinha e restauração. Uma
montra para a atualidade gastronómica nacional e internacional, com apresentação de
projetos e partilha de experiências.•

Regata Marquês
de Pombal
No dia 2 de outubro realizou-se em Oeiras a V
Regata Marquês de Pombal / Poesia Náutica /
Recital Poético do Tejo, uma iniciativa organizada pela Associação Âncoras, em colaboração
com a Oeiras Viva e apoio do Município de
Oeiras.•

COOPERAÇÃO

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 33

Ministros do Mar e do Ambiente no Festival
Internacional de Ciência
O ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, foi uma das personalidades ao marcar presença no FIC.A - Festival Internacional de Ciência, o primeiro deste género organizado e
realizado em Portugal e que decorreu nos Jardins e Palácio
Marquês de Pombal, em Oeiras, de 12 a 17 de outubro. As
questões relacionadas com o mar e a literacia azul estiveram,
aliás, em destaque no evento.
Também o ministro do Ambiente e da Ação Climática visitou
o FIC.A. João Pedro Matos Fernandes assistiu à apresentação
do trailer Long-Term Ecological Research Portugal, tendo
participado num debate sobre o tema.
Com mais de 1000 horas de programação ao longo de seis
dias, mais de 600 atividades, música, cinema, exposições,
experiências gastronómicas e, claro, ciência para todos os
gostos, o FIC.A teve como ponto de partida uma forte representação nacional para depois se abrir ao mundo e acolher a
representação de mais de 30 países de todos os continentes.
O festival teve como primeiro objetivo aproximar os cidadãos
da ciência e dos cientistas, contribuindo desse modo para a
literacia científica e para a informação do público. •

Os ministros do Mar e do Ambiente e da Ação Climática visitaram o FIC.A.
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CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA EM 2027

Autarcas da Área Metropolitana
de Lisboa apoiam candidatura
de Oeiras

Os autarcas da Área
Metropolitana de Lisboa (AML)
manifestaram, de forma
unânime, todo o apoio à
candidatura de Oeiras a Capital
Europeia da Cultura em 2027,
saudando o Município
pela “coragem e audácia”
demonstradas.

As demostrações de apoio aconteceram no
decurso de uma reunião realizada no passado
dia 12 de novembro, no Forte de São Julião da
Barra, na qual Isaltino Morais e Jorge Barreto
Xavier, comissário da candidatura de Oeiras,
apresentaram o projeto Oeiras’27 aos autarcas
da Área Metropolitana de Lisboa.
“Oeiras já está a ganhar, a Área Metropolitana
de Lisboa e o País já estão a ganhar, com o projeto que fundamenta esta candidatura”, disse,
na ocasião, o presidente da Câmara Municipal
de Oeiras.
Reiterando a intenção de envolver todos os
Municípios da AML no processo, Isaltino Mo-

VEJA O VÍDEO

rais afirmou que no caso da candidatura de
Oeiras sair vencedora, “todos vamos beneficiar,
porque estamos disponíveis para partilhar as
verbas destinadas à programação cultural que
vamos receber”, explicando que Oeiras já dispõe de uma boa base financeira para desenvolver as atividades a que se propõe.
Recorde-se que a Área Metropolitana de Lisboa é constituída por 18 municípios: Oeiras,
Amadora, Cascais, Sintra, Lisboa, Palmela,
Vila Franca de Xira, Odivelas, Loures, Barreiro,
Almada, Mafra, Alcochete, Moita, Montijo, Sesimbra, Seixal e Setúbal.•

CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA FORMALMENTE ENTREGUE
A proposta formal de candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura em 2027 foi entregue na manhã do dia 23 de novembro, nos termos
regulamentares, nos correios de Santo Amaro de Oeiras, pelo comissário da candidatura, Jorge Barreto Xavier, e outros elementos que integram
o Projeto Oeiras’27.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, reconheceu a importância do momento simbólico e reiterou a confiança “no sucesso desta candidatura”. “Não tenho dúvidas de que a nossa proposta é a mais forte, a mais ambiciosa, que tem tudo para ganhar e que será uma
verdadeira mais-valia para Oeiras, para a Área Metropolitana de Lisboa e para o País”, sublinhou o autarca.

Oeiras Atual
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Oeiras’27 a bordo
do Navio-Escola Sagres
Enquadrada pela candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura e tendo como objetivo
apresenta-la às empresas do concelho, gerando
formas de colaboração, o Município promoveu,
no passado dia 16 de outubro, uma visita/passeio a bordo do Navio-Escola Sagres.
Os convidados foram recebidos pelo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Vice-Almirante Jorge Novo Palma, o presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e o comissário da candidatura, Jorge Barreto Xavier.•

Bienal de Poesia de Oeiras

O Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, recebeu, entre 16 e 21 de
novembro, a primeira edição da Bienal Internacional de Poesia de Oeiras,
dedicada à obra poética, nas suas mais variadas formas: da tradição popular à produção erudita, da transmissão oral à editada em papel, da palavra
cantada à palavra filmada.

Participaram mais de 100 convidados, de três continentes, entre eles Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura (por videoconferência), Simone de
Oliveira, Jorge Valdés Díaz-Vélez, Miguel Araújo, António Zambujo, Samuel Úria, Capicua, Nando Reis e Sérgio Godinho.•
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Festival Passa
a Palavra!
Regressou
a Oeiras

De 18 a 24 de outubro, pela quarta vez consecutiva, o festival internacional ‘Passa a Palavra!
Festa dos Ofícios do Narrar’ aconteceu em Oeiras, naquela que foi a sua maior edição de sempre.
O programa do festival incluiu propostas para todas as idades e atividades especialmente dedicadas a escolas e a seniores, durante sete dias. Este ano foram mais de 50 convidados, entre
contadores nacionais e estrangeiros em língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola, músicos, escritores, ilustradores, cientistas, pensadores e investigadores, num total de 40 sessões
e serões de contos e também conversas, concertos, oficinas, espetáculos, animação de rua,
o Mercadinho dos Ofícios do Livro e uma exposição de trabalhos de João Vaz de Carvalho.•

Bibliotecas Municipais de Oeiras:
da leitura e literatura à ciência,
até fora de portas
No último trimestre de 2021 as Bibliotecas Municipais de Oeiras conheceram uma dinâmica acrescida, destacando-se as ações associadas ao Plano Nacional de Leitura (PNL), o
acolhimento de Encontro Nacional de Ciência Cidadã, o Legados Saramaguianos, atividade
coorganizada com a Fundação José Saramago no âmbito das comemorações do centenário do
nosso Prémio Nobel e, por fim, as ações das bibliotecas fora de portas. Realce, neste âmbito,
para a representação das Bibliotecas Municipais de Oeiras nos dois magustos realizados pelo
município, a 10 de 13 de novembro em Oeiras e Algés, dando continuidade ao projeto Leituras em Cadeia e em que foram oferecidos 956 livros usados - em bom estado - à população
sob o lema ‘Leve-os, leia-os e passe-os a alguém’.•

Oeiras Atual

FESTIVAL
DE MARIONETAS
O MÓ - Festival de Marionetas regressou a
Oeiras entre os dias 1 e 3 de outubro, com
espetáculos a decorrer no Largo da Igreja Matriz, Palácio do Egipto e Auditório Municipal
Eunice Muñoz.
Com o principal objetivo de sustentabilidade da economia local e nacional, esta sexta
edição apresentou uma programação maioritariamente composta por artistas e companhias nacionais.

NOITE DO LIMBO
O evento Noite do Limbo pretende, à volta
da noite de 31 de outubro, criar diálogos que
envolvam fenómenos que alimentam o nosso
imaginário e apelam para o universo do inexplicável e, simultaneamente, ao terror e fascínio pelo reverso do mundo que conhecemos.
Após uma primeira edição em 2020 (ainda com
limitações à presença de públicos), este ano
realizou-se uma programação de cinco dias
(de 27 a 31), que contou com debates entre
profissionais de cuidados paliativos, psiquiatras, escritores e sacerdotes de várias religiões
e cultos, para além de um ciclo de cinema de
autor, uma sessão de contos para os mais pequenos, um atelier de pinturas faciais e uma
demonstração de práticas pagãs associadas
à comumente designada “noite das bruxas”,
tendo os diferentes eventos sido realizados na
Biblioteca Municipal de Oeiras, no Palácio do
Egito e na Galeria-Livraria Municipal Verney.

DESPORTO
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Oeiras prossegue
programa de apoio
ao associativismo

Apoio
às coletividades
na retoma desportiva

APOIOS NO VALOR DE

472 MIL EUROS

5,8 MILHÕES DE EUROS

2017-2021

Realizou-se, no dia 27 de outubro, a reunião anual do associativismo
desportivo do concelho de Oeiras, com o objetivo de apresentar as linhas de apoio aos clubes desportivos do concelho para o ano de 2022,
no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo de
Oeiras, e respetivas condições de candidatura. Estiveram presentes
68 dirigentes desportivos, em representação de 53 coletividades desportivas.
Para além dos inúmeros apoios de componente não financeira, o Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo de Oeiras distribuiu,
em apoios financeiros diretos às coletividades, 5,8 milhões de euros,
ao longo dos últimos quatro anos. •

EM 2020 E 2021

Dando continuidade à medida de apoio à Retoma da Atividade Desportiva em Oeiras face à pandemia COVID-19 que foi iniciada no ano
passado, a medida extraordinária de apoio para a época 2021/2022
continua a ter uma dupla vertente, garantindo não só um apoio financeiro direto, mas também um apoio indireto, que se consubstancia na
disponibilização gratuita de horas de prática, em pavilhões desportivos
municipais, assumidas pelo Município e cifra-se num apoio global de
242 mil euros, que juntamente com o apoio extraordinário atribuído
no ano anterior, perfaz um total de 472 mil euros. Beneficiaram deste
apoio extraordinário para época de 2021/2022, 46 coletividades desportivas concelhias. •

Gala do Desporto distingue campeões
e referências desportivas
Realizou-se no dia 19 de novembro a
edição de 2021 da Gala do Desporto
de Oeiras que visou distinguir campeões nacionais e internacionais de
diversas modalidades, bem como reconhecer aqueles que se dedicam à
atividade desportiva, não só em prol
do seu desenvolvimento, mas igualmente como meio de construção de
uma comunidade mais coesa.
Foram assim homenageados os atletas
e equipas das coletividades do concelho que se destacaram a nível nacional e internacional na época passada,
totalizando 132 atletas e mais de 84
títulos em 16 modalidades.
Foram ainda atribuídos o Prémio de
Espírito Desportivo a José Manuel
Spínola (Associação Desportiva de
Oeiras), o Prémio de Excelência
Desportiva a Alpes da Costa e Carolina João (Sport Algés e Dafundo), o
Prémio Carreira Associativa ao Clube
Recreativo Leões de Porto Salvo e o
Prémio Carreira Desportiva a Filomena Santos (andebol feminino). •
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São Martinho com
castanhas assadas
e muita animação

Beneficiando do tradicional Verão
de São Martinho, realizaram-se
em Oeiras e em Algés as Festas
de São Martinho: dois dias com
muitas castanhas assadas nas brasas em grandes assadores de rua,
acompanhadas de animação para
todas as idades.
Em paralelo acenderam-se as iluminações de Natal nas ruas do
concelho. As luzes vão manter-se
ligadas durante toda a época natalícia, até ao dia 6 de janeiro.
As Festas de São Martinho são
organizadas pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com
a Associação de Comerciantes e
Empresários de Oeiras e Amadora
(ACECOA). •

O momento simbólico em que o presidente da Câmara, Isaltino Morais, acende as iluminações de Natal nas ruas do concelho.

Oeiras Atual
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Natal nas ruas
e com o comércio tradicional

Tendo como enquadramento a campanha
“Neste Natal opte pelo Comércio Local – Escolha com o Coração”, a Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras
e Amadora (ACECOA) e o Município uniram
esforços no sentido de enfatizar o carácter lúdico e festivo da época. Assim, nos dias 4, 11
e 18 de dezembro, entre as 10h00 e as 17h00,

em dez locais estratégicos do concelho, serão
oferecidas Estrelas de Natal (40 mil), bolos-rei
(cinco mil), Palitos do Marquês (cinco mil),
vinho de Carcavelos Villa Oeiras e chocolate
quente, recorrendo para o efeito a floristas e
pastelarias do Município.
No período compreendido entre 20 e 31 de
dezembro, no Largo 5 de outubro, em Oei-

ras, decorre o Mercado de Natal, com oferta
gastronómica, esplanada com aquecedores de
exterior, um pinheiro de Natal natural com
seis metros de altura, animação musical e um
espetáculo de vídeo mapping, projetado na fachada da Igreja Matriz.
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