Oeiras Atual
BOLETIM MUNICIPAL

DEVOLVER
PATRIMÓNIO
A OEIRAS
Quinta de Recreio do Marquês de Pombal, Mosteiro e
Quinta da Cartuxa e Jardins da Quinta Real de Caxias.
A reabilitação do património, a requalificação dos jardins,
as limpezas e desmatações, a criação de novos percursos,
plantações e sementeiras fazem parte dos trabalhos
em curso (ou já concluídos) nestes três conjuntos
patrimoniais cuja gestão e utilização se encontra agora,
nos três casos, sob alçada do Município de Oeiras.
Concretiza-se, assim, o desejo e a intenção do Município
de devolver este património aos oeireses e ao País.

P. 04 a 07

Jardins da Quinta Real de Caxias

Dia do Município

Nova época balnear

Festival de Ciência

Aniversário da elevação a concelho foi assinalado com entrega de viaturas aos bombeiros
do concelho, com a colocação da primeira pedra do novo edifício municipal e com a inauguração de um parque infantil e de atividade
física. P. 20-21

A época balnear arrancou, em Oeiras, no
dia 1 de junho, com oferta de novos serviços e equipamentos para usufruto dos
banhistas e Bandeiras Azuis em todas as
praias oficiais. P. 22-23

Oeiras vai acolher, em outubro, o FIC.A,
Festival Internacional de Ciência. Iniciativa
enquadra-se na Estratégia Oeiras Ciência
e Tecnologia, em estreita articulação com a
candidatura de Oeiras a Capital Europeia da
Cultura em 2027. P. 27
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Mais para Oeiras,
mais para o futuro.

Cara(o) Munícipe,
Assinalámos, a 7 de junho, mais
um aniversário sobre a data em
que Oeiras foi elevada a Vila.
Tratou-se do último Dia do Município do atual mandato, momento
que considero oportuno para reafirmar a dedicação do Executivo
camarário a esta comunidade, na
expectativa de que aqui todos os
oeirenses possam sentir-se felizes
e realizados, com o contributo do
trabalho que temos vindo a fazer,
desde o primeiro dia.
Recordo que tomámos posse em
2017 com a consciência de que
era absolutamente imperativo devolver sentido às políticas públicas
em Oeiras.
A governação, seja local, regional ou
nacional, não pode ser constituída
por um conjunto de decisões avulsas
sobre a vida de uma comunidade.
Todas as decisões carecem de enquadramento. É necessário que
exista uma ideia, um rumo, uma

visão do que se quer construir e
do futuro que se espera alcançar.
O programa eleitoral que colocámos então a sufrágio refletia uma
visão para o território. Era, também, um programa arrojado, não
apenas para um mandato, mas um
plano para duas décadas, para o
que identificámos como Novo Ciclo de Desenvolvimento de Oeiras.
O novo ciclo que estamos a ver
nascer.
Muito do que se fez neste mandato é já sentido, visível ou percecionado, mas muito do que tem vindo
a ser feito apenas será realidade
dentro de alguns anos.

“

Sabemos hoje, em 2021, o
tanto de que somos capazes e
o que queremos para o futuro
desta comunidade coesa, justa e
solidária.
Bem patente fica já, não obstante,
o salto qualitativo substancial em
eixos fundamentais como a Educação – a grande prioridade política –, a Habitação, o Ambiente,
a Ação Social, a Mobilidade ou a
própria transformação do território, sem esquecer que outros tantos se encontram projetados e em
fase de desenvolvimento.
Esta edição do Oeiras Atual reflete, aliás, muitíssimo bem o que
acabei de enunciar, destacando,

além dos temas referidos, o trabalho do Município na requalificação patrimonial, tendo em vista a
preservação e, sobretudo, a devolução desse património às pessoas
que dele poderão usufruir.
Durante o atual mandato foram
desbloqueadas duas situações relativas às quais as negociações se
arrastavam há décadas: a Quinta
de Cima do Marquês de Pombal e
o Mosteiro da Cartuxa, ambas por
via de transferência da gestão para
o Município.
Na Quinta de Cima do Marquês
de Pombal, a antiga Estação Agronómica Nacional, avança a recuperação do edificado, incluindo a
Casa da Pesca, e de todo o espólio
paisagístico e patrimonial.
A intervenção municipal permitirá dar a conhecer, aos oeirenses e
ao Mundo, um património magnífico, que até recentemente se
encontrava em degradação acelerada. São cerca de 25 hectares
de espaços verdes, que estamos a
recuperar.
No Mosteiro da Cartuxa, já foram
demolidos os pré-fabricados da
antiga escola de S. Bruno, permitindo a requalificação de caminhos e a limpeza de resíduos
e desmatações. Ali vai nascer um
Centro de Arte Contemporânea,
projeto enquadrado no âmbito da
candidatura de Oeiras a Capital
Europeia da Cultura.
E mais se está a fazer, na Quinta Real de Caxias e no Palácio do
Marquês de Pombal, cuja recuperação está em curso.

Todas estas iniciativas, todo o pensamento, toda a estratégia, todo o
trabalho e toda a ação confluem no
sentido de dar aos oeirenses mais
qualidade de vida e mais bem-estar.
Posso afirmar, com muito orgulho,
que a sociedade de bem-estar prometida com a Democracia tem em
Oeiras o seu farol.
Tal facto tem contribuído para termos em Oeiras cidadãos cada vez
mais exigentes e reivindicativos,
um importante sinal da maturidade democrática que já alcançámos.
Desde 1759 que Oeiras trilha um
caminho.
Sabemos hoje, em 2021, o tanto de que somos capazes e o que
queremos para o futuro desta comunidade coesa, justa e solidária.
Esta comunidade, que em 30 anos
cresceu, avançando de subúrbio
para centralidade, fez-se de planeamento e de trabalho, de solidariedade e de justiça social.
Medidas avulsas, reafirmo, de
pouco valem sem um plano, sem
uma visão de futuro.
Em Oeiras essa visão existe e é aos
oeirenses que esta transformação
se deve. Aos que acreditam, aos
que não temem a ambição de querer sempre mais.
Com os oeirenses e pelos oeirenses,
é isso que queremos também. Mais
para Oeiras. Mais para o futuro.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
ÉPOCA BALNEAR
O trabalho de organização, limpeza de areais
e monitorização da qualidade das águas balneares permite ter todas as praias sob gestão municipal com Bandeira Azul, a par do
galardão Qualidade Ouro atribuído à praia
de Santo Amaro.
Melhoramentos e obras avançam, por outro
lado, no Passeio Marítimo, que será repavimentado entre Santo Amaro e Paço de Arcos,
no Porto de Recreio, que também tem Bandeira Azul, na Piscina Oceânica e na Doca Seca.

HABITAÇÃO
A área da Habitação, uma política essencial em
Oeiras, conhece agora um novo impulso. No
passado dia 14 de maio foi apresentado o novo
Plano Municipal de Habitação, uma oportunidade para revisitar todas as fases percorridas
no passado a que agora sucedem novos programas para o futuro, centrados nas carências
habitacionais dos jovens, dos seniores e das
famílias carenciadas, mas também das famílias
de classe média que se veem impedidas de aceder ao mercado imobiliário no contexto atual.

CAPITAL EUROPEIA
Está oficialmente lançada a candidatura de Oeiras
a Capital Europeia da Cultura em 2027. Cumprindo
um desiderato prometido, Oeiras desenhou uma
estratégia de candidatura. Pela importância que
consideramos que a cultura tem nas nossas vidas,
esta estratégia surge enquanto um elemento estruturante no Novo Ciclo de Desenvolvimento de
Oeiras. Cultura e conhecimento devidamente democratizados permitirão que as novas gerações de
oeirenses possam explorar melhor as suas capacidades e o seu talento.
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MOSTEIRO E QUINTA DA CARTUXA

Avança reabilitação
do conjunto patrimonial
EM CURSO
- DEMOLIÇÕES
- REQUALIFICAÇÃO DE CAMINHOS
- LIMPEZA DE RESÍDUOS E DESMATAÇÕES

INVESTIMENTO INICIAL

7,5 MILHÕES
DE EUROS

Na Quinta da Cartuxa continuam a
avançar os trabalhos de reabilitação do
conjunto patrimonial. Demolidos os pré-fabricados da antiga escola de S. Bruno,
prossegue a requalificação de caminhos e
a limpeza de resíduos e desmatações.
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 Atual

PATRIMÓNIO

PATRIMÓNIO
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- NOVOS PERCURSOS PEDONAIS
- RECUPERAÇÃO DA ENVOLVENTE

Recuperação dos Jardins
da Quinta Real de Caxias

INVESTIMENTO

3 MILHÕES DE EUROS

O Mosteiro da Cartuxa e a Quinta Real de Caxias estiveram de portas abertas à população no passado dia 26 de
junho, numa visita aberta para dar a conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo Município de Oeiras na recuperação deste valioso património histórico.
No mesmo dia, o presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, inaugurou os Jardins da Quinta
Real de Caxias, com novos percursos pedonais e toda a
envolvente recuperada.
Os trabalhos desenvolvidos na Quinta Real de Caxias incluem a requalificação dos caminhos pedonais e da ponte
e guardas dos caminhos pedonais em madeira, a instalação de rede de rega e de iluminação cénica e recuperação
do conjunto escultórico de Machado de Castro, proporcionando um percurso de contemplação aos visitantes da
Quinta, classificada como Imóvel de Interesse Público.
A Quinta Real de Caxias é património do século XVIII,
classificado desde 1953 e aberto ao público desde 1986,
quando foi assinado o primeiro protocolo entre o Ministério da Defesa e o Município de Oeiras.•

Maio | Junho 2021
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TODOS OS DIAS,
ENTRE AS 10H E AS 21H

Quinta do Marquês de Pombal
aberta ao público
O feriado nacional do 10 de junho, data em que se comemora o Dia de
Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, serviu de pretexto para um convite do Município de Oeiras à população para um dia
passado na Quinta de Cima do Marquês de Pombal, em contacto com a
natureza e com muita animação. Este dia marcou também a abertura ao
público da Quinta.

GESTÃO TRANSFERIDA
PARA O MUNICÍPIO
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, assinou,
a 4 de outubro de 2019, com a Direção-Geral do Tesouro, o acordo que
transferiu a gestão do património da antiga Estação Agronómica Nacional para a responsabilidade do Município.
Tratou-se de um momento histórico. Ao longo das últimas duas décadas, a Câmara Municipal de Oeiras reclamou da necessidade de o Estado proceder à recuperação e conservação do património cultural – edi-

Oeiras Atual

No estrito e rigoroso cumprimento das regras sanitárias, milhares de
pessoas passaram pela Quinta ao longo do dia, assistiram às diversas
atuações musicais, disfrutaram das áreas de gastronomia, com sardinhas na brasa, porco no espeto, provas de vinho de Carcavelos Villa Oeiras, farturas, churros e outras iguarias.
As atuações musicais estiveram a cargo das bandas municipais: Banda do Grupo de Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde, Banda

ficado e paisagístico – da antiga Estação Agronómica Nacional onde se
incluem a Casa a Pesca, Cascatas do Taveira e do Ouro, Casa do Bicho
da Seda e Pombal, em Oeiras, bem como da Igreja e Convento da Cartuxa, em Caxias.
Na sequência da assinatura do auto de cedência de utilização relativo
à Quinta de Recreio do Marquês de Pombal firmado entre o Município
de Oeiras e o Estado português, os serviços do Município iniciaram os
trabalhos necessários à prossecução de uma das contrapartidas envolvidas no acordo de cedência: a realização de intervenções de requalificação dos espaços naturais envolventes.

PATRIMÓNIO

Municipal de Oeiras, Banda da Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense, Banda da
Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide e Banda da Sociedade de Instrução Musical de Porto
Salvo e, ainda, Rolando Semedo e
Castro Duo.
Os visitantes tiveram ainda oportunidade de verificar a evolução da
recuperação patrimonial e paisagística em curso na Quinta de Cima.
Refira-se que a Quinta de Recreio
do Marquês de Pombal, classificada com o estatuto de Monumento Nacional, inclui um conjunto
monumental icónico composto
pelo Complexo da Casa de Pesca
(Pavilhão, Cascata do Taveira o
tanque, um lago e jardins adjacentes), a Cascata e Mina da Fonte do
Ouro, o Pombal, o sistema hidráulico (aquedutos e mães de água) e
a Casa dos Bichos de Seda, entre
outros.
Trata-se de património com potencial para ser galvanizador de um
processo de promoção do concelho
no campo da produção, empregabilidade, inovação e notoriedade
e colocar Oeiras e os oeirenses no
caminho do turismo, do património
cultural europeu e de uma possível
classificação pela UNESCO. •
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Cascata da Fonte do Ouro, Quinta de Recreio do Marquês de Pombal

NOVA ESTAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
EM CURSO:
- REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO
- LIMPEZAS
- PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS
- LIMPEZA DA RIBEIRA CONCLUÍDA

TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO
EM CURSO

No dia 10 de junho foi também inaugurada na Quinta do Marquês de Pombal a segunda Estação da Biodiversidade do concelho. Financiada pelo Mecanismo Financeiro da Europa, no
âmbito do projeto municipal ‘Mais Polinizadores, Mais Biodiversidade’, consiste num percurso de cerca de três quilómetros,
sinalizado no terreno através de nove painéis informativos
dando destaque aos insetos e plantas que são a base para a
conservação dos ecossistemas terrestres.
Oeiras é atualmente o Município com maior número de Estações
de Biodiversidade e Biospots, contribuindo para a valorização
do património natural, educação e sensibilização ambiental,
assim como para o desenvolvimento do Turismo de Natureza.

No âmbito de projeto de requalificação paisagística, têm vindo a ser
promovidas limpezas, plantações e sementeiras em alguns espaços
para melhor receber os visitantes.
Foram já plantados cerca de 700 exemplares de diversas espécies – árvores e arbustos – tendo sido já semeada uma área equivalente a dois
hectares, que se consolidará num prado onde será possível a estadia
do público.
Na Ribeira da Lage procedeu-se à remoção de vegetação infestante
em toda a extensão no interior da Quinta. Em curso estão os trabalhos
de limpeza do património edificado, nomeadamente, da Casa da Pesca, Cascata do Ouro e Casa do Fresco.

Maio | Junho 2021
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OEIRAS

Palácio Marquês de Pombal
recupera cor original
A intervenção de conservação e restauro das fachadas
do Palácio Marquês de Pombal, em curso, procura obedecer ao princípio da autenticidade estética e histórica
tanto dos materiais como dos processos construtivos
originais.
Monumento Nacional e Património Cultural do séc.
XVIII, o Palácio vinha apresentando problemas que
constituíam uma ameaça à sua preservação. Por esse
motivo, o Município elaborou um projeto tendo em
vista a sua conservação e restauro.
Havendo intervenção nas fachadas, colocou-se, desde
logo, o desejo de devolver ao Palácio a sua cor original.
A definição das cores das fachadas do Palácio Marquês
de Pombal foi sustentada por um estudo de cor que
consistiu num trabalho de identificação, análise histórica e técnica, levantamento físico e um cuidadoso
diagnóstico embasado em testes e exames variados, o
qual, embora não seja 100% conclusivo, encaminhou
para algumas soluções mais próximas do original, nomeadamente, o tom de laranja-avermelhado da cor
das fachadas.
É neste contexto que o Palácio vai ajustar a sua cor,
com o objetivo de intervir com integridade histórica. •

OEIRAS

RECUPERAÇÃO
DAS FACHADAS DO
PALÁCIO, LAGOS
E ESCULTURAS

INVESTIMENTO

Concluída reabilitação dos lagos
do Jardim do Marquês de Pombal

1,3 MILHÕES
DE EUROS

Já se encontra concluída a obra
de requalificação dos lagos do
Jardim do Palácio Marquês de
Pombal, em Oeiras.
A empreitada consistiu na reabilitação da Fonte das Quatro Estações, Terraços das Merendas,
Fonte da Rosa dos Ventos, Jardim
do Buxo e Pátio das Araucárias.
Envolveu o tratamento e impermeabilização das paredes, tratamento do pavimento e das juntas
das pedras, pinturas de muros,
instalação dos sistemas de recirculação e enchimento, respetivas
tubagens e ligações elétricas. •

Oeiras Atual

OBRAS
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REQUALIFICAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO JAMOR

Inaugurado primeiro
troço do Eixo Verde e Azul

INVESTIMENTO

O

4,7 MILHÕES DE EUROS

Município assinalou, no passado dia 1 de maio, a
inauguração e abertura ao público da primeira fase
do Eixo Verde e Azul.
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.
A 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 4,5 quilómetros no total.

A obra representou um investimento de 4,7 milhões de euros e foi comparticipada por fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020.
O Município já tem, entretanto em curso o projeto para a segunda fase da obra,
mais quatro quilómetros, ao longo do rio Jamor e até à fronteira com o concelho
de Sintra, para posterior ligação ao Palácio Nacional de Queluz.
Recorde-se que o Eixo Verde e Azul vai permitir o acesso das populações à fruição
da natureza e do património, através da criação de espaços verdes e da implementação de um circuito de mobilidade suave ao longo de três concelhos: Amadora, Oeiras e Sintra.
A oportunidade de construir, em articulação com outros municípios, um corredor verde contínuo ao longo de uma linha de água, desde a sua nascente até à
foz, surgiu em 2016. Os municípios de Sintra, Oeiras e Amadora e a Parques de
Sintra - Monte da Lua assinaram então um protocolo para a construção do Eixo
Verde e Azul, de forma a valorizar ambiental, social e economicamente toda uma
região. •
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CAXIAS

Inaugurado Parque Urbano
da Pedreira Italiana
INVESTIMENTO

557 MIL EUROS
O dia 19 de junho foi de festa na Pedreira Italiana, com animação e almoço para os moradores. O motivo foi a inauguração do Parque Urbano,
junto à Ribeira de Barcarena, uma obra enquadrada nos trabalhos de
reabilitação do bairro.
Constituído por uma área verde com 22 mil metros quadrados, o Parque
tem uma ciclovia, um caminho pedonal junto à ribeira, relvado, árvores
de fruto e zonas de prado.

Ali ao lado, estão as hortas urbanas da Pedreira Italiana, executadas e
mantidas pelos moradores.
Esta intervenção permitiu a criação de uma rede de percursos pedonais,
sem obstáculos, com passeios e caminhos amplos e com boa visibilidade,
a preservação de um espaço verde de qualidade, com baixos custos de
construção e manutenção e a criação de infraestruturas que respondam
às necessidades dos utilizadores.•

Oeiras Atual

OBRAS
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QUELUZ DE BAIXO

Inauguradas duas novas praças

ESTRADA CONSIGLIERI PEDROSO
REQUALIFICAÇÃO URBANA
INVESTIMENTO
300 MIL EUROS
PRAÇA RESTANI
REQUALIFICAÇÃO URBANA
INVESTIMENTO
600 MIL EUROS
ALAMEDA ARMINDO DE CARVALHO
REQUALIFICAÇÃO
INVESTIMENTO
130 MIL EUROS
INVESTIMENTO GLOBAL

1 MILHÃO DE EUROS

Dando visibilidade à transformação no território já em
curso e que envolve a criação, em todos os aglomerados, de novas centralidades
ou praças para fruição da
população, no dia 19 de junho foram inauguradas duas
novas praças em Queluz de
Baixo: a Praça da Escola, na
Estrada Consiglieri Pedroso, e
a Praça Restani.
No mesmo dia realizou-se ainda
uma visita à obra de requalificação
que está a ser realizada pelo Município na Alameda Armindo Carvalho, também em Queluz de Baixo.
A propósito desta transformação no território,
refira-se que o projeto para o Rossio de Porto Salvo
tem conclusão prevista para o final do ano, o projeto para
a requalificação da Praça do Largo 5 de outubro,
em Oeiras, já foi aprovado, para a Praça dos Lusíadas, em Linda-a-Velha,
foi aprovada a abertura do procedimento para o projeto, a Praça da Música, também em Linda-a-Velha, deverá conhecer um forte impulso até ao final do corrente ano, assim como os projetos
relativos à Praça do Largo Alves Redol, em Caxias, da Praça Verney, em Oeiras, e da Praça das
Portas de Algés, atualmente em fase de recolha de propostas dos munícipes. •

Maio | Junho 2021

OBRAS

12 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

Mais e melhor mobilidade em Algés
INVESTIMENTO

625 MIL EUROS
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, assinalou, no passado
dia 18 de junho, a conclusão da primeira
fase da ação de requalificação parcial da
Rua Luís de Camões e da Avenida Combatentes da Grande Guerra, enquadrada
no âmbito da empreitada de melhoria das
condições de mobilidade do espaço público
da Baixa Comercial de Algés.
A intervenção teve como objetivo garantir
a melhoria do espaço de fruição e lazer do
peão, através da repavimentação das ruas
com novos revestimentos antiderrapantes,
adaptação da sinalização, renovação da iluminação, colocação de novos sistemas de
recolha de resíduos urbanos e mobiliário
urbano, de forma a melhorar as condições
de mobilidade para a partilha harmoniosa
do espaço publico entre transeuntes, comerciantes e moradores. •

CONCLUÍDA 1.ª FASE DA OBRA
RUA LUÍS DE CAMÕES - AVENIDA
COMBATENTES DA GRANDE GUERRA

OEIRAS

Requalificação do Largo Avião Lusitânia
INVESTIMENTO

62 MIL EUROS
No âmbito das ações de reabilitação do Centro Histórico de
Oeiras, ficou concluída, em maio, mais uma intervenção
que visa a requalificação e dinamização do espaço público
da vila, a área situada diante do Pelourinho, no Largo Avião
Lusitânia.
A intervenção neste espaço, anteriormente degradado e
inutilizado, contemplou a renovação dos pavimentos e a implementação de um quiosque snack-bar com zona de esplanada, sendo criadas condições de acesso a pessoas com mobilidade condicionada, melhorando o conforto urbano deste
pequeno largo e revitalizando a sua utilização como espaço
de estadia e lazer. •

Oeiras Atual

HABITAÇÃO
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CENTRO HISTÓRICO DE OEIRAS

Concluídas
mais nove casas
do Programa
Habitação Jovem

Ficou concluída, em junho, mais uma obra no âmbito do Programa Habitação Jovem no Centro Histórico de Oeiras, com a reabilitação do Quarteirão
do Largo da Boavista, composto por quatro edifícios, dispostos em volta de um pátio interior.
A empreitada contempla a criação de nove habitações, uma de tipologia T0, sete T1 e um T2, totalizando, com as obras previamente concluídas, 30 fogos para arrendamento a jovens no núcleo de Oeiras.
No piso térreo do edifício do Largo da Boavista será
concessionado um espaço de restauração com zona
de esplanada. •

MAIS 9 FOGOS
TOTAL 30 FOGOS
EM OEIRAS

INVESTIMENTO

660 MIL EUROS

INVESTIMENTO

726 MIL EUROS
INÍCIO DA OBRA
ÚLTIMO TRIMESTRE
DE 2021

HABITAÇÃO JOVEM

Reabilitação do edifício sede
do Atlético Clube de Porto Salvo
No âmbito do Programa Habitação Jovem, a Câmara Municipal de Oeiras vai avançar com a reabilitação do edifício sede do Atlético Clube de
Porto Salvo, contemplando a criação de três fogos destinados a Habitação Jovem e a requalificação do espaço comercial existente.

A singularidade da fachada do edifício no conjunto do núcleo antigo de
Porto Salvo, conjugada com a sua localização privilegiada, fazem deste
um local de encontro com relevância para a identidade local.
Neste sentido, a reabilitação do edifício será um importante contributo
para a requalificação do centro histórico de Porto Salvo. •
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OEIRAS AVANÇA PARA A TERCEIRA GERAÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO

Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30

INVESTIMENTO

300 MILHÕES DE EUROS ATÉ 2030

‘

Em Oeiras todos têm direito a uma habitação condigna’ foi o mote
para a realização de uma exposição e a edição de uma brochura informativa sobre a chamada terceira geração de políticas de habitação do
Município de Oeiras, recentemente apresentada.
A secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, visitou a exposição patente no Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, e assistiu à
apresentando de todos os programas de investimento, atuais e futuros,
para dar resposta às carências habitacionais das famílias do concelho,
dos mais jovens aos seniores e também das famílias de classe média.
O Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30 consubstancia um instrumento de diagnóstico e planeamento estratégico que formaliza essa
terceira geração de políticas de habitação, definindo seis eixos estratégicos de abordagem às carências habitacionais e sociais diagnosticadas,
que são hoje transversais à faixa etária e à condição académica.
Esses seis eixos preveem a promoção de novos programas de habitação
municipal e a requalificação de bairros municipais, habitação municipal a
custos controlados dirigida a jovens, novos tipos de habitação para pessoas
idosas e/ou isoladas, alojamentos temporários para situações de urgência,
incentivos fiscais no arrendamento privado e programas habitacionais dirigidos à classe média, como renda acessível e venda a custos controlados.
A concretização dos diversos eixos consistirá num investimento municipal na ordem dos 300 milhões de euros, até 2030.
Isto incluirá a reabilitação do parque habitacional já existente, num total de
3454 fogos distribuídos por 18 bairros municipais, bem como a construção
de 672 novos fogos inseridos nas várias respostas (social, jovem e sénior) e
o arrendamento de 1200 casas destinadas às famílias de classe média.
A propósito do Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras esteve como orador convidado no I
Fórum de Habitação Pública Municipal de Setúbal, subordinado ao tema
‘Práticas e Políticas de Habitação Pública’, no passado dia 14 de junho. •
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PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SEIS EIXOS ESTRATÉGICOS
- NOVA HABITAÇÃO MUNICIPAL
- REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS
- HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS
PARA JOVENS
- PROGRAMAS PARA A CLASSE
MÉDIA (RENDA ACESSÍVEL)
- HABITAÇÃO PARA PESSOAS IDOSAS
- ALOJAMENTOS PARA EMERGÊNCIAS

OBRAS
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OEIRAS

CAXIAS

O Município vai avançar com a obra da Praça dos Poetas. Trata-se da
intervenção paisagística relativa à praça de acesso ao Parque dos Poetas na Rua São Salvador da Baía, na zona de ligação das duas fases do
parque e respetivas entradas.
O projeto prevê a criação de uma praça de receção unificadora, que
minimize o efeito de ‘rutura’ e atravessamento da Rua de São Salvador da Baía.
A solução consiste na ligação lógica e conceptual das duas entradas,
com os materiais e o desenho existente nas duas entradas do Parque a
serem prolongados para as faixas de rodagem.
Uma vez que se pretende que esta zona seja, por excelência, uma
zona pedonal, a plataforma será sobre-elevada relativamente à via de
circulação. Esta solução leva à diminuição da velocidade por parte dos
automobilistas, dando origem a que tenham uma perceção inequívoca
do espaço que estão prestes a atravessar. •

INVESTIMENTO

Nova praça de acesso
ao Parque dos Poetas

CARNAXIDE

Reabilitação
do Bairro Luta
pela Casa
INVESTIMENTO

344 MIL EUROS
Estão em curso as obras de reabilitação, impermeabilização e pintura das fachadas do Bairro Luta pela
Casa, no contexto de promoção e preservação do território e qualificação dos espaços residenciais, nomeadamente nos Bairros de Génese Social Municipal. •

Requalificação do Bairro
Francisco Sá Carneiro
405 MIL EUROS
Está em curso a requalificação da Avenida João de Freitas Branco e
repavimentação dos arruamentos do Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, em Caxias.
A obra visa a melhoria da imagem urbana deste bairro municipal e
a promoção do conforto urbano. Foram igualmente requalificadas
as caldeiras de árvores e recuperados os bancos-caldeira utilizados
como locais de estadia e lazer. Também os acessos aos edifícios de habitação foram beneficiados e pintados, a par da beneficiação pontual
da drenagem pluvial e da sinalização horizontal viária. •

Plano de Requalificação do
Parque Habitacional Municipal
INVESTIMENTO

920 MIL EUROS
No âmbito do Plano de Requalificação do Parque Habitacional, estão em curso os trabalhos de pintura dos edifícios do Bairro do Alto dos Barronhos e do Bairro do Páteo dos
Cavaleiros (127 mil euros), de reabilitação do edificado e zonas comuns no Bairro Dr.
Francisco Sá Carneiro e Alto da Loba (311 mil euros), de conservação e manutenção do
Parque Habitacional Municipal nas freguesias de Carnaxide, Queijas, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo (184 mil euros) e a reabilitação do Centro Comunitário
Nossa Senhora das Dores (62 mil euros).
Assim, nos meses de maio e junho o Município de Oeiras investiu 237 mil euros em trabalhos de beneficiação nos fogos municipais que serão entregues a novas famílias. Ao todo, no
âmbito da reabilitação, o investimento realizado foi de 920 mil euros, entre maio e junho. •

OEIRAS

VALEJAS

INVESTIMENTO: 50 MIL EUROS

INVESTIMENTO: 148 MIL EUROS

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, presidiu à cerimónia
que marcou a conclusão dos trabalhos de requalificação realizados na sede da Associação de Moradores Pombal XXI, no Bairro do Pombal.
A obra abrangeu a totalidade das instalações, tornando-as mais funcionais e confortáveis, e permitiu a criação de uma sala de estudo, equipada com mobiliário e
meios informáticos, destinada ao apoio escolar a 50 crianças.
Paralelamente, a autarquia subsidiou, em 35 mil euros, a contratação de professores e
a aquisição de material didático, computadores e impressoras, com o objetivo de garantir apoio escolar a todas as crianças do Bairro do Pombal que dele necessitem. •

Garantir condições de estanquidade, durabilidade e maior
conforto térmico e acústico foi o objetivo da empreitada
de substituição da cobertura do polidesportivo de Valejas.
A estrutura metálica de suporte à cobertura foi também
intervencionada, com nova pintura de proteção, assim
como todo o exterior do edifício. •

CONCLUÍDA REQUALIFICAÇÃO
DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO POMBAL XXI

NOVA COBERTURA
DO POLIDESPORTIVO
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QUELUZ DE BAIXO

Contenção do talude
do rio Jamor
INVESTIMENTO

1 MILHÃO DE EUROS
PRAZO DE EXECUÇÃO
180 DIAS

A intervenção consiste na estabilização e contenção do talude do rio Jamor, na Rua Camilo Castelo Branco, em Queluz
de Baixo, na sequência de um escorregamento parcial provocado pela rotura de um coletor pluvial de grande dimensão,
podendo colocar em perigo pessoas e bens.
A intervenção proposta pretende minimizar os riscos de escorregamentos e a queda ou desprendimento descontrolado
de blocos resultantes da elevada fracturação do maciço rochoso. Deste modo, pretende-se também minimizar os danos
na integridade da estrada existente, no âmbito da ocorrência
desses escorregamentos. •

MIRAFLORES

Novo equipamento
para atividade física
INVESTIMENTO

152 MIL EUROS
Já se encontra concluída a instalação de um novo equipamento para a prática de atividade física no Parque Urbano
de Miraflores. •

LAVEIRAS, CAXIAS

REABILITAÇÃO DO CENTRO
COMUNITÁRIO PAROQUIAL
NOSSA SENHORA DAS DORES
INVESTIMENTO
62 MIL EUROS
Está em curso a obra de reabilitação do Centro Comunitário Paroquial Nossa Senhora das Dores, em Laveiras/Caxias, que pretende alargar as respostas dadas
à população através do desenvolvimento de novos
projetos, nomeadamente a criação de uma Mercearia
Comunitária e uma Biblioteca Comunitária. •
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ESCLARECIMENTO

PLANO DE PORMENOR
DO VALE DE ALGÉS
A sul do Parque Urbano de Miraflores localiza-se a Escola Secundária de Miraflores, equipamento escolar previsto em sede do Plano de
Pormenor do Vale de Algés. Não existe propósito algum do Município
de Oeiras em promover qualquer alteração ao uso do Parque Urbano
de Miraflores, programado para aquele fim.
Com frequência, em ano de eleições autárquicas surgem notícias,
falsas ou truncadas, sobre o Plano de Pormenor do Vale de Algés e/
ou sobre os alvarás de construção aprovados no âmbito desse plano.
Com vista ao cabal esclarecimento desta questão, importa referir:
1. As primeiras propostas para este território datam da década de
60 do século passado, com a designação de Anteprojeto de Urbanização do Vale de Algés, da autoria da HABITAT e aprovado por
despacho ministerial de 22.OUT.1962.
2. Este estudo veio posteriormente a ser substituído pelo designado
processo de Urbanização do Vale de Algés, aprovado igualmente
por despacho ministerial de 21.JAN.1971 e que culminou com o
Contrato de Urbanização entre a HABITAT e o Município de Oeiras, celebrado em 01.MAR.1973.
3. Em 1975, a Comissão Administrativa da Câmara de Oeiras contratou uma equipa de projetistas no sentido de se proceder à revisão dos estudos anteriores, cujo processo obteve a designação
de Plano de Remodelação do Vale de Algés e que veio a obter a
aprovação em 19.NOV.1975 por despacho do Secretário de Estado do Urbanismo e Habitação.
4. Sequencialmente, a mesma Secretaria de Estado do Urbanismo e
Habitação suspendeu, por despacho de 31.JUN.1976, o Contrato
de Urbanização entre a HABITAT e o Município de Oeiras, tendo
igualmente suspendido as licenças de construção entretanto
emitidas.
5. Em 09.DEZ.1979, a Direção Geral de Planeamento Urbanístico
comunicou à Câmara de Oeiras que, de acordo com a orientação
definida pelo Secretário de Estado do Ordenamento Físico, Recursos Hídricos e Ambiente, iria promover a reformulação dos estudos do Vale de Algés, em colaboração com a Câmara de Oeiras.
6. Para o efeito, foi constituída uma equipa técnica mista da Administração Central (DGPU) e da Câmara de Oeiras, tendo sido iniciado o Plano Geral de Urbanização do Vale de Algés, elaborado
em 1980/81, submetido a exposição e discussão pública.
7. Esta última iniciativa veio a ser complementada pelo Plano de
Pormenor do Vale de Algés, aprovado pelo Secretário de Estado
da Habitação e Urbanismo em 30. OUT 1985 e publicado em Diário da República em 23.JUN.1992.
Assim, de acordo com os factos, a versão final do plano foi aprovada
em 1985 e publicado em 1992 em Diário da República.
Desde aquela data, a Câmara de Oeiras limita-se a autorizar os alvarás de construção sobre os direitos constituídos pelo plano.
Importa também informar que, ao contrário do que tem vindo a público, todos os equipamentos já estão construídos, incluindo, como
é visível por todos, a Escola Secundária de Miraflores.
Daqui se conclui que, também ao contrário do que tem vindo a
ser veiculado, o Parque Urbano de Miraflores – esse sim aprovado
e construído pela Câmara Municipal de Oeiras – não será reduzido
num único metro quadrado. •
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DELIBERAÇÕES
DA CÂMARA MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE MARÇO
DE 2021
ATA NÚMERO SETE/DOIS MIL
E VINTE E UM
(CONTINUAÇÃO)
Proposta nº. 169/21 - DD
Programa Municipal de Apoio ao Associativismo de Oeiras - Atribuição de
comparticipações financeiras para apoio
à atividade desportiva regular 2021: Deliberado aprovar a minuta de contrato
programa tipo, a celebrar posteriormente com cada uma das coletividades
constantes da proposta de deliberação
número oitenta e quatro, de dois mil e
vinte e um, como instrumento de concretização dos apoios financeiros aprovados, bem como, a anulação da atribuição
financeira, à entidade Clube de Praticantes Paço de Arcos Basquete, no valor
de quinze mil setecentos e cinquenta
euros, aprovada na reunião de Câmara
de dezassete de fevereiro de dois mil e
vinte e um e a consequente atribuição de
comparticipação de quinze mil setecentos e cinquenta euros, ao PDAC - Paço
de Arcos Clube, com vista a apoiar a sua
atividade desportiva regular, referente ao
ano de dois mil e vinte e um, por via da
retificação da proposta de deliberação
número oitenta e quatro, de dois mil e
vinte e um.
Proposta nº. 170/21 - DOM - Pº.
2020/200-DEM
Reparações dos pavilhões desportivos,
nomeadamente nos equipamentos escolares e outros do Município de Oeiras DECISÃO DE CONTRATAR, ADOÇÃO
DE PROCEDIMENTO POR CONCURSO PÚBLICO E APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO: Deliberado
aprovar a decisão de contratar e a abertura do procedimento concursal necessário para a adjudicação da empreitada de
obras públicas “Reparações dos pavilhões
desportivos, nomeadamente nos equipamentos escolares e outros do Município
de Oeiras”, mediante a adoção de um
procedimento por concurso público, sem
publicidade no Jornal Oficial da União
Europeia, pelo preço base do concurso
em setecentos e nove mil setecentos e
cinquenta e três euros e oitenta cêntimos,
acrescido de IVA à taxa legal de seis por
cento, com prazo de execução da empreitada de setecentos e trinta dias.
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Proposta nº. 173/21 – GAEP
Celebração de contrato-programa 2021 Atribuição de subsídio à exploração dos
equipamentos desportivos sob gestão da
Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M.: Deliberado aprovar a celebração de contrato-programa com a Oeiras Viva e a atribuição
de um subsídio à exploração dos equipamentos desportivos sob sua gestão, no
valor de seiscentos e cinquenta e quatro
mil duzentos e oitenta e cinco euros e
trinta e três cêntimos, bem como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta nº. 174/21 - DPU
Alteração da licença de operação de loteamento DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 6/2006, EM PORTO SALVO: Deliberado aprovar a alteração da licença de
operação de loteamento com o alvará
número seis, de dois mil e seis, localizado na Estrada de Talaíde, da Freguesia
de Porto Salvo, com o objetivo de aí construir uma moradia unifamiliar.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE ABRIL
DE 2021
ATA NÚMERO NOVE/DOIS MIL
E VINTE E UM
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de António Almeida Henriques:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar pelo falecimento de António Almeida
Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, o qual deverá ser transmitido à família.
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.
Proposta n.º 186/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público, com publicidade internacional,
para a empreitada destinada à construção do edifício “Templo da Água”, no
Concelho de Oeiras: Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em
próxima reunião.
Proposta n.º 196/21 - DAQV
Isenção de taxas a favor de titular das
bancas 21 e 22 do Mercado de Linda-a-Velha: Proposta retirada da agenda.

Proposta nº. 171/21 - DFP
Abertura de conta bancária para Censos
2021: Deliberado aprovar a abertura de
conta bancária destinada exclusivamente para os efeitos definidos na operação
Censos dois mil e vinte e um.

Proposta n.º 220/21 - DPOC
Ratificação do despacho da 8.ª Alteração
Permutativa Orçamental: Deliberado ratificar a informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e um/cinco mil oitocentos
e sessenta e nove, referente à oitava Alteração Orçamental de dois mil e vinte e um,
no valor de quinhentos e setenta mil euros.

Proposta nº. 172/21 - DPU - Proc.
nº. 511/2002-SPO
Alteração ao alvará de loteamento 8/2003,
em Algés: Deliberado aprovar a alteração
ao alvará de loteamento oito, de dois mil
e três, emitido em seis de agosto de dois
mil e três, na designada Zona H Oito, do
Plano de Pormenor do Vale de Algés, com
a denominação comercial de empreendimento “Parque dos Cisnes”.

Proposta n.º 221/21
EPEOCT 2020-2025 - Atribuição de
apoios à Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, no
âmbito da Estratégia Oeiras Ciência e
Tecnologia (2020-2025): Deliberado
aprovar a atribuição da comparticipação
financeira à Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade de Lisboa, no
valor total de cento e noventa e dois mil
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e quinhentos euros, com vista a cobrir
as despesas inerentes à concretização do
Plano de Atividades de dois mil e vinte e
um, da Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia dois mil e vinte-dois mil e vinte
e cinco.
Proposta n.º 222/21 - DP
Celebração de contrato de concessão de
uso privativo para instalação e exploração de um espaço de restauração e bebidas no edifício designado “Pavilhão do
Jardim”, no Jardim Municipal, em Paço
de Arcos, entre o Município de Oeiras e
a “Sociedade Avelar & Teixeira, Lda.”:
Deliberado aprovar a celebração de um
contrato de concessão de uso privativo
para instalação e exploração de um espaço de restauração e bebidas no edifício
designado “Pavilhão do Jardim” no Jardim Municipal, em Paço de Arcos, entre
o Município de Oeiras e a “Sociedade
Avelar & Teixeira, Limitada”.
Proposta n.º 223/21 - DPS
Atribuição de subsídio social ao Centro
de Cultura e Desporto, para apoio aos
Assistentes Operacionais, de abril a dezembro de 2021: Deliberado aprovar
a atribuição de um subsídio ao Centro
de Cultura e Desporto, no montante de
cento e quarenta e três mil quatrocentos
e cinquenta e um euros, para apoio aos
Assistentes Operacionais, de abril a dezembro de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 224/21 - DPS
Atribuição do subsídio social para o ano
de 2021 ao Centro de Cultura e Desporto, destinado aos trabalhadores aposentados ou aos seus cônjuges viúvos:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante anual de mil oitocentos
e quarenta e cinco euros e trinta e seis
cêntimos, destinado aos trabalhadores
aposentados ou aos seus cônjuges viúvos
em situação de comprovada carência socioeconómica ou doença.
Proposta n.º 225/21 - DAQV
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional, para aluguer
de 100 papeleiras inteligentes - Decisão
de contratar: Deliberado aprovar a adoção
de um procedimento por concurso público com publicidade internacional para o
aluguer de cem papeleiras inteligentes,
pelo preço base de quinhentos e cinco
mil novecentos e cinquenta euros, ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 226/21 - DBPL
Atribuição de comparticipação financeira à Cooperativa de Formação e Animação Cultural - Universidade Lusófona,
para o desenvolvimento de investigação,
no âmbito da Coleção Neves e Sousa
e atividades de formação: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de vinte
e quatro mil euros, à Cooperativa de
Formação e Animação Cultural - Universidade Lusófona, para realização do
estudo aprofundado da Coleção Neves e
Sousa e dos cursos.
Proposta n.º 227/21 - GATPI
Acordo de Cooperação entre o Município e o Governo Regional do Príncipe,
República Democrática de São Tomé e

Príncipe (projeto de exploração hortícola
comunitária/escolar e exploração avícola
familiar): Deliberado aprovar o projeto
de exploração hortícola comunitária/
escolar e exploração avícola familiar,
orçado no valor de cento e cinquenta mil setenta e sete euros e quarenta
cêntimos, que deverá ser transferido no
início do projeto, uma vez que os custos
fundamentais para implementação e desenvolvimento serão executados no primeiro trimestre de execução, entre abril
e junho do ano em curso e a ser distribuído entre despesa corrente no valor de
sessenta e seis mil duzentos e setenta e
um euros e trinta cêntimos e em despesa
de capital no valor de oitenta e três mil
oitocentos e seis euros e dez cêntimos.
Proposta n.º 228/21 - DTGE
Atribuição de comparticipação financeira à Orquestra de Câmara de Cascais e
Oeiras, referente à temporada 2021, no
âmbito do protocolo de cooperação n.º
253/2014: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira à
Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras,
no valor de cento e quarenta e cinco mil
euros, pagamento a efetuar em duas prestações com valor unitário de setenta e dois
mil e quinhentos euros, durante os meses
de abril e de julho, no âmbito do protocolo
de cooperação número duzentos e cinquenta e três, de dois mil e catorze.
Proposta n.º 229/21 - DP
Extinção convencional do Protocolo de
Cedência de Instalações em Regime de
Comodato, outorgado a 2/03/1994, bem
como da respetiva adenda, de 1/04/2004,
e do contrato de cedência de utilização n.º
266/2015, de 29 de setembro - Isenção do
pagamento de remunerações durante o 1.º
trimestre de 2021 - Cedência em regime
de comodato, de instalações localizadas no
Centro de Juventude de Oeiras (2 pisos)
à Universidade Sénior de Oeiras: Deliberado aprovar a extinção convencional
do Protocolo de Cedência de Instalações
em Regime de Comodato, firmado entre
o Município de Oeiras e a Universidade
Sénior de Oeiras, a dois de março de mil
novecentos e noventa e quatro, bem como
da respetiva Adenda, outorgada a um de
abril de dois mil e quatro, referente à ocupação gratuita das instalações localizadas
na Rua Mouzinho de Albuquerque, número quatro, rés-do-chão e cave, em Oeiras,
bem como, a extinção convencional do
Contrato de Cedência de Utilização número duzentos e sessenta e seis, de dois
mil e quinze, de vinte e nove de setembro,
assinado entre o Município de Oeiras e a
Universidade Sénior de Oeiras, dirigido à
ocupação onerosa de quatro salas do piso
zero, do Centro de Juventude de Oeiras e
ainda a isenção do pagamento da contrapartida financeira relativa ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e um, que atenta
a redução em vigor, totaliza quinhentos e
setenta e um euros e setenta e um cêntimos, bem como a manutenção da isenção
até ao momento da transferência para as
novas instalações, localizadas no Centro
de Juventude.
Proposta n.º 230/21 - GAF
Manutenção de competências no âmbito
de intervenção do Município: Deliberado
aprovar a manutenção de competências
no âmbito de intervenção do Município,
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assim como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 262/21 - GAF
Autos de transferência de recursos para
as Freguesias do Concelho de Oeiras: Deliberado aprovar a transferência de recursos acordada entre o Município e as cinco
Freguesias do Concelho e constantes das
propostas dos cinco Autos de Transferência de Recursos, cujo montante anual a
atribuir a cada um dos autos de transferência de recursos são os seguintes:
- União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada/Dafundo - quinhentos e oito mil novecentos e sessenta euros e cinquenta e um cêntimos;
- União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas - quinhentos e vinte e cinco
mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e dois cêntimos;
-
União das Freguesias de Oeiras, São
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
- um milhão vinte e três mil duzentos
e vinte e oito euros e quarenta e nove
cêntimos;
- Freguesia de Porto Salvo - trezentos e
trinta e sete mil setecentos e oitenta e
dois euros e setenta e oito cêntimos e
- Freguesia de Barcarena - cento e noventa e três mil quinhentos e setenta
e seis euros e oitenta e sete cêntimos,
bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
Proposta n.º 231/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso público para a celebração de acordo
quadro para execução da empreitada
de “remodelação/execução de caixas e
instalação de tubagem e acessórios em
vários locais de consumo, no Concelho
da Amadora - Anos 2021 a 2024”: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de oito de
março de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a abertura de procedimento por
concurso público para a celebração de
acordo quadro para execução da empreitada de “Remodelação/execução de caixas e instalação de tubagem e acessórios
em vários locais de consumo, no Concelho da Amadora - anos dois mil e vinte
e um a dois mil e vinte e quatro”, pelo
preço base de duzentos e nove mil novecentos e dez euros, acrescido de IVA.
Proposta n.º 232/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público com vista à celebração de acordo
quadro, para a execução da empreitada
de reparação de roturas na rede e ramais
de abastecimento de água no Concelho
da Amadora - Anos de 2021 a 2024: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de oito de
março de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a abertura de procedimento por
concurso público, tendo em vista a celebração de acordo quadro, para execução
da empreitada de reparação de roturas
na rede e ramais de abastecimento de
água no Concelho da Amadora - anos de
dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e
quatro, pelo preço base de quatrocentos
e setenta e nove mil quinhentos e sessenta euros, acrescido de IVA.

Proposta n.º 233/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso público para a prestação de serviços
destinados à expedição de objetos postais
originários no “Printing & Finishing”:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, na qual aprovou a abertura de
procedimento por concurso público para
a aquisição de serviços destinados à expedição de objetos postais originários no
“Printing & Finishing”, pelo preço base
de um milhão seiscentos e um mil euros,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 234/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para “fornecimento de circuito de
dados dos SIMAS de Oeiras e Amadora”:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte
e cinco de março de dois mil e vinte e um,
na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso público para “Fornecimento de circuito de dados dos SIMAS
de Oeiras e Amadora”, pelo preço base de
cento e sessenta e oito mil setecentos e
cinquenta euros, acrescido de IVA.
Proposta n.º 235/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para execução de “empreitada
destinada à remodelação das redes de
águas residuais e pluviais da Estrada do
Zambujal, Freguesia de Alfragide, Concelho da Amadora”: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora,
da reunião datada de vinte e cinco de
março de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a abertura de procedimento
por concurso público para execução de
“Empreitada destinada à remodelação
das redes de águas residuais e pluviais
da Estrada do Zambujal, Freguesia de
Alfragide, Concelho da Amadora”, pelo
preço base de duzentos e quarenta e um
mil e setecentos euros, acrescido de IVA.
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lotes, de contadores DN15 e DN20: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião datada de vinte
e cinco de março de dois mil e vinte e
um, na qual aprovou a adjudicação do
procedimento por concurso público, destinado à aquisição, por lotes, de seis mil
e seiscentas unidades de contadores DN
Quinze (lote um) e duas mil e quinhentas unidades de contadores DN Vinte
(duas mil unidades volumétricos dois
ponto cinco metros cúbicos, quatrocentas unidades volumétricos quatro metros
cúbicos para moradias, cinquenta unidades monojacto quatro metros cúbicos
para moradias e cinquenta multijacto
quatro metros cúbicos para jardins) (lote
dois), pelo preço base de cento e noventa
e três mil euros, acrescido de IVA.

no Bairro Encosta da Portela: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois,
situado na Rua Professor Delfim dos
Santos, número dois, segundo direito,
no Bairro Encosta da Portela, mediante
a fixação da renda mensal no valor de
cinquenta e dois euros e vinte e sete
cêntimos, com entrada em vigor a um de
junho de dois mil e vinte e um.

Proposta n.º 238/21 - SIMAS - CP
19150/2019
Empreitada de “substituição de condutas
e ramais existentes na Av. Camilo Castelo Branco, Rua Andrade Corvo, Praceta
Conde Arnoso e Rua Trindade Coelho,
Freguesia das Águas Livres, Concelho
da Amadora” - Ratificação do ato de suspensão dos trabalhos: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de vinte e cinco de
março de dois mil e vinte e um, na qual
ratificou o ato de suspensão dos trabalhos, no âmbito da empreitada de substituição de condutas e ramais existentes
na Avenida Camilo Castelo Branco, Rua
Andrade Corvo, Praceta Conde Arnoso
e Rua Trindade Coelho, Freguesia das
Águas Livres, no Concelho da Amadora.

Proposta n.º 244/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Consuelo Centeno, n.º 34, no Bairro Encosta da
Portela: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo T Zero, situado na Rua Consuelo
Centeno, número trinta e quatro, no Bairro Encosta da Portela, mediante a fixação
da renda mensal no valor de oito euros e
setenta e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de junho de dois mil e vinte e um.

Proposta n.º 239/21 - DRU
Programa Habitação Jovem - Atribuição
de fogo sito na Rua Francisco Patarrão,
n.º 8A, em Carnaxide, à 35.ª candidata: Deliberado aprovar a atribuição em
arrendamento da fração T Zero, sita na
Rua Francisco Patarrão, número oito A,
em Carnaxide, fixando-se uma renda
mensal no valor de cento e noventa e um
euros e quarenta e oito cêntimos.

Proposta n.º 236/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para aquisição patrimonial de 8
viaturas ligeiras de mercadorias, por divisão em 3 lotes, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, mediante
retoma de outras 8 unidades, destes serviços: Ratificada a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião datada
de vinte e cinco de março de dois mil e
vinte e um, na qual aprovou a abertura
do procedimento por concurso público
para aquisição patrimonial de oito viaturas ligeiras de mercadorias, por divisão
em três lotes, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora, mediante
alienação por retoma de outras oito unidades destes Serviços, pelo preço base de
cento e setenta e cinco mil duzentos e
cinquenta euros, acrescido de IVA.

Proposta n.º 240/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Avenida João de
Freitas Branco, n.º 25, R/C D, no Bairro
Laveiras/Caxias: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois, situado na Avenida
João de Freitas Branco, número vinte e
cinco, rés-do-chão D, no Bairro Laveiras/
Caxias, mediante a fixação da renda mensal no valor de nove euros e cinquenta e
quatro cêntimos, com entrada em vigor a
um de junho de dois mil e vinte e um.

Proposta n.º 237/21 - SIMAS
Adjudicação de procedimento por concurso público destinado à aquisição, por

Proposta n.º 242/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Professor Delfim dos Santos, n.º 2, 2.º Dto.,

Proposta n.º 241/21 -DCS
Medidas sociais de mitigação dos efeitos negativos do surto pandémico por
COVID-19: Deliberado aprovar a implementação de medidas sociais de mitigação dos efeitos negativos do surto
pandémico por COVID-Dezanove, encontrando-se a ser encetados todos os
procedimentos pré contratuais necessários à implementação das mesmas.

Proposta n.º 243/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Vítor
Sá Machado, n.º 6, 3 A, no Bairro Páteo dos Cavaleiros: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Um, situado na Rua
Doutor Vítor Sá Machado, número seis,
três A, no Bairro Páteo dos Cavaleiros,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de dezassete euros e noventa e um
cêntimos, com entrada em vigor a um de
junho de dois mil e vinte e um.

Proposta n.º 245/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Tomás Leal
da Câmara, n.º 16, R/C Esq.º, no Bairro
Quinta da Politeira: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Zero, situado na Rua
Tomás Leal da Câmara, número dezasseis,
rés-do-chão esquerdo, no Bairro Quinta
da Politeira, mediante a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e setenta e
oito cêntimos, com entrada em vigor a um
de junho de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 246/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua da Liberdade, n.º 16, 2.º Fte., no Bairro Encosta
da Portela: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um, situado na Rua da
Liberdade, número dezasseis, segundo
frente, no Bairro Encosta da Portela,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de oito euros e setenta e oito cêntimos, com entrada em vigor a um de
junho de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 247/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Tiago de
Almeida, n.º 22, 2.º C, no Bairro dos Barronhos: Deliberado aprovar a atribuição do
fogo T Quatro, situado na Rua Tiago de Almeida, número vinte e dois, segundo C, no
Bairro dos Barronhos, mediante a fixação
da renda mensal no valor de duzentos e
sessenta e quatro euros e cinquenta e nove
cêntimos, com entrada em vigor a um de
junho de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 248/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 34, Piso 1B, no Bairro
Moinho das Rolas: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Um, situado na Rua
Doutor Oliveira Martins, número trinta
e quatro, piso um B, no Bairro Moinho
das Rolas, mediante a fixação da renda
mensal no valor de dez euros e vinte e
três cêntimos, com entrada em vigor a
um de junho de dois mil e vinte e um.
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Proposta n.º 249/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Alameda Diogo de Teive, n.º 1, 1.º Dto., no Bairro
dos Navegadores: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Quatro, situado na
Alameda Diogo de Teive, número um,
primeiro direito, no Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda mensal no valor de cinquenta e seis euros e
sessenta e seis cêntimos, com entrada
em vigor a um de junho de dois mil e
vinte e um.
Proposta n.º 250/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Av. Gaspar
Corte Real, n.º 6, C/V, no Bairro dos Navegadores, por desdobramento familiar
e atribuição de fogo sito na Rua Dr. Alberto Pinheiro Torres, n.º 2, 3.º Esq.º, no
Bairro Páteo dos Cavaleiros, por transferência de habitação: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois, situado
na Avenida Gaspar Corte Real, número
seis, cave, no Bairro dos Navegadores,
por desdobramento familiar, com a fixação da renda mensal em oito euros
e setenta e oito cêntimos, calculada de
acordo com os rendimentos do agregado
familiar e ainda a atribuição do fogo T
Um, situado na Rua Doutor Alberto Pinheiro Torres, número dois, terceiro esquerdo, no Bairro Páteo dos Cavaleiros,
por transferência de habitação, com a
fixação da renda mensal em oito euros e
setenta e oito cêntimos.
Proposta n.º 251/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Nuno Tristão, n.º 2, 1.º Dto.,
no Bairro dos Navegadores: Deliberado
aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado, referente ao fogo T
Três, sito na Rua Nuno Tristão, número dois, primeiro direito, no Bairro dos
Navegadores, mediante a manutenção
da renda mensal no valor de vinte e um
euros e noventa e um cêntimos, até aferir-se novo cálculo de acordo com os rendimentos atualizados do agregado.
Proposta n.º 252/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Abel Fontoura da Costa, n.º
8, Piso 0D, no Bairro Moinho das Rolas: Deliberado aprovar a elaboração de
contrato de arrendamento apoiado, referente ao fogo municipal T Três, situado
na Rua Abel Fontoura da Costa, número
oito, piso zero D, no Bairro Moinho das
Rolas, mediante a fixação da renda mensal no valor de sessenta e sete euros e
quarenta e um cêntimos.
Proposta n.º 253/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 30,
Piso 3 A, no Bairro Moinho das Rolas:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado, referente ao fogo T Três, sito na Rua Doutor Oliveira Martins, número trinta, piso três A,
no Bairro Moinho das Rolas, mediante a
fixação da renda mensal apoiada no valor de oito euros e setenta e oito cêntimos, a partir de um de abril de dois mil
e vinte e um.
Proposta n.º 254/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua António
Navarro, n.º 9, R/C D, no Bairro S. Marçal: Deliberado aprovar a atribuição do
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fogo T Três, sito na Rua António Navarro, número nove, rés-do-chão D, no
Bairro São Marçal, mediante a fixação
da renda, em regime de arrendamento
apoiado, no valor de duzentos e noventa
e um euros e noventa e oito cêntimos.
Proposta n.º 255/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito na Rua Gonçalo Afonso, n.º 8, 3.º
Dto., no Bairro dos Navegadores:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado, referente ao fogo T Três, sito na Rua Gonçalo
Afonso, número oito, terceiro direito, no
Bairro dos Navegadores, mediante a manutenção da renda mensal no valor de
duzentos e sessenta e sete euros e oitenta e três cêntimos.
Proposta n.º 256/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Gonçalo
Afonso, n.º 12, 2.º Dto., no Bairro dos Navegadores: Deliberado aprovar a atribuição do fogo sito na Rua Gonçalo Afonso,
número doze, segundo direito, no Bairro
dos Navegadores, condicionada à sua
transferência imediata para fogo de tipologia adequada à dimensão do agregado
familiar (T Zero/Um) logo que exista essa
disponibilidade e ainda a elaboração de
contrato de arrendamento apoiado e fixação da renda mensal no valor de noventa
e três euros e cinquenta e sete cêntimos.
Proposta n.º 257/21 - DGSH
Atribuição de subsídio à AAIDO - Associação de Assistência a Idosos e Deficientes de Oeiras - 2021: Deliberado
aprovar a atribuição de um subsídio
global no valor de vinte e dois mil novecentos e trinta e um euros e cinquenta
cêntimos, à Associação de Assistência a
Idosos e Deficientes de Oeiras, processado em doze prestações mensais de igual
valor, referentes aos meses de janeiro a
dezembro de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 258/21 - DCS
Atribuição de apoio à Renascer - Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e
Cultura, para a distribuição de refeições
confecionadas nos territórios de Carnaxide, Queijas e Barcarena: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no montante global
de mil e quinhentos euros, à Renascer
- Associação Cristã de Reabilitação, Ação
Social e Cultura, para apoiar a entrega
de refeições confecionadas nos territórios de Carnaxide, Queijas e Barcarena.
Proposta n.º 259/21 – 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 - Relatório do 1.º
bimestre de 2021: Deliberado aprovar a
transferência de nove mil seiscentos e
dezassete euros e oitenta 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 primeiro bimestre de dois mil e vinte
e um, 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 260/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 480/2020,
Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras e S. Julião, Paço de Arcos
e Caxias - Relatório do 1.º bimestre de
2021: Deliberado aprovar a transferência de trinta e cinco mil duzentos e
doze euros e trinta e três cêntimos, para
a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oeiras 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 o primeiro bimestre de dois
mil e vinte e um, 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 261/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 481/2020,
Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 1.º bimestre de 2021: Deliberado aprovar a transferência para a Junta
de Freguesia de Porto Salvo da quantia
de oito mil sessenta euros e cinquenta e
cinco cêntimos, em despesas correntes,
correspondente às despesas efetuadas
no primeiro bimestre de dois mil e vinte
e um, deduzida a importância já recebida pela Junta de Freguesia, a título de
adiantamento, referente aos vencimentos dos trabalhadores afetos exclusivamente a este contrato.
Proposta n.º 263/21 - GAF
Transferência de verba relativa ao acordo
de execução n.º 373/2018 (renovação),
Junta de Freguesia de Barcarena - Relatório do 5.º bimestre de 2020: Deliberado aprovar a transferência de setecentos
e dezoito euros e trinta e cinco cêntimos
em despesas correntes, correspondente
ao somatório das despesas efetuadas no
quinto bimestre de dois mil e vinte, meses de setembro e outubro, deduzidas as
importâncias anteriormente recebidas
pela Junta de Freguesia de Barcarena,
a título de adiantamentos, relativas aos
vencimentos dos trabalhadores.
Proposta n.º 264/21 - DPS
Atribuição de subsídios educacionais ao
Centro de Cultura e Desporto, para o ano
letivo 2020-2021 - 1.ª tranche (janeiro a
abril de 2021): aprovar a atribuição de
um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto no montante de noventa e um mil
cento e quinze euros e cinquenta e quatro
cêntimos, referente à primeira tranche de
subsídios educacionais (janeiro a abril de
dois mil e vinte e um), para o ano letivo
dois mil e vinte/dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 265/21 - DPCHM - P.º
61-DH/2018
“Requalificação do espaço público do
Parque Urbano da Quinta da Politeira
- Barcarena” - Aprovação da reprogramação financeira: Deliberado aprovar a
adequação dos montantes em sede de
cabimentação, referente à “Requalificação do espaço público do Parque Urbano da Quinta da Politeira - Barcarena”,

substituindo-se a programação financeira anteriormente aprovada pela proposta
de deliberação número cento e oitenta e
seis, de dois mil e vinte, no dia dezoito de
março de dois mil e vinte, pela seguinte:
- Dois mil e vinte e um - um milhão seis
mil oitocentos e trinta e dois euros e
noventa e quatro cêntimos, com IVA;
- Dois mil e vinte e dois - quinhentos e
trinta e oito mil quinhentos e setenta euros e oitenta e dois cêntimos, com IVA e
- Dois mil e vinte e três - catorze mil seiscentos e trinta e seis euros e cinquenta
e oito cêntimos, com IVA.
Proposta n.º 266/21 - DPCHM - P.º
30-DPCHM/2020
“Requalificação do espaço público do
Bairro dos Navegadores, fase II e III
- Porto Salvo” - Aprovação da reprogramação financeira: Deliberado aprovar
a adequação dos montantes em sede de
cabimentação, referente à “Requalificação do espaço público do Bairro dos Navegadores, fase dois e três - Porto Salvo”,
substituindo-se a programação financeira
anteriormente aprovada pela proposta de
deliberação de Câmara número oitocentos e três, de dois mil e vinte, em sete de
outubro de dois mil e vinte, pela seguinte:
- Dois mil e vinte e um - um milhão novecentos e vinte e um mil duzentos e
oitenta e um euros e noventa cêntimos,
com IVA;
- Dois mil e vinte e dois -um milhão duzentos e trinta e oito mil trezentos e dezanove euros e treze cêntimos, com IVA e
- Dois mil e vinte e três - quatro mil cento e oitenta euros e noventa e oito cêntimos, com IVA.
Proposta n.º 267/21 - DPCHM - P.º
43-DH/2019
“Obras de alterações das instalações da
Creche o Pombal” - Aprovação de trabalhos complementares - 1.ª modificação
objetiva do contrato: Deliberado aprovar
a realização dos trabalhos complementares constituindo deste modo a primeira
modificação objetiva do contrato da empreitada número duzentos e cinquenta e
cinco, de dois mil e vinte, referente às
“Obras de alteração das instalações da
Creche O Pombal”.
Proposta n.º 268/21 - DOM - P.º
2021/43-DEM
“Piscina Municipal de Barcarena - Requalificação”, abertura de procedimento
por concurso público e aprovação das
peças do procedimento - Decisão de contratar: Deliberado aprovar a decisão de
contratar e a abertura do procedimento
concursal necessário para a adjudicação
da empreitada de obras públicas “Piscina Municipal de Barcarena - Requalificação”, mediante a adoção de um procedimento por concurso público, sem
publicidade no Jornal Oficial da União
Europeia, pelo preço base do concurso
em um milhão oitenta e cinco mil cento
e cinquenta e nove euros e quarenta e
sete cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal de seis por cento, com prazo de
execução da empreitada de trezentos e
sessenta e cinco dias.
Proposta n.º 269/21 - DAEGA
Transportes escolares - 2020/2021 - Pagamento de reembolsos: Deliberado
aprovar a atribuição do valor total de
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treze mil seiscentos e quarenta seis euros e cinquenta e cinco cêntimos, para
pagamento dos reembolsos relativos ao
corrente ano letivo.
Proposta n.º 270/21 - DE
Atribuição do subsídio para apoio ao funcionamento dos Agrupamentos de Escolas e escola não agrupada - Ano de 2021
- Primeira tranche - Escola Secundária
Quinta do Marquês:Deliberado aprovar
a atribuição de um subsídio à Escola Secundária Quinta do Marquês, no valor de
dois mil e setecentos euros, referente à
primeira tranche do subsídio para apoio
ao funcionamento dos Agrupamentos de
Escolas e Escola não agrupada - ano de
dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 271/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito no Largo Nuno
Gonçalves, n.º 11, 3.º Esq.º, no Bairro
Quinta da Politeira: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Dois, situado no Largo Nuno Gonçalves, número onze, terceiro esquerdo, no Bairro Quinta da Politeira,
mediante a fixação da renda mensal no valor de cento e oitenta e oito euros e setenta
e dois cêntimos, com entrada em vigor a
um de junho de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 272/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Abel Fontoura da Costa, 4.º Piso, 3.º C, no Bairro
Moinho das Rolas: Deliberado aprovar
a atribuição do fogo T Dois, situado na
Rua Abel Fontoura da Costa, quarto piso,
terceiro C, no Bairro Moinho das Rolas,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de cinquenta e nove euros e doze
cêntimos, com entrada em vigor a um de
junho de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 273/21 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Liga dos Combatentes - Núcleo
de Oeiras/Cascais: Deliberado aprovar
a atribuição de uma comparticipação financeira no valor de doze mil euros, à
Liga dos Combatentes - Núcleo de Oeiras/Cascais, para apoio ao desenvolvimento das suas atividades.
Proposta n.º 274/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Nuno
Simões, n.º 17, 1.º Dto., no Bairro Páteo dos Cavaleiros: Deliberado aprovar
a atribuição do fogo T Dois, situado na
Rua Doutor Nuno Simões, número dezassete, primeiro direito, no Bairro Páteo
dos Cavaleiros, mediante a fixação da
renda mensal no valor de catorze euros e
quarenta e cinco cêntimos, com entrada
em vigor a um de junho de dois mil e
vinte e um.
Proposta n.º 275/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Consuelo Centeno, n.º 3, 1.º Esq.º, no Bairro
Encosta da Portela: Deliberado aprovar
a atribuição do fogo T Dois, situado na
Rua Consuelo Centeno, número três,
primeiro esquerdo, no Bairro Encosta
da Portela, mediante a fixação da renda mensal no valor de cento e setenta e
cinco euros e vinte e um cêntimos, com
entrada em vigor a um de junho de dois
mil e vinte e um.
Proposta n.º 276/21 - DGSH
Atribuição do fogo sito na Alameda Jor-

ge Álvares, n.º 1, R/C Dto., no Bairro
dos Navegadores: Deliberado aprovar
a atribuição do fogo T Dois, situado na
Alameda Jorge Álvares, número um,
rés-do-chão direito, no Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda
mensal no valor de cento e cinquenta e
quatro euros e oitenta e dois cêntimos,
com entrada em vigor a um de junho de
dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 277/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Alameda João
de Menezes, n.º 7, R/C Esq.º, no Bairro
São Marçal: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um, situado na Alameda João de Menezes, número sete,
rés-do-chão esquerdo, no Bairro São
Marçal, mediante a fixação da renda
mensal no valor de dezasseis euros e
nove cêntimos, com entrada em vigor a
um de junho de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 278/21 – GCAJ
Aprovação da minuta de acordo de gestão para execução do projeto designado
por “Nó de Ligação da CRIL a Miraflores
- Ramo de acesso (direção sul)” a celebrar com a Infraestruturas de Portugal,
S.A.: Deliberado aprovar a minuta de
acordo de gestão para execução do projeto designado por “Nó de ligação da CRIL
a Miraflores - ramo de acesso (direção
sul)” a celebrar com a Infraestruturas de
Portugal, Sociedade Anónima.
Proposta n.º 279/21 - DOM - P.º
2021/69-DGEP
“Nó de ligação da CRIL a Miraflores Ramo de acesso sul e bolsas de estacionamento” - Decisão de contratar, adoção
de procedimento por concurso público
e aprovação das peças do procedimento:
Deliberado aprovar a decisão de contratar
e a abertura do procedimento concursal
necessário para a adjudicação da empreitada de obras públicas designada por “Nó
de ligação da CRIL a Miraflores - ramo de
acesso sul e bolsas de estacionamento”,
mediante a adoção de um procedimento
por concurso público, sem publicidade
no Jornal Oficial da União Europeia, pelo
preço base do concurso de seiscentos e
dez mil oitocentos e trinta e seis euros e
setenta e dois cêntimos, acrescido de IVA
à taxa legal de seis por cento, com prazo
de execução de trezentos dias.
Proposta n.º 280/21 - GCAJ
Aprovação do Projeto de “Regulamento
de Apoio Extraordinário à Recuperação
da Atividade Económica no Concelho
de Oeiras no âmbito da pandemia COVID-19”: Deliberado aprovar o Projeto
do Regulamento de Apoio Extraordinário
à Recuperação da Atividade Económica
no Concelho de Oeiras, no âmbito da
Pandemia COVID-Dezanove, sem realização de consulta pública, assim como,
submeter à Assembleia Municipal o respetivo projeto, com vista à sua aprovação.
Proposta n.º 281/21 - GCAJ
Alteração do “Regulamento do Orçamento Participativo do Município de
Oeiras” - Aprovação do Projeto de Regulamento para consulta pública: Deliberado aprovar o projeto do Regulamento de
alteração do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Oeiras,
Regulamento número setecentos e qua-

renta e um, de dois mil e dezoito, de trinta e um de outubro de dois mil e dezoito.
Proposta n.º 282/21 - DCP - P.º 194DCP/2021
Procedimento por concurso público com
publicidade internacional para aquisição
da prestação de serviços de restauração
para o refeitório e bares municipais, cafetaria, serviço de ceias e serviços especiais/
catering, na modalidade de fornecimento
contínuo - Autorização de dispensa da
aplicação do n.º 1, do artigo 73.º, da LOE
2021 - Decisão de contratar - Aprovação
da abertura de procedimento e peças procedimentais: Deliberado aprovar a adoção
de um procedimento por concurso público com publicidade internacional para
a aquisição da prestação de serviços de
restauração para o refeitório e bares dos
Paços do Concelho, Atrium e Vila Fria,
Cafetaria do Palácio do Marquês de Pombal, serviço de ceias, serviços especiais de
catering e aquisição de bens diversos, em
regime de fornecimento contínuo, pelo
preço base total de um milhão quatrocentos e quarenta mil euros, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 283/21 - DPOC
Ratificação do despacho da 9.ª alteração
permutativa orçamental: Deliberado ratificar a informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e um/seis mil quatrocentos e sessenta e oito, referente à nona
Alteração Orçamental de dois mil e vinte
e um, no valor de quatro milhões setecentos e oitenta e nove mil setecentos e
oitenta e seis euros e quarenta cêntimos.
Proposta n.º 284/21 - DACTPH
Atribuição de comparticipação financeira
à Associação Cultural Gerador, para apoio
à realização da 2.ª edição do “Festival Oeiras Ignição Gerador”: Deliberado aprovar
a atribuição da comparticipação financeira à Associação Cultural Gerador, no valor de oitenta mil euros, correspondente a
sessenta e cinco vírgula cinquenta e sete
por cento do valor total do projeto (cento
e vinte e dois mil euros), com o objetivo
de apoiar a realização da segunda edição
do “Festival Oeiras Ignição Gerador”.
Proposta n.º 285/21 - DOM - P.º
2021/78-DEM
“Terminal rodoviário e parque de estacionamento, em Paço de Arcos” - Abertura
de procedimento por concurso público e
aprovação das peças do procedimento Decisão de contratar: Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em
próxima reunião.
Proposta n.º 286/21 - DOM - P.º
2021/64-DEGEP
“Conceção/construção para estabilização e contenção do talude do Rio Jamor, na rua Camilo Castelo Branco, em
Queluz de Baixo” - Abertura de procedimento por consulta prévia ao abrigo de
critérios materiais e aprovação das peças
do procedimento - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a decisão de contratar e a abertura do procedimento necessário para a adjudicação da empreitada
de obras públicas “Conceção/construção
para estabilização e contenção do talude do Rio Jamor, na Rua Camilo Castelo
Branco, em Queluz de Baixo”, mediante
a adoção de um procedimento por con-
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sulta prévia ao abrigo de critérios materiais, pelo preço base do concurso de
um milhão de euros, acrescido de IVA à
taxa legal de seis por cento, com prazo
de execução da empreitada de cento e
oitenta dias.
Proposta n.º 287/21 - GCAJ
Aprovação do projeto do “Regulamento
das Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo do
Município de Oeiras” - Transferência de
competências para as autarquias locais:
Deliberado aprovar o Projeto de Regulamento das Modalidades Afins de Jogos
de Fortuna ou Azar e Outras Formas de
Jogo do Município de Oeiras e posterior
envio para a Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 288/21 - DOM- P.º
2021/58-DGEP
“Execução de passagem superior pedonal, em Algés” - Adoção de procedimento por concurso público e aprovação das
peças do procedimento - Decisão de contratar: Mantém-se agendada a fim de ser
analisada e votada em próxima reunião.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE ABRIL
DE 2021
ATA NÚMERO DEZ/DOIS MIL
E VINTE E UM
RESUMO
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Joaquim Alferes: Deliberado
exarar em ata um voto de pesar pelo falecimento do Maestro Joaquim Alferes,
o qual deverá ser transmitido à família.
Atribuição de voto de pesar pelo falecimento do dr. Jorge Coelho: Deliberado
exarar em ata um voto de pesar pelo falecimento do doutor Jorge Coelho, o qual
deverá ser transmitido à família.
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.
Proposta n.º 186/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público, com publicidade internacional,
para a empreitada destinada à construção do edifício “Templo da Água”, no
Concelho de Oeiras: Deliberado ratificar
a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião datada de oito de
março de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a abertura de procedimento
por concurso público, com publicidade
internacional, para a empreitada destinada à construção do edifício “Templo
da Água”, no Concelho de Oeiras, pelo
preço base de cinco milhões duzentos e
sessenta mil euros, com o valor do IVA
a ser autoliquidado pelos SIMAS, enquanto entidade adjudicante, a executar
no prazo máximo de setecentos e trinta
dias, prevendo-se que o mesmo decorra
nos de anos de dois mil e vinte e um,
dois mil e vinte e dois e dois mil e vinte e
três, devendo, face ao caráter plurianual
da empreitada em causa ser afeto para
efeitos cabimentais o valor de duzentos e
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sessenta mil euros, ao ano de dois mil e
vinte e um, o valor de três milhões de euros, ao ano de dois mil e vinte e dois, e o
valor de dois milhões de euros, ao ano de
dois mil e vinte e três, todos com o IVA
sujeito ao referido regime de inversão do
sujeito passivo.
Proposta n.º 285/21 - DOM - P.º
2021/78 - DEM
“Terminal rodoviário e parque de estacionamento, em Paço de Arcos” - Decisão de contratar, abertura de procedimento por concurso público e aprovação
das peças do procedimento: Deliberado
aprovar a decisão de contratar e a abertura do procedimento concursal necessário para a adjudicação da empreitada
de obras públicas “Terminal rodoviário e
parque de estacionamento, em Paço de
Arcos”, mediante a adoção de um procedimento por concurso público, sem
publicidade no Jornal Oficial da União
Europeia, pelo preço base do concurso
de um milhão quatrocentos e quarenta
e cinco mil novecentos e setenta euros
e sessenta e seis cêntimos, acrescido de
IVA à taxa legal de seis por cento, com
prazo de execução da empreitada de duzentos e setenta dias.
Proposta n.º 288/21 - DOM - P.º
2021/58 - DGEP
“Execução de passagem superior pedonal
em Algés” - Decisão de contratar, adoção
de procedimento por concurso público
e aprovação das peças do procedimento:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
Proposta n.º 289/21 - DCS
Fundo de Emergência Social - Atribuição
de comparticipação financeira para reforço de verbas ao Centro Social e Paroquial de São Julião da Barra: Deliberado
aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial São Julião da Barra, no montante
global de cinquenta mil euros, no âmbito
do Fundo de Emergência Social.
Proposta n.º 290/21 - DCA
Homologação dos vencedores do Prémio
de Poesia de Oeiras: Deliberado aprovar
a homologação dos escolhidos como vencedores do Prémio de Poesia de Oeiras,
pelo Júri.
- Na Categoria Revelação:
Primeiro lugar:
- Obra: “A Fagulha”.
- Menção Honrosa:
- Obra: “A Pressa dos Dias”.
- Na Categoria Consagração:
Primeiro lugar:
- Obra: “Retratos com Erro”.
Proposta n.º 291/21 - DACTPH
Atribuição de comparticipação financeira à “Noite Americana Produções, Lda.”,
para produção do documentário sobre o
General Gomes Freire de Andrade: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à “Noite Americana
Produções, Limitada”, para a produção
do documentário sobre a vida do General Gomes Freire de Andrade, no valor de
trinta e cinco mil euros.
Proposta n.º 292/21 - DPU
Req.º 2020/2021 apenso ao proc. n.º
663/2000 - 2.ª alteração oficiosa ao alva-
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rá de loteamento n.º 5/2007 (execução
da ciclovia empresarial de Porto Salvo)
Deliberado aprovar a segunda alteração
oficiosa ao alvará de loteamento número
cinco, de dois mil e sete, visando a implantação da ciclovia empresarial, em
Porto Salvo, no troço confinante com os
lotes vinte e sete e vinte e oito.
Proposta n.º 293/21 - DDPE
Atribuição de comparticipação financeira à Universidade do Algarve, para apoio
à organização da 3.ª edição da entrega de
prémios do “Projeto Milage Aprender+”:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
quatro mil euros, à Universidade do Algarve, para apoio na organização da terceira edição da entrega de prémios do
“Projeto Milage Aprender Mais”, que decorrerá no Município de Oeiras, no mês
de setembro de dois mil e vinte e um.
Proposta n.º 294/21 - GAEP
Adesão à associação de direito privado,
sem fins lucrativos “Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar”: Deliberado aprovar a submissão à Assembleia
Municipal deste Município do pedido de
adesão à “Fórum Oceano - Associação da
Economia do Mar”, bem como a aceitação dos respetivos Estatutos.
Proposta n.º 295/21 - DMOTDU
Toponímia da Freguesia de Oeiras e São
Julião da Barra - Viaduto da Fonte do
Ouro.: Deliberado aprovar que ao viaduto integrado na União das Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço
de Arcos e Caxias, em Oeiras, com início na Avenida António Bernardo Cabral
Macedo e fim no acesso ao Ramo do Nó
da A-Cinco, seja atribuída a designação
“Viaduto da Fonte do Ouro”.
Proposta n.º 296/21 - DMOTDU
Alteração dos limites de arruamentos no
Centro Histórico de Oeiras: Deliberado
aprovar as alterações aos limites dos topónimos dos arruamentos integrados na
União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, em
Oeiras, que passam a ser os seguintes:
- “Rua José Diogo da Silva” - início Estrada Marginal e fim na Rua Marques
de Pombal;
- “Rua Heliodoro Salgado” - início Rua
da Bela Vista/Avenida Duarte Pacheco
e fim no Largo da Boavista e
- “Largo da Boavista” - início Rua Heliodoro Salgado e fim na Rua Marques de
Pombal.
Proposta n.º 297/21 - DPOC
Ratificação despacho da 10.ª Alteração
Permutativa Orçamental: Deliberado ratificar a informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e um/sete mil trezentos
e quarenta e dois, referente à décima Alteração Orçamental de dois mil e vinte e
um, no valor de quatrocentos e oitenta e
dois mil e vinte e cinco euros.
Proposta n.º 298/21 - DPE
Requalificação do jardim e envolvente do
Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Rocha - Protocolo de cedência a
título precário para a execução de obra
pública - Ratificação do despacho do
Presidente da Câmara: Deliberado ratificar o despacho exarado na informação

número INT-CMO/dois mil e vinte/vinte
e quatro mil setecentos e cinco, relativa
à aprovação da cedência a título precário
a favor do Município da parcela correspondente à área de aproximadamente
quinze mil e seiscentos metros quadrados, a qual inclui o jardim, acessos e
atravessamentos automóveis e pedonais,
áreas de estadia formais e informais e
áreas verdes de enquadramento ornamentais e naturalizadas do Santuário
Nossa Senhora da Rocha.
Proposta n.º 299/21 - DPU
Alteração ao alvará de loteamento n.º
16/1996, em Queluz de Baixo: Deliberado aprovar a alteração do alvará de
loteamento número dezasseis, de mil
novecentos e noventa e seis, no que se
refere à área do lote cinquenta e dois, em
Queluz de Baixo.
Proposta n.º 300/21 - DRU - P.º 03/
DRU/2020
“Requalificação parcial da Av. Combatentes da Grande Guerra em Algés (fase
1)” - Trabalhos complementares: Deliberado aprovar a adjudicação destes trabalhos complementares ao empreiteiro
“Somove - Construções, Limitada”, pelo
valor de vinte e nove mil novecentos e
noventa e oito euros e oitenta e cinco
cêntimos acrescido de IVA (mais mil setecentos e noventa e nove euros e noventa e três cêntimos à taxa legal).
Proposta n.º 301/21 - PM
Protocolo de cooperação para a cedência
de 4 carrinhas para transporte de equipas de intervenção rápida nas regras do
contrato de comodato a celebrar entre o
Município de Oeiras e a Polícia de Segurança Pública: Deliberado aprovar a
celebração de Protocolo de Cooperação
assente nas regras de Comodato, com
a Polícia de Segurança Pública, para a
cedência de quatro carrinhas para transporte de equipas de intervenção rápida.
Proposta n.º 302/21 - SIMAS
Abertura de procedimento por concurso
público para a celebração de acordo quadro para execução da empreitada destinada a trabalhos gerais de manutenção
de infraestruturas de abastecimento de
água - Acessórios, ramais, caixas e outros, no Concelho da Amadora - Anos de
2021 a 2024: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento, da reunião datada de doze de
abril de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a abertura de procedimento
por concurso público para a celebração
de acordo quadro para execução da empreitada destinada a trabalhos gerais de
manutenção de infraestruturas de abastecimento de água - acessórios, ramais,
caixas e outros, no Concelho da Amadora - anos de dois mil e vinte e um a dois
mil e vinte e quatro, pelo preço base de
setecentos e cinco mil euros, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 303/21 - SIMAS
Adjudicação do concurso público, com
adjudicação por lotes, destinado ao fornecimento de “reagentes e consumíveis
para a Unidade Laboratorial pelo prazo
de 3 anos 2021, 2022 e 2023”: Ratificada
a deliberação do Conselho de Adminis-

tração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento, da reunião
datada de doze de abril de dois mil e
vinte e um, na qual aprovou a adjudicação do procedimento pré contratual
por concurso público, com adjudicação
por lotes, destinado ao fornecimento de
“Reagentes e consumíveis para a Unidade Laboratorial, pelo prazo de três anos,
dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e
dois e dois mil e vinte e três”, à entidade
“VWR International Material de Laboratório, Sociedade Unipessoal, Limitada.
UNA”, para os lotes um, dois, quatro e
cinco, à entidade “BioRad LAboratories
- Aparelhos e Reagentes para Laboratórios, Limitada”, para o lote três e à entidade “Frilabo Dois”, para o lote seis, pelo
valor global de cento e cinquenta e cinco
mil quatrocentos e oitenta e três euros e
vinte e cinco cêntimos, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 304/21 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público, com publicidade internacional, para o fornecimento de serviços
de controlo de pragas - Desratização e
desinfestação do Município da Amadora:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião datada de
doze de abril de dois mil e vinte e um, na
qual aprovou a adjudicação do procedimento por concurso público, destinado
ao fornecimento de serviços de controlo
de pragas - Desratização e desinfestação
do Município da Amadora, pelo valor de
duzentos e sessenta e dois mil cento e
cinquenta e dois euros, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
Proposta n.º 305/21 - SIMAS
2.ª Alteração Orçamental Permutativa
das Despesas Correntes e Capital, PPI e
plurianuais: Ratificada a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento, da reunião datada de doze de
abril de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a segunda Alteração Orçamental Permutativa das Despesas Correntes
e Capital, PPI e plurianuais, no valor de
um milhão seiscentos e cinquenta seis
mil e setecentos euros.
Proposta n.º 306/21 - SIMAS
Adjudicação do procedimento por concurso público, com publicidade internacional, para a aquisição de serviços de
implementação e manutenção de uma
nova plataforma de ERP nos SIMAS de
Oeiras e Amadora - Anos de 2021 a 2024:
Ratificada a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião datada de doze
de abril de dois mil e vinte e um, na qual
aprovou a adjudicação do procedimento
por concurso público, com publicidade
internacional, para a aquisição de serviços de implementação e manutenção de
uma nova plataforma de ERP nos SIMAS
de Oeiras e Amadora - anos de dois mil e
vinte e um a dois mil e vinte e quatro, à
entidade “AIRC - Associação de Informática da Região Centro”, pelo valor de trezentos e onze mil cento e sessenta e nove
euros e setenta e seis cêntimos, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
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Proposta n.º 307/21 - GAEP
Adesão/candidatura do Município de
Oeiras à Eurocities: Deliberado aprovar a adesão/candidatura do Município
de Oeiras à Eurocities, assim como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
Proposta n.º 308/21 - GCAJ
Aquisição de prédio urbano, sito na Rua
Desembargador Faria, n.º 3, em Oeiras:
Deliberado aprovar a aquisição, livre de
ónus e encargos, do prédio urbano sito
na Rua Desembargador Faria, número
três, em Oeiras, descrito na Primeira
Conservatória do Registo Predial de Oeiras, sob o número quatro mil quinhentos
e noventa e dois, de vinte e oito de julho
de dois mil e dez e inscrito na matriz predial urbana número seis mil setecentos e
vinte, da União de Freguesia de Oeiras
e São Julião da Barra, Paço de Arcos e
Caxias, pelo valor de duzentos e sete mil
e cem euros.

Quinta da Politeira, em Leceia, a aplicação da renda mensal apoiada no valor de
cinquenta e quatro euros e três cêntimos, a partir de um de junho de dois mil
e vinte e um.
Proposta n.º 314/21 - DGSH
Celebração de contrato de arrendamento
relativo ao fogo sito na Alameda Jorge Álvares, n.º 7, R/C Esq.º, no Bairro dos Navegadores: Deliberado aprovar a celebração de contrato de arrendamento apoiado
relativo ao fogo municipal T Dois, situado
na Alameda Jorge Álvares, número sete,
rés-do-chão esquerdo, no Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda
mensal apoiada no valor de cento e onze
euros e quarenta e um cêntimos.

Proposta n.º 309/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua Nuno
Tristão, n.º 3A, no Bairro dos Navegadores: Deliberado aprovar a atribuição do
fogo sito na Rua Nuno Tristão, número três A, no Bairro dos Navegadores e
recalcular o valor mensal de renda em
função dos rendimentos do agregado familiar atualizado.

Proposta n.º 315/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Avenida Diogo
Lopes Sequeira, n.º 88, 2.º esq.º, no Bairro dos Navegadores: Deliberado aprovar
a atribuição do fogo municipal sito na
Avenida Diogo Lopes Sequeira, número oitenta e oito, segundo esquerdo, no
Bairro dos Navegadores, condicionada à
sua transferência para fogo de tipologia
adequada à dimensão do agregado familiar (T Três) logo que exista essa disponibilidade e a elaboração de contrato de
arrendamento apoiado e fixação da renda mensal no valor de trezentos e onze
euros e vinte e sete cêntimos.

Proposta n.º 310/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Alameda Diogo
de Teive, n.º 7, 3.º Dto., no Bairro dos
Navegadores: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um, situado na Alameda Diogo de Teive, número sete, terceiro
direito, no Bairro dos Navegadores, mediante a fixação da renda mensal no valor de quarenta euros e quatro cêntimos,
com entrada em vigor a um de junho de
dois mil e vinte e um.

Proposta n.º 316/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito na Rua António
Macedo, n.º 5, R/C Dto., no Bairro do
Pombal: Deliberado aprovar a atribuição
do fogo de tipologia T Três, sito na Rua
António Macedo, número cinco, rés-do-chão direito, no Bairro do Pombal, mediante a fixação da renda, em regime de
arrendamento apoiado no valor de cento
e cinquenta e quatro euros e oitenta e
oito cêntimos.

Proposta n.º 311/21 - DGSH
Transferência para o fogo sito na Rua
Azeredo Perdigão, n.º 1, 1.º Esq.º, no
Bairro do Pombal, por necessidade de
transferência de habitação: Deliberado
aprovar a atribuição da fração T Um,
situado na Rua Azeredo Perdigão, número um, primeiro esquerdo, no Bairro do
Pombal, mediante a aplicação da renda
no valor de oito euros e setenta e oito
cêntimos.

Proposta n.º 317/21 - DCS
Protocolo de Cooperação entre o Município, a Associação Nacional de Farmácias
e a Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A., para testagem à população - Ratificação do ato de aprovação
da minuta: Deliberado ratificar o ato do
Senhor Presidente, por despacho de nove
de abril de dois mil e vinte e um, aposto
na informação número INT-CMO/dois
mil e vinte e um/sete mil duzentos e oitenta e dois, de sete de abril, de aprovação
da minuta de Protocolo de Cooperação
entre o Município, a Associação Nacional
de Farmácias e a Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, Sociedade Anónima, para testagem à população
em contexto de farmácias.

Proposta n.º 312/21 - DGSH
Celebração de contrato relativo ao fogo
sito no Largo Dr. Carlos França, n.º 14,
R/C D, no Bairro Alto dos Barronhos:
Deliberado aprovar a elaboração de contrato de arrendamento apoiado relativo
ao fogo municipal T Três, situado no
Largo Doutor Carlos França, número catorze, rés-do-chão D, no Bairro Alto dos
Barronhos, mediante a fixação da renda
mensal apoiada no valor de noventa e
quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos, a partir de um de abril de dois mil
e vinte e um.
Proposta n.º 313/21 - DGSH
Atribuição de fogo sito no Largo Nuno
Gonçalves, n.º 8, 2.º Dto., no Bairro
Quinta da Politeira: Deliberado aprovar
a atribuição condicional da habitação T
Três, situada no Largo Nuno Gonçalves,
número oito, segundo direito, no Bairro

Proposta n.º 318/21 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira
ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora de Porto Salvo, para apoio ao projeto “Mercearia Social”: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação
financeira ao Centro Social Paroquial de
Nossa Senhora de Porto Salvo, no montante de dois mil trezentos e quarenta e
um euros e setenta e quatro cêntimos,
para apoio ao projeto “Mercearia Social”.
Proposta n.º 319/21 - DCS
Atribuição de comparticipação financeira à Associação Coração Amarelo, para

apoio a projeto de combate ao isolamento social: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira à Associação Coração Amarelo no valor global de dois mil euros, de modo a apoiar
o desenvolvimento do projeto em prol
da minimização do isolamento sentido
pela população idosa e, em particular,
os munícipes que, pela sua condição
socioeconómica, não têm possibilidade
de assumir as despesas decorrentes dos
serviços de internet necessários.
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Proposta n.º 320/21 - DCS
Atribuição de comparticipação à Associação Família Solidária de Oeiras, para
apoio à aquisição de sistema de ventilação mecânica: Deliberado aprovar a
atribuição de uma comparticipação financeira à Associação Família Solidária
de Oeiras, no montante de sete mil seiscentos e vinte e nove euros e quarenta e
seis cêntimos, para apoiar a aquisição de
Sistema de Ventilação Mecânica.

COMISSÃO DE TRABALHADORES 2020-2023 – TERCEIRO MANDATO
No dia 9 de maio passado fez um ano que se iniciou o terceiro mandato da
Comissão de Trabalhadores (CT) da Câmara Municipal de Oeiras. Este ano
de mandato praticamente se confunde com a situação pandémica iniciada
em março de 2020, obrigando a um esforço redobrado das ações da CT, quer
junto dos trabalhadores, quer junto dos dirigentes e Executivo da Câmara
Municipal.
Neste contexto, importa realçar a articulação que a CT tem procurado estabelecer entre trabalhadores e executivo, no sentido de se minorar ao máximo o risco de contágios e salvaguardar a saúde dos trabalhadores. Participando nas reuniões do Gabinete de Crise da COVID 19 desde julho de 2020 e nas
reuniões mensais com o Presidente da Câmara, a CT tem reportado as situações colocadas pelos trabalhadores, reconhecendo o esforço que o Executivo tem feito no sentido
de responder com eficácia a uma situação de contornos difíceis.
Porém, a atividade da CT não se tem limitado apenas às exigências da pandemia. Neste primeiro ano de mandato, temos estado particularmente atentos à situação laboral
do pessoal não docente, culminando com uma reunião com os Vereadores da Educação
e dos Recursos Humanos no dia 8 de setembro de 2020. Paralelamente, a CT visitou,
entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, as escolas sede dos dez Agrupamentos de Escolas e Escola Não Agrupada do concelho, reunindo com os seus diretores, procurando
aferir no local a realidade profissional do pessoal não docente.
Da mesma forma, a CT iniciou no passado dia 16 de junho, nas Instalações de Manutenção de Equipamentos, o périplo que irá realizar pelas várias instalações e secções
de limpeza sob gestão do Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida, aferindo
no local as condições de trabalho das centenas de trabalhadores afetos a esta unidade
orgânica.
Por último, importa também dar conta do trabalho não visível que diariamente a CT
tem feito, quer junto dos trabalhadores, quer em articulação com a Divisão de Gestão
de Pessoas, em resposta a situações diversas de natureza laboral, segurança ou condições dos locais de trabalho.
A CT está, como sempre esteve, disponível para ouvir e responder aos anseios de todos os trabalhadores, através do endereço de correio eletrónico
comissao.trabalhadores@oeiras.pt.
Em vésperas de eleições autárquicas, a Comissão de Trabalhadores deseja a
todos os candidatos uma boa campanha, deixando a expectativa que o novo
Executivo tenha a capacidade e a perceção da importância da implementação de uma política de gestão de recursos humanos justa, transparente, que
garanta a igualdade de oportunidade para todos e que fomente o mérito e a
motivação de todos os trabalhadores.

OBRAS INICIADAS · maio 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Regularização de parque de viaturas apreendidas em Vila Fria e demolição de edifício na
Rua António Navarro em Outurela

31 577,40 €

Substituição de pavimento na Rua Jorge Borges de Macedo, em Linda-a-Velha

130 328,06 €

Estação Agronómica - Implantação de trilho e vedação, em Oeiras

137 568,92 €

Substituição, revisão e colocação em funcionamento de armários de energia CMO, em
Carnaxide
Fornecimento e montagem de Sistema de Detecção de Incêndio e Iluminação de
Emergência, no edifício dos Paços do Concelho.

9 052,61 €
103 374,38 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Reparação de pavimento em madeira, pintura de
23 548,88 €
paredes e recuperação de carpintarias da sala de jantar e salas 1, 2 e 3
Reabilitação e reforço do Porto Recreio de Oeiras

1 085 203,68 €

Execução e reparação de pavimentos pedonais em Linda-a-Velha e Cruz Quebrada

164 989,00 €

Intervenções de reparação para manutenção em elementos de construção civil - Parque
dos Poetas

377 559,12 €

Construção de Rede de Baixa Tensão na Rua Doutor José Pedro Falcão, em Algés.

24 425,77 €

Parque de estacionamento junto à Av. Duque de Loulé e da Rua Manuel da Silva Gaio, em
410 966,71 €
Linda-a-Velha
SUBTOTAL 2 498 594,53 €

Maio | Junho 2021

Deliberações e Regulamentos

8

OBRAS ADJUDICADAS · maio 2021

OBRAS INICIADAS · junho 2021
VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

Empreitada de reparação de fogos devolutos sito no Largo Idálio de Oliveira
n.º 9 - R/C A - Alto dos Barronhos e Rua Artur Zenida n.º 14 - Encosta da Portela

35053,67€

Empreitada de reparação de fogos devolutos sito no Largo Idálio de Oliveira n.º 9 - R/C A Alto dos Barronhos e Rua Artur Zenida n.º 14 - Encosta da Portela

35 053,67 €

Reabilitação do Centro Comunitário Nossa Senhora das Dores

61 638,66 €

Reabilitação do Centro Comunitário Nossa Senhora das Dores

61 638,66 €

Empreitada de pinturas de edifícios de habitação municipal, em Carnaxide

126 855,50 €

Empreitada de pinturas de edifícios de habitação municipal, em Carnaxide

126 855,50 €

Empreitada de reabilitação do edificado e zonas comuns
no Br. Dr. Francisco Sá Carneiro e Alto da Loba

311 150,44 €

Empreitada de reabilitação do edificado e zonas comuns no Br. Dr. Francisco Sá Carneiro
e Alto da Loba

311 150,44 €

Empreitada de Reparação e Manutenção no Parque Habitacional Municipal nas freguesias
de Carnaxide, Queijas, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo

183 719,20 €

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Avenida Gaspar Corte Real, 11 - 3º Dir e Rua
Nuno Tristão 3A - Bairro dos Navegadores

46 460,37 €

Reparação de fogos devolutos na rua Rui de Andrade 8, 3º dto, rua Alberto Pinheiro Torres
n.º 2, 3º esq e rua Nuno Simões n.º 11, r/c esq, em Carnaxide

47 463,45 €

DESIGNAÇÃO

Empreitada de Reparação e Manutenção no Parque Habitacional Municipal nas freguesias
183 719,20 €
de Carnaxide, Queijas, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Avenida Gaspar Corte Real,
11 - 3º Dir e Rua Nuno Tristão 3A - Bairro dos Navegadores

46 460,37 €

Reparação de fogos devolutos na rua Rui de Andrade 8, 3º dto, rua Alberto
Pinheiro Torres n.º 2, 3º esq e rua Nuno Simões n.º 11, r/c esq, em Carnaxide

47 463,45 €

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Vitor Sá Machado n.º 18, rc fte; rua Vitor Sá
70 656,80 €
Machado n.º 8, cv A; rua Vitor Sá Machado n.º 6, rc D, em Carnaxide
Recuperação do muro de contenção, reformulação de acessos e substituição
de vedações da creche "O PINGOLÉ"

210 937,66 €

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Vitor Sá Machado n.º 18, rc fte; rua Vitor Sá
Machado n.º 8, cv A; rua Vitor Sá Machado n.º 6, rc D, em Carnaxide

70 656,80 €

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

272 668,46 €

Reparação de fogos devolutos sitos na avenida Copacabana, nº 13 - 2º ESQ. e no Bairro do
Pombal, rua Azeredo Perdigão, nº 2B

37 084,95 €

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

157 803,67 €

Requalificação de instalações eléctricas - Edifícios do Município de Oeiras

222 210,65 €

Instalação de Posto de Transformação na Rua Carlos Napion, Barcarena

94 552,31 €

Requalificação de instalações eléctricas - Edifícios do Município de Oeiras

222 210,65 €

Skate Park (Oeiras) - Reconstrução de muro e melhoramento da drenagem superficial

30 453,80 €

Beneficiação do espaço exterior do Condomínio Varandas da Barra,
na Rua Alexandre Herculano, em Oeiras

158 949,65 €

Manutenção das vedações dos espaços de jogo e recreio do concelho de Oeiras

158 843,12 €

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

28 041,37 €

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

153 426,77 €

Alargamento acesso EVA a Carnaxide

105 672,04 €

EB Samuel Johnson e JI Nossa Senhora do vale - Pinturas exteriores
e beneficiação dos espaços de jogo e recreio (EJR)

Secção de Limpeza Urbana de Algés - Impermeabilização da cobertura e outros trabalhos
de requalificação

31 736,40 €

157 575,36 €

Escola Básica e Secundária Aquilino Ribeiro - Beneficiações do Polidesportivo
e da área de recreio

199 982,30 €

Conceção/Construção para estabilização e contenção do talude do Rio Jamor,
na Rua Camilo Castelo Branco, em Queluz de Baixo

1 006 625,32 €

Substituição, revisão e colocação em funcionamento de armários de energia CMO,
em Carnaxide

9 052,61 €

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

103 374,38 €

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

134 836,30 €

Requalificação do largo junto à Estação da CP em Oeiras

48 755,08 €

Reparações diversas em elementos de construção civil no Parque dos Poetas
Requalificação do jardim da Casa Igrejas Caeiro, em Caxias

SUBTOTAL 1 516 753,79 €

Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária de Miraflores,
em Algés
Remoção de coberturas com amianto - Escola Secundária Amélia Rey Colaço,
em Linda-a-Velha
Limpeza e manutenção de coberturas dos edifícios municipais e mercados
de Oeiras

DESIGNAÇÃO

VALOR

Reparação de fogos devolutos sitos na avenida Copacabana, nº 13 - 2º ESQ. e no Bairro
do Pombal, rua Azeredo Perdigão, nº 2B

37 084,95 €

Execução da Praça de Talaíde, em Porto Salvo

583 000,00 €

154 798,26 €

EB S. Julião da Barra – Beneficiações no bloco B para receber os alunos da EB M. Beça
Múrias e Espaço de Jogo e Recreio (EJR)

242 740,33 €

211 958,96 €

Contenção marítima da ciclovia Cruz Quebrada/Algés

31 129,02 €

364 532,68 €

Reparação e execução de pavimentos em saibro no Concelho

140 495,58 €

Reordenamento viário na Alameda do Alto da Barra, Oeiras

65 029,10 €

Requalificação da iluminação normal e de emergência da Escola Secundária de Miraflores

39 292,36 €

EB Porto Salvo - Beneficiação do espaço exterior, espaço de jogo e recreio e parque aventura

288 854,81 €

329 017,58 €
545 420,24 €
SUBTOTAL

5 399 762,97 €

OBRAS CONCLUÍDAS · maio 2021
DESIGNAÇÃO

VALOR

Ciclovia empresarial - Estação ferroviária de Paço de Arcos ao Lagoas Park - Estrada de
Cacilhas
Colocação de pérgulas na área de convivio na Rua Caldas Xavier, Oeiras
Aplicação de slurry em caminhos de acesso ao Oeiras Parque
Reparações pontuais no troço do Passeio Marítimo em Oeiras e Paço-de-Arcos
Reordenamento viário na intersecção da Rua Direita do Dafundo com a Rua João Chagas,
em Algés
Execução de muro de suporte na Rua 7 de Junho em Barcarena
Construção de ciclovia no Viaduto da Quinta da Fonte, em Paço de Arcos
Pintura e reparação de pavimentos em circuitos pedonais no parque das Perdizes, Paço
de Arcos.
Execução de trabalhos diversos em caldeiras e canteiros

OBRAS ADJUDICADAS · junho 2021

Palácio Ribamar (Algés) - Melhoramentos em terraço, bar, interior da biblioteca e centro
de dança
Reparação e manutenção de muros em diversos locais
Reparações dos pavilhões desportivos, nomeadamente nos equipamentos escolares
do Município de Oeiras

281 305,45 €
634 940,00 €

Instalação de iluminação na Praia da Torre, Oeiras

68 424,67 €

Construção e reabilitação de gradeamentos e corrimãos no espaço público do concelho
de Oeiras

227 405,00 €

SUBTOTAL 2 669 453,87 €

1 468 262,48 €
36 811,91 €
8 760,39 €
9 858,00 €

29 752,60 €

OBRAS CONCLUÍDAS · junho 2021

404 814,00 €
30 160,71 €
110 800,50 €
51 047,96 €
171 555,70 €

SUBTOTAL 2 292 071,64 €

DESIGNAÇÃO

VALOR

Hostel Social - Implementação de resposta Social no Concelho de Oeiras

269 616,5 €

Empreitada de reparação de fogos devolutos sito no Largo Idálio de Oliveira n.º 9 - R/C A Alto dos Barronhos e Rua Artur Zenida n.º 14 - Encosta da Portela
Reparação de fogos devolutos sitos na rua Avenida Gaspar Corte Real, 11 - 3º Dir e Rua
Nuno Tristão 3A - Bairro dos Navegadores
Reparação de fogos devolutos na rua Rui de Andrade 8, 3º dto, rua Alberto Pinheiro Torres
n.º 2, 3º esq e rua Nuno Simões n.º 11, r/c esq, em Carnaxide
Reparação de fogos devolutos sitos na avenida Copacabana, nº 13 - 2º ESQ. e no Bairro do
Pombal, rua Azeredo Perdigão, nº 2B

35 053,67 €

Parque de lazer inclusivo do Forum Oeiras

281 284,04 €

Vedações e gradeamentos no concelho de Oeiras

274 932,89 €

Parque Urbano de Miraflores - Beneficiações diversas e instalação de novo equipamento fitness

151 157,67 €

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

251 633,06 €

Sinalização rodoviária preferencialmente nas freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias

104 940,00 €

46 460,37 €
47 463,45 €
37 084,95 €

SUBTOTAL 1 499 626,60 €

Total:
Oeiras Atual · Suplemento

15 876 263,40 €

OBRAS
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PAÇO DE ARCOS

Requalificação da Praceta Dionísio
Matias entra na terceira fase

INVESTIMENTO

675 MIL EUROS

Concluída a segunda fase, na área compreendida entre a Rua José de Oliveira Raposo
e o arruamento dos Correios, arrancou no início de junho a terceira fase da obra de
requalificação da Praceta Dionísio Matias, incidindo na área central da Praceta.
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. •

INSTALADO PRIMEIRO EQUIPAMENTO
PARA DEPOSIÇÃO DE BIORRESÍDUOS
O Município de Oeiras tem vindo a reforçar a aposta na instalação de
equipamentos subterrâneos para a deposição indiferenciada e seletiva de resíduos.
Na Praceta Dionísio Matias, em Paço de Arcos, foram instalados cinco equipamentos enterrados, um dos quais destinado à deposição de
biorresíduos, que é o primeiro do concelho. A instalação deste equipamento enquadra-se nos projetos já implementados nesta área pelo
Município e contribui para dar resposta às exigências legais, que determinam que até 31 de dezembro de 2023 os biorresíduos sejam separados e reciclados na sua origem ou sejam recolhidos seletivamente. •

Maio | Junho 2021
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EQUIPAMENTOS

PORTO SALVO

Escola requalificada e novo espaço de lazer
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, assinalou, a conclusão de duas importantes intervenções realizadas no Bairro
dos Navegadores, em Talaíde.
A requalificação da Escola Básica Pedro Álvares Cabral, agora com novos pavimentos, pintura, instalação de novos equipamentos de recreio

e construção de pista de atletismo e com mais árvores e arbustos no
espaço exterior e a criação de um espaço de lazer, com equipamentos
dedicados à prática de exercício físico e um espaço de jogo e recreio para
crianças. •

INVESTIMENTO

809 MIL EUROS

CASAL DA CHOCA, PORTO SALVO

Casa do Pátio convertida em equipamento social
INVESTIMENTO

800 MIL EUROS
INÍCIO DA OBRA
2023
Estão em execução os projetos
para a reabilitação da antiga Casa
do Casal, edifício que deu origem
ao bairro do Casal da Choca e

Oeiras Atual

que será reconvertido num equipamento social destinado ao acolhimento de vítimas de violência
doméstica.
A intervenção assenta na demolição de todos os ‘acrescentos’ feitos ao longo dos anos, na criação
de apartamentos de tipologia T2,
de uma zona comum e de um
pátio exterior em estreito diálogo
com edifício. •

EQUIPAMENTOS
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INVESTIMENTO

270 MIL EUROS

OEIRAS

Hostel Social inaugurado
em Oeiras
Já se encontram concluídas as obras de reabilitação do edifício localizado no centro histórico
da vila de Oeiras no qual será criada uma nova estrutura de alojamento individual social de
emergência, temporário e ocasional, dirigido a pessoas em situação de especial vulnerabilidade e de desproteção social e/ou habitacional, no âmbito do Plano Municipal de Intervenção
com Pessoas em Situação de Sem-Abrigo.

O Hostel Social disponibilizará 12 quartos, desenvolvendo-se em duas áreas independentes: uma
para acolher pessoas sem-abrigo, sob gestão da
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras, e outra para
albergar pessoas em situação de emergência, em regime de acolhimento transitório, com gestão a cargo
do Município. •

AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA APOIO NA OUTURELA

Mais capacidade no Centro
de Dia e no Apoio Domiciliário
INVESTIMENTO

248 MIL EUROS
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, assinalou, no passado dia
30 de abril, a conclusão da obra de alterações e ampliação das instalações do Centro de
Dia e Base Operacional do Serviço de Apoio Domiciliário da APOIO – Associação de Solidariedade Social, localizadas na Unidade Residencial Madre Maria Clara (Piso 0), na
Outurela, Carnaxide.
A intervenção teve por objetivo aumentar a capacidade de resposta aos utentes – aumentando de 75 para 100 pessoas no Serviço de Apoio Domiciliário e de 50 para 80 no Centro
de Dia – bem como a quantidade e qualidade dos serviços prestados.
Recorde-se que a APOIO é uma instituição de utilidade pública e sem fins lucrativos
(IPSS) que opera há 32 anos no concelho de Oeiras, com trabalho reconhecido nos territórios de Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada-Dafundo, Carnaxide e Queijas. Disponibiliza respostas vocacionadas para a população mais idosa e para a infância. •
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DIA DO MUNICÍPIO

Quinta do Marquês de Pombal
acolheu cerimónias evocativas
Oeiras celebrou os 262 anos de elevação a concelho, no passado
dia 7 de junho.
A tradicional sessão solene comemorativa deste Dia do Município teve
como palco o conjunto patrimonial denominado de Casa de Pesca, na
Quinta do Marquês de Pombal, património nacional que está a ser reabilitado pelo Município, com vista à sua preservação e usufruto pela população.
Foi nesse cenário que decorreu a entrega de condecorações a cidadãos
e instituições de reconhecido mérito: Katia Guerreiro (fadista), Paulo
Rosado (CEO da Outsystems TagusPark) e Carolina João (desportista de
Vela, do Sport Algés Dafundo, apurada para os Jogos Olímpicos) foram
algumas das personalidades agraciadas este ano.
Para vincar o simbolismo do Dia do Município, foram entregues um autocarro à União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de
Arcos e Caxias (no valor de 166 mil euros) e um conjunto de viaturas às
sete associações de bombeiros do concelho: sete ambulâncias (uma por
cada corporação), uma autoescada aos Bombeiros do Dafundo e diver-

“DESDE 1759 QUE OEIRAS SABE DE ONDE
VEM. SABE HOJE, EM 2021, ONDE CHEGOU,
E O QUE QUER PARA O SEU FUTURO.”
ISALTINO MORAIS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Oeiras Atual

DIA DO MUNICÍPIO

DIA DO MUNICÍPIO

sas viaturas de grande porte de
combate a incêndios, num total
de 18 viaturas, um investimento
municipal global de mais de 2
milhões e 300 mil euros.
O programa comemorativo incluiu ainda a inauguração de um
parque infantil e de atividade física na urbanização do Fórum,
em Oeiras, e a realização da cerimónia de colocação da primeira
pedra do futuro edifício do Fórum
Municipal de Oeiras, a nova sede
dos serviços municipais.
Trata-se de um edifício que permitirá congregar todos os serviços municipais, com 16 pisos acima do solo e três em cave, cerca
de 20.500 m² de área destinada
a escritórios e 24.600 m² de estacionamento, com capacidade
para 741 lugares.
A obra, consignada no início de
março de 2021 e adjudicada por

PARQUE DE LAZER INCLUSIVO DO FÓRUM OEIRAS
E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

INVESTIMENTO

282 MIL EUROS
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18 VIATURAS PARA BOMBEIROS
INVESTIMENTO
2,3 MILHÕES DE EUROS

um valor próximo dos 47,7 milhões de euros, está a avançar, junto
ao Centro Comercial Oeiras Parque. Depois da execução da vedação,
com as escavações e com a montagem do estaleiro, seguiram-se as
escavações até à cota do piso 0, visando a contenção periférica para
execução das caves do edifício e dos muros junto à Avenida Eng.
Álvaro Roquette. •

NOVO FÓRUM MUNICIPAL DE OEIRAS

INVESTIMENTO

47.7 MILHÕES DE EUROS

“ESTA COMUNIDADE, QUE EM 30 ANOS
PASSOU DE SUBÚRBIO A CENTRALIDADE,
FEZ-SE DE ESTUDO E TRABALHO,
DE SOLIDARIEDADE E DE JUSTIÇA SOCIAL.”
ISALTINO MORAIS,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
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OEIRAS

Reabilitação do molhe
do Porto de Recreio
O Município de Oeiras deu início aos trabalhos de reabilitação e reforço
do molhe do Porto Recreio de Oeiras.
A intervenção visa a reabilitação da estrutura dos molhes de abrigo na
sua extensão total, a fim de eliminar ou minimizar os galgamentos excessivos verificados em períodos de temporal. Os trabalhos não irão pôr

CAXIAS

INVESTIMENTO

1 MILHÃO E 86 MIL EUROS

em causa a qualidade da água das praias. Em pareceria com a Direção
Geral do Ambiente, serão feitas análises regulares à água para uma monitorização cuidada e permanente.
Os trabalhos de dragagem e no terrapleno do contra molhe terão início
a partir de outubro, após o fim da época balnear, de forma a minimizar
o impacto na atividade económica dos concessionários e restaurantes. •

Infraestruturas de apoio à praia requalificadas
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, assinalou, no passado dia 30
de maio, a requalificação das infraestruturas
de apoio à praia de Caxias. A cerimónia incluiu também uma homenagem ao atleta e referência na natação nacional, José Marreiros,
do Sport Algés e Dafundo, falecido em janeiro
deste ano.
A intervenção levada a cabo centrou-se na estrutura de apoio à praia, incluindo a zona de
esplanada sob gestão da Associação Matraca,
entidade sem fins lucrativos dedicada à criação, promoção, organização e divulgação de
projetos artísticos, e os balneários que dão suporte ao Centro de Treino de Águas Abertas sob
a égide da Federação de Triatlo de Portugal e da
Federação Portuguesa de Natação, com forte ligação aos clubes do concelho que desenvolvem
esta modalidade, nomeadamente o Sport Algés
e Dafundo e o Clube Olímpico de Oeiras. •

Praia Acessível
O Programa “Praia Acessível - Praia para Todos” está novamente disponível na Praia de Santo Amaro de Oeiras (junto ao bar ‘O Amarelo’),
todos os dias, entre as 9h e as 13h, até 30 de setembro.
Uma iniciativa do Município de Oeiras, em parceria com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras e da ProAtlântico –
Associação Juvenil, que visa possibilitar o acesso à praia e a banhos de
mar de pessoas com mobilidade condicionada, pessoas com necessidades especiais (intelectuais, emocionais, sensoriais, físicas ou comunicacionais) e pessoas idosas.
Para usufruir deste serviço gratuito, é obrigatório efetuar marcação prévia, junto da Divisão de Coesão Social, através dos seguintes contactos:
214 408 519 | dcs@oeiras.pt. •

ATÉ 30 DE SETEMBRO ENTRE AS 9H E AS 13H
2.800 BENEFICIADAS, TODOS OS ANOS
Oeiras Atual

PRAIAS
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QUALIDADE E SEGURANÇA

Bandeiras Azuis nas quatro
praias do concelho

INVESTIMENTO

4,5 MILHÕES DE EUROS
ATÉ 2022

O

eiras é, pelo segundo ano consecutivo, o único município da Área Metropolitana de Lisboa no qual
todas as praias oficiais têm Bandeira Azul: Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias ostentam o
galardão que atesta a qualidade dos areais.
A época balnear arrancou, em Oeiras, no dia 1 de junho, com oferta de novos serviços e equipamentos para usufruto dos banhistas.
Entre as novidades, destaque para a instalação de papeleiras compactadoras inteligentes em toda a extensão do
Passeio Marítimo e para a criação de instalações sanitárias definitivas na praia de Santo Amaro, com um módulo adicional para utilização como posto de socorro.
O Município assume, pelo segundo ano, as despesas salariais dos 21 nadadores-salvadores, poupando os concessionários a esse gasto e garantindo a
segurança dos banhistas. Foi também adquirida
uma mota de água para salvamento marítimo.
Para depois do verão estão já previstas uma série
de intervenções, onde se incluem a melhoria substancial da iluminação pública ao longo do Passeio
Marítimo (entre a praia de Santo Amaro de Oeiras
e a praia de Paço de Arcos e também na zona do
Dafundo) e na praia da Torre. Trata-se de um investimento de cerca de 500 mil euros.
Em projeto está também a colocação de novos
equipamentos infantis nas praias de Algés, Caxias,
Paço de Arcos e Torre e a criação de espaços para
a prática de atividade física nas praias de Algés e
Caxias, a par do já construído junto à Feitoria do
Colégio Militar (praia da Torre) e da requalificação
do existente na praia de Paço de Arcos.
Planeada está ainda a repavimentação do Passeio
Marítimo, entre Santo Amaro e Paço de Arcos e
a requalificação do Porto de Recreio e da Piscina
Oceânica. Esta intervenção incluirá o reforço do
molhe, a requalificação da doca seca, a substituição do pavimento da piscina, a reparação das pranchas de saltos e da casa das máquinas e, ainda, a
substituição das estações elevatórias de todo este
complexo. •

MEDIDAS
DE COMBATE
AO COVID 19
NAS PRAIAS
DE OEIRAS
Atuando sempre de acordo
e em consonância com as
orientações da Direção Geral da Saúde e do Governo
da República, em todas as
praias serão mantidos serviços para garantia do usufruto em segurança pelos
utentes, como a desinfeção
e higienização de instalações
sanitárias e superfícies de
contacto (botões de chuveiros, lava-pés, corrimões ou
tampas de ecopontos). Será
também mantido o sistema
de sinalização do estado de
ocupação dos areais, através
da colocação de torniquetes virtuais nas entradas das
quatro praias, alimentando a
aplicação digital informativa
sobre a lotação das praias.
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Entregues
casas a mais
19 famílias
Realizou-se no dia 8 de maio a cerimónia
de entrega de chaves de fogos municipais
a mais 19 a famílias do concelho, identificadas no âmbito do Observatório da
Habitação do Município.
Nestes 19 agregados o tipo de família
predominante são os casais (cinco) e as
famílias monoparentais (cinco). Existem
ainda quatro casais com filhos menores,
três isolados e dois casais com filhos ou
enteados.
As tipologias atribuídas são nove T2, seis
T1, dois T4 e dois T0. Estas famílias foram realojadas nos bairros municipais dos
Navegadores, Encosta da Portela, Quinta
da Politeira, Páteo dos Cavaleiros, Barronhos, São Marçal, Unidade Residencial
Madre Maria Clara e Moinho das Rolas. •

LAVEIRAS, CAXIAS

Novo equipamento vai garantir apoio
a crianças e jovens em risco
Oeiras vai passar a dispor de uma resposta inovadora a nível nacional na
prestação de apoio a crianças e jovens em perigo, mas também às suas
famílias.
Trata-se de um equipamento com as valências de Casa de Acolhimento
para Crianças e Jovens, com capacidade para 15 crianças e jovens, dos
12 aos 18 anos, Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental,
permitindo dar resposta a 100 famílias, e Centro Terapêutico de Capa-

citação Infantil, com capacidade para 120 crianças. Vai ser construído
em Laveiras, Caxias.
A gestão será assegurada pela Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce (EMDIIP), na qualidade de Instituição Particular de Solidariedade Social com experiência no apoio à infância e
juventude. •

Projeto
Bairro Fit
O Município de Oeiras, através do Contrato Local de Segurança, tem vindo a
promover um conjunto de iniciativas que
visam prevenir e mitigar a delinquência
juvenil, os comportamentos desviantes e
a exclusão social.
É o caso do projeto Bairro Fit, dirigido à
população residente no Bairro dos Navegadores e que tem como objetivo incentivar à prática de exercício físico em todas
as idades, mediante o reforço de laços de
vizinhança e as boas relações na comunidade. •

Oeiras Atual

COVID-19
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APOIOS MUNICIPAIS ATRIBUÍDOS
DE MARÇO 2020 A JUNHO 2021
VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS MUNICIPAIS

12,6 MILHÕES DE EUROS

2,5 MILHÕES
DE EUROS
REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA MUNÍCIPES
1.544 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

NAS 20 FARMÁCIAS
ADERENTES
E NA UNIDADE
MÓVEL

120.276 VACINAS
ADMINISTRADAS, ENTRE
10 DE FEVEREIRO E 28 DE JUNHO

587 MUNÍCIPES ACAMADOS VACINADOS

250 MIL
EUROS

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA
SOCIAL PARA
TRABALHADORES

600 MIL
EUROS

APOIO DE EMERGÊNCIA
A ENTIDADES
NO ÂMBITO
DA PANDEMIA

1.8 MILHÕES
DE EUROS

475 MIL EUROS

375 MIL EUROS

AQUISIÇÃO DE 13 MIL
TESTES DE DIAGNÓSTICO
COVID19

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

463.881
REFEIÇÕES

FORNECIDAS
A PROFISSIONAIS
DA LINHA DA FRENTE
E POPULAÇÃO
CARENCIADA

500 MIL EUROS

DISTRIBUÍDAS
PELA POPULAÇÃO

VACINAÇÃO COVID19
EM LARES DE IDOSOS
E ACAMADOS

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

19.247
TESTES À
POPULAÇÃO

2 MILHÕES
DE MÁSCARAS

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

ENSINO À DISTÂNCIA
E PLANO TECNOLÓGICO
DA REDE ESCOLAR

287 MIL
EUROS

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

456.440 €

APOIO ÀS ENTIDADES
PARA REFORÇO
DA RESPOSTA
ALIMENTAR

3.938 CHAMADAS
LINHAS DE ATENDIMENTO
E APOIO SOCIAL

293 MIL
EUROS

APOIO A ENTIDADES
PARA AQUISIÇÃO
DE VIATURAS

10.470 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
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Escola de Comunicações e Sistemas de Informação
da NATO inaugurada em Oeiras
Foi inaugurada no passado dia
26 de maio, em Oeiras, a Escola
de Comunicações e Sistemas de
Informação da NATO, ou NCI
Academy. A cerimónia contou
com as presenças do presidente
da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, do Secretário Geral da NATO, Jens Stoltenberg,
do primeiro-ministro, António
Costa, e dos ministros de Estado
e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e da Defesa,
João Gomes Cravinho.
A escola, especializada em formação e treino nas áreas das comunicações, sistemas de informação
e ciberdefesa, é responsável pela
prestação de serviços neste âmbito à NATO e às nações que dela
fazem parte.
Na sequência da reorganização
dos comandos da Aliança Atlântica, levada a cabo em 2010,
assumiu-se o compromisso de
transferir a NCI Academy, antes
sediada em Itália, para Oeiras.
O momento de mudança para
Portugal foi aproveitado para
reorganizar e unificar todas as
suas escolas de treino e formação, o que culminou na criação
da NCI Academy. •

Inaugurado novo centro de dados do Município
O Município de Oeiras inaugurou,
no passado dia 28 de maio, um novo
Centro de Processamento de Dados
(Data Center) para promover a transição digital e continuar a avançar para
um modelo de gestão mais próximo
dos munícipes e mais transparente na
tomada de decisões.
Este novo Centro de Dados vai funcionar ‘em espelho’ com o atualmente existente, garantindo assim a
continuidade e disponibilidade dos
sistemas de informação, das infraestruturas de comunicações e proporcionando uma maior segurança em
todos os procedimentos de administração eletrónica, através dos quais os
cidadãos se relacionam com a Câmara
Municipal. •

Oeiras Atual
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DE 12 A 17 DE OUTUBRO

Oeiras acolhe o primeiro Festival Internacional
de Ciência em Portugal
Em Oeiras há Ciência, há cientistas e vai haver, no mês de outubro, um evento que vai marcar a
agenda da Ciência em Portugal: o
primeiro festival anual de ciência
a ser organizado no nosso país –
O FIC.A.
O Festival Internacional de Ciência (FIC.A) vai realizar-se entre
os dias 12 e 17 de outubro no
Palácio Marquês de Pombal. O
professor e deputado Alexandre
Quintanilha é o embaixador des-

ta iniciativa, organizada em parceira com o Município de Oeiras,
o principal financiador do projeto, que espera receber mais de 40
mil participantes.
O FIC.A vai juntar centenas de
cientistas, engenheiros, matemáticos, comediantes, escritores,
artistas e outros entusiastas da
ciência, para em conjunto explorarem o mundo da ciência. A
curadoria do evento foi feita por
um conjunto de especialistas de

vários setores, da agronomia à
inteligência artificial, convidados
a contribuir para o delinear da
programação do festival. O evento supera já as 700 atividades
programadas – entre debates, palestras, exposições, espetáculos,
concertos, workshops e outros
formatos – e soma mais de 200
oradores de mais de 25 países.
Esta iniciativa enquadra-se na
Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia e pretende reforçar os ob-

jetivos de ligação entre a ciência
e a sociedade, em estreita articulação com a candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura
2027.
Desta forma, tem por finalidade
criar um evento inédito em Portugal, que se afirme no panorama
nacional e europeu como evento
de referência. Saiba mais em
www.fica.pt. •

DIA ABERTO DO ITQB NOVA

DIA DO FASCÍNIO DAS PLANTAS

Este ano em formato online, o Dia Aberto do ITQB
NOVA combinou visitas virtuais a diversos espaços
do centro de investigação com as últimas notícias do
trabalho desenvolvido no combate à pandemia COVID-19 – desde os testes com saliva à investigação de
medicamentos que permitem tratar os infetados pela
doença. •

O Dia Internacional do Fascínio das Plantas foi lançado pela European Plant
Science Organisation e visa sensibilizar para a importância do estudo e compreensão das plantas. Este ano, o ITQB NOVA associou-se a diversos parceiros
para organizar um dia repleto de atividades para todas as idades e interesses:
um workshop de ilustração científica, um debate online sobre a origem dos alimentos que comemos e um percurso para descobrir, presencialmente, a flora
da antiga Estação Agronómica Nacional. •
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No Walls Oeiras
Foi inaugurado no passado dia 28 de maio o circuito No Walls Oeiras, projeto de intervenção artística no espaço público com curadoria de Lara Seixo Rodrigues, uma iniciativa do Município de Oeiras
no âmbito da candidatura a Capital Europeia da Cultura – Oeiras’27.
Sob o tema ‘Liberdade’, artistas reconhecidos e emergentes desenharam um circuito com trabalhos em diversos locais do concelho,
assinalando diferentes eixos da ação municipal. •

Exposição Hiatos
Inaugurou na Livraria Verney, no dia 18 de junho, a exposição ‘Hiatos:
Um Olhar de Catarina Sobral Sobre a Obra de Neves e Sousa’, em que a
ilustradora interpreta a obra do pintor, a exemplo da exposição Danças,
que contou com ilustrações de Nuno Saraiva, em 2020.
Nesta exposição, Catarina Sobral retrata personagens, paisagens e situações das obras de Neves e Sousa, indo para além da cristalização no
tempo que uma obra gráfica pode em si encerrar: ela pretende mostrar
o desenvolvimento de uma situação, o depois, o que se segue. •

Festival Ignição Gerador
Realizou-se entre os dias 20 e 22 de maio a segunda edição do Oeiras
Ignição Gerador, um festival online nascido de uma parceria entre o
Município de Oeiras e a Associação Gerador. O evento juntou autores
nacionais e internacionais para responder à pergunta “Há uma nova
oportunidade para a cultura agora?”.
Conversas temáticas, entrevistas, masterclasses, concertos, performances e um palco virtual para artistas e entidades locais preencheram os
três dias do festival. •

Oeiras Atual

Nómadas do Pensamento
Teve início, a 8 de junho, a série de conversas intitulada ‘Nómadas
do Pensamento’, com curadoria e apresentação de Pedro Abrunhosa e Paulo Mendes Pinto. A primeira sessão, intitulada ‘Ciência, negacionismo e fakenews: os desafios da cidadania e do pensamento’,
ainda exclusivamente online e gravada a partir do Palácio dos Aciprestes (Fundação Marquês de Pombal), contou com as presenças
de José Pacheco Pereira e João Magueijo.
Após o verão esta iniciativa regressa já com público, no Auditório
Ruy de Carvalho, em dia e hora a anunciar brevemente. •
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Noite da
Literatura
Europeia
em Oeiras
A Noite da Literatura Europeia
realizou-se, este ano, no Parque
dos Poetas, no âmbito do projeto
Oeiras 27, no qual assenta a candidatura do Município a Capital
Europeia da Cultura.
Nesta edição, a Noite da Literatura ofereceu também um programa especial para os mais novos,
convidando adultos e crianças a
assistir à leitura encenada de três
contos infantis, ‘Pi-Pan-Pin – três
histórias assim-assim’.
Seguiram-se, pela noite fora, as
leituras encenadas das obras de
15 autores contemporâneos europeus. •

Final do Concurso
Nacional de Leitura
No passado dia 5 de junho Oeiras acolheu a Final do Concurso Nacional de Leitura, iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura em
conjunto com o Município, através das suas bibliotecas municipais, e
instituições como a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Camões e
outros parceiros.
O auditório do Templo da Poesia acolheu alunos de todo o País, São
Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, numa sessão cuja transmissão
online foi acompanhada por mais de 10 mil pessoas em todo o Mundo.
De destacar que a adesão ao Concurso Nacional de Leitura na sua etapa municipal, em Oeiras, tem crescido consideravelmente desde 2018,
com as escolas aderentes do concelho a aumentarem de sete para 14 e
o número de alunos participantes de 12 para 92. •

Aposta na leitura
e no ensino profissional

Oeiras conta com rede
de bibliotecas de praia

O Município de Oeiras reforçou a sua aposta na aprendizagem da
leitura e no ensino profissional, ao assinar um acordo de cooperação
com a instituição Teresa e Alexandre Soares dos Santos – Iniciativa
Educação para a implementação dos programas ‘A a Z – Ler Melhor,
Saber Mais’ e ‘Ser Pro’.
‘A a Z – Ler Melhor, Saber Mais’ visa ajudar crianças dos 1.º e 2.º anos
de escolaridade com dificuldades na aprendizagem da leitura e da
escrita. ‘Ser Pro’ tem como objetivo valorizar a formação dos jovens
que escolhem o ensino profissional e reduzir o défice de técnicos especializados nas empresas. •

Pela primeira vez o Município de Oeiras disponibiliza, este ano, uma
rede de bibliotecas de praia, instaladas em todos os areais galardoados
com Bandeira Azul: Caxias, Paço de Arcos, Santo Amaro e Torre.
Até 8 de setembro, entre as 9h. e as 19h., de quarta a segunda-feira, estarão disponíveis para consulta e empréstimo livros, jornais e revistas,
acesso ao PressReader (com mais de 7000 jornais e revistas online, de
todo o mundo) e à base de dados académica EBSCO.
Também as reservas de livros das Bibliotecas de Oeiras, Algés e Carnaxide podem ser levantadas numa das praias, à escolha do leitor. •
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Dia da Criança
Em Órbita
Para assinalar o Dia da Criança, as escolas de Oeiras foram
convidadas a participar num festival dedicado ao espaço e
à exploração espacial, denominado ‘Em Órbita’. O programa do evento incluiu experiências espaciais, um torneio de
construções em Lego e a criação de uma cápsula do tempo.
Neste âmbito, foi desenvolvido o site www.diadacriancaoeirasvalley.pt, com propostas de atividades relacionadas com
ciência e com a exploração do espaço, acessível a professores e também às famílias. •

Visita virtual
ao Aquário Vasco
da Gama
No dia 1 de junho, numa iniciativa da Fundação Luís Figo
em parceria com a Marinha Portuguesa e com o apoio do
Município de Oeiras, mais de mil crianças e jovens de todo
o País, incluindo crianças internadas em hospitais, residentes em Casas de Acolhimento da Santa Casa da Misericór-

dia, crianças refugiadas ou alunos de escolas de zonas mais carenciadas, participaram numa visita virtual ao Aquário Vasco da Gama.
Sensibilizar os mais novos para a preservação dos oceanos foi um dos principais objetivos desta iniciativa interativa, lúdica e didática. •

DESPORTO

JOGOS DE OEIRAS
ESTÃO DE VOLTA
Foram retomados em abril os Jogos de
Oeiras, dando cumprimento a todas as
orientações da Direção-Geral de Saúde
no âmbito da pandemia.
Novidade deste ano é a Taça Jogos de
Oeiras, que integra um ranking individual
e um ranking de equipas, com base no
somatório dos pontos acumulados pelos participantes ao longo dos diferentes
encontros. Os melhores classificados do
ranking individual com idades entre os
seis e os 12 anos terão acesso à festa final
que se realizará no Centro Cívico de Carnaxide no dia 11 de julho.
Os Jogos de Oeiras são para todas as idades e as inscrições são gratuitas. Informações e inscrições em www.jogosdeoeiras.
pt ou através do endereço de correio eletrónico info@jogosdeoeiras.pt. •

Oeiras Atual

O REGRESSO DO TRIATLO DE OEIRAS
Assinalando o regresso das competições desportivas, realizou-se, a 16 de maio, o Triatlo de
Oeiras. Mais de 500 atletas marcaram presença no evento que encheu de cor e movimento a
praia da Torre e a Avenida Marginal. Destaque para a vitória de Maria Tomé, do OutSystems
Olímpico de Oeiras, que se sagrou campeã nacional da modalidade. •
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OEIRAS’27 – CANDIDATURA A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

“Oeiras sairá sempre a ganhar”

F

oi apresentada oficialmente no dia 17 de
junho a candidatura de Oeiras a Capital
Europeia da Cultura em 2027.
Numa cerimónia conduzida por Rui Unas,
ouviram-se as mensagens de apoio do conselheiro
estratégico Robert Palmer, da comissária europeia
Elisa Ferreira e do ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso.
O presidente da Câmara Municipal explicou que o
Município se “lançou nesta aventura” por estarem
“reunidas todas as condições, materiais, imateriais
e identitárias” para o fazer.
Além disso, apontou, foi fundamental o consenso
político na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, bem como o envolvimento dos Municípios
da Área Metropolitana de Lisboa no apoio a esta
candidatura.

OEIRAS’27 – 5 EIXOS

“O que queremos agora é o envolvimento das pessoas. Que todos participem e reconheçam
a importância desta participação e se mobilizem em função do interesse público. Isto é determinante para o sucesso da candidatura e dos resultados que ficarão para depois disso”,
apelou.
Isaltino Morais frisou que “todos os projetos que o Município se propõe fazer no âmbito do
Oeiras 27 vão sempre acontecer”, quer se vença a candidatura ou não e, por isso, concluiu o
autarca, “Oeiras sairá sempre a ganhar”. •

CICLO DE CONFERÊNCIAS
ESTÍMULO À INOVAÇÃO
Iniciou-se no dia 15 de junho e prolonga-se até ao final de julho o ciclo de conferências
subordinado ao tema ‘Estímulo à Inovação Empresarial em Oeiras’, uma iniciativa da
Câmara Municipal de Oeiras, organizada pelos grupos de trabalho da candidatura de
Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027 e a Capital Europeia da Inovação.

. OEIRAS, ECOSSISTEMA URBANO
. OEIRAS, CAPITAL DA POESIA E DAS
CULTURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
. OEIRAS, CAPITAL DAS ARTES
E DA CRIATIVIDADE
. OEIRAS, CAPITAL DAS HERANÇAS
CULTURAIS
. OEIRAS, CAPITAL DO PATRIMÓNIO
MARÍTIMO

MOSTRA DE ARTES DA PALAVRA
Apoiado pelo Município de Oeiras no âmbito da candidatura a Capital Europeia da
Cultura em 2027, decorreu de março a junho a iniciativa Mostra de Artes da Palavra.
Evento pluridisciplinar e transversal, explorando a palavra como tema central e força
motriz, dedicou particular atenção à poesia, presente sob todas as formas: da música
às artes plásticas, das conferências aos workshops, dos debates às conversas, da culinária à cidadania, da escola ao espaço público e mediático.
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