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BOLETIM MUNICIPAL

COMEMORAÇÕES
DOS 48 ANOS
DO 25 DE ABRIL
A Câmara Municipal de Oeiras celebrou o
48º aniversário do 25 de Abril de 1974 com um
programa comemorativo que, além das cerimónias
oficiais, incluiu a inauguração da empreitada de
requalificação dos espaços exteriores da Quinta da
Estrangeira, no Casal da Choca, em Porto Salvo.
P. 5, 6 e 38

Espaços exteriores
e mobilidade
A Câmara Municipal de Oeiras inaugurou
no dia 25 de abril a empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Quinta
da Estrangeira. No mesmo dia, decorreu a
cerimónia de colocação da primeira pedra
da empreitada de construção da Alameda da
Zona C, no Bairro do Casal da Choca. P. 05

#267 MARÇO · ABRIL 2022

Portas de Algés
No passado dia 2 de maio assinalou-se a demolição do último edifício da
Avenida dos Bombeiros Voluntários de
Algés onde irão nascer as Portas de Algés. As Portas de Algés pretendem ser
um espaço para atividades culturais,
hoteleiras, comerciais, mas sobretudo
um espaço de lazer e convívio. P. 07

Oeiras
com Bandeiras Azuis
A Associação Bandeira Azul da Europa voltou a
reconhecer ao Município de Oeiras “a excelência
da qualidade das suas praias”, atribuindo, pelo
quarto ano consecutivo, a Bandeira Azul às praias
da Torre e de Santo Amaro de Oeiras e, pelo terceiro ano consecutivo, às praias de Paço de Arcos
e de Caxias. P. 19

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

ÍNDICE

2 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

06

#267

NOVAS INSTALAÇÕES
DA UNIVERSIDADE SÉNIOR
NO PALÁCIO RIBAMAR

MARÇO
ABRIL

2022

06

PROGRAMA HABITAÇÃO JOVEM
NOS CENTROS HISTÓRICOS
ENTREGUES MAIS NOVE
APARTAMENTOS A JOVENS

06
Diretor ISALTINO MORAIS

08

REQUALIFICAÇÃO DA
PRAÇA GUILHERME GOMES
FERNANDES

Produção CARLA ROCHA e NUNO MARTINS
Editora SÓNIA CORREIA

11

Fotografias CARLOS SANTOS, CARMO
MONTANHA, MAFALDA MATA DOMINGOS,
PAULO NETO
Design PÁGINAS APETECÍVEIS, ATELIER
FICTA DESIGN
Propriedade MUNICÍPIO DE OEIRAS
Impressão LIDERGRAF
Publicação Mensal DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Tiragem 92 500 EXEMPLARES
Depósito Legal 27769/89
Execução GABINETE DE COMUNICAÇÃO

11

RECOLHA E RECICLE O PAPEL USADO

DINAMIZAÇÃO DE JARDINS
E PARQUES URBANOS
NOVOS QUIOSQUES
E CAFETARIAS A TEMPO
DO VERÃO

12

MOBILIDADE E TRANSPORTES
370 NOVOS AUTOCARROS A
CIRCULAR EM OEIRAS A PARTIR
DE 1 DE JULHO

oeiras.pt
VISUALIZE-NOS NO ISSUU

issuu.com/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO FACEBOOK

facebook.com/MunicipiodeOeiras

14

SIGA-NOS NO TWITTER

twitter.com/MunicipioOeiras
ACOMPANHE-NOS NO YOUTUBE

youtube.com/municipiodeoeiras
SIGA-NOS NO LINKEDIN

pt.linkedin.com/in/municipiodeoeiras

34

SIGA-NOS NO INSTAGRAM

instagram.com/municipiodeoeiras/

ERRADICADAS COBERTURAS
DE FIBROCIMENTO COM
AMIANTO DAS ESCOLAS
DO CONCELHO

34

EMPRESA LÍDER MUNDIAL
EM JOGOS DIGITAIS
NOVA SEDE DA MINICLIP
NO TAGUSPARK

36
Oeiras Atual

36

OEIRAS MARCOU PRESENÇA NA
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA

EDITORIAL

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 3

Em Oeiras
soubemos cumprir Abril
Velho Continente. A agressão da
Federação Russa à República da
Ucrânia é um violento regresso a
um passado do qual todos pensávamos estar livres.
O povo ucraniano luta, pois, uma
guerra que não é apenas sua, mas
que a todos nos diz respeito. Uma
guerra pelo direito a serem senhores do seu destino. Uma guerra
pela Liberdade.

Cara (o) Munícipe,
Comemorámos, há dias, o 48.º
aniversário do 25 de Abril de
1974, momento fundador da nossa Democracia, na medida em que
foi ele que deu início ao processo
que trouxe a Liberdade a um povo
durante décadas amordaçado e
agrilhoado pelo jugo prepotente
da ditadura.
Viver ativamente a Democracia,
todos os dias, é a melhor forma
de honrar os bravos que fizeram o
momento fundador do nosso regime, e honrar também todos aqueles que estão dispostos ao máximo
sacrifício para poder viver em Liberdade. Também por esses, que
não gozam dos nossos direitos, devemos saber honrar o privilégio de
sermos homens e mulheres livres.
Quis o destino que, neste 25 de
abril, estivéssemos confrontados
com o regresso das sombras da
mais absurda iniquidade ao nosso

“

Fizemos das nossas vantagens
comparativas vantagens
competitivas, qualificando
o território, oferecendo
condições únicas para que o
desenvolvimento económico
se desse e, após este, fossemos
capazes de o transformar em
desenvolvimento e coesão
social.

Neste contexto, temos a felicidade
de viver num território em paz e
num concelho com os melhores
índices de desenvolvimento do
País. A estratégia seguida desde
1986 permitiu a Oeiras planear
e organizar o território, construir
equipamentos e vias estruturantes, eliminar a chaga social das
barracas e lançar as bases para a

transformação da estrutura empresarial do concelho, deixando
de lado as indústrias poluentes
anacrónicas e a agricultura pouco
produtiva e nada competitiva.
Seguiu-se a consolidação do modelo de desenvolvimento económico do concelho, que se afirmou
como destino de multinacionais
do conhecimento e de universidades, centros de investigação e de
saber, em paralelo com os investimentos nos centros de saúde e nas
escolas e com a implementação de
novas e mais inovadoras políticas
sociais.
O êxito destas duas vagas de desenvolvimento permitiu-nos lançar o que designamos de terceiro
ciclo de desenvolvimento, aquele em que procuramos fazer de
Oeiras um lugar privilegiado de
interação cidadã, dando especial
destaque a áreas da governação
como a cultura ou a ciência – sem
nunca esquecer as outras.
Novas praças urbanas, intervenções
que visam uma melhor vivência do
espaço público, a aposta em transporte público de qualidade e na mobilidade suave, na educação como
pilar do futuro – universalizando o
acesso ao ensino superior –, o investimento na ciência e no saber, na
recuperação do riquíssimo património de Oeiras – que esteve anos sob
gestão de um Estado que o desprezava –, na ação social inovadora –
nunca esquecendo os mais frágeis

– e a habitação, sempre a habitação,
reduto último da família, abrigo de
todos, é por aqui que vamos agora.
Fizemos das nossas vantagens
comparativas vantagens competitivas, qualificando o território,
oferecendo condições únicas para
que o desenvolvimento económico se desse e, após este, fossemos
capazes de o transformar em desenvolvimento e coesão social.
Por tudo isto afirmo, sem reservas,
que a comunidade de Oeiras está
preparada, como nenhum outro
Município português, para os desafios que os atuais tempos colocam.
Soubemos, como nenhum outro,
cumprir Abril.
Soubemos, como nenhum outro,
construir uma comunidade justa
e solidária.
Soubemos, como nenhum outro,
erguer uma sociedade de bem-estar, com igualdade de oportunidades.
Viva o 25 de Abril. Viva Oeiras.
Viva Portugal.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
CONCELHO PIONEIRO
Quarente e oito anos volvidos sobre o 25 de
Abril de 1974, Oeiras é o concelho com melhores índices de desenvolvimento no País, representando, atualmente, cerca de 13% do Produto Interno Bruto português. É, também, o
concelho com mais elevada média de escolaridade em Portugal, com maior percentagem de
licenciados, mestres ou doutores e com a mais
elevada média de rendimento do País. Pioneiro na erradicação das barracas e nas políticas
de ambiente.

ACREDITAR NA EUROPA
Oeiras é tudo isto, mas não é, nem quer ser, uma
ilha. Oeiras quer ser parte de um País desenvolvido, de uma democracia sólida e pujante, de
uma comunidade nacional que se constitua
enquanto sociedade de bem-estar para todos,
sem esquecidos e sem deploráveis. Oeiras quer
voltar a acreditar numa Europa dos cidadãos
e das regiões, construída em harmonia e com
foco na coesão social.

UMA VERDADEIRA REFORMA
Nada melhor que o Poder Local para restaurar essa crença, inaugurando uma nova lógica
de proximidade entre eleitos e eleitores. Daí
a necessidade de uma verdadeira reforma de
descentralização, que implique transferir poder, pode financeiro e poder de decisão, não
apenas transferir funcionários e descentralizar
problemas. Uma reforma feita com os autarcas,
com razoabilidade e bom-senso, com vontade
reformista e lógica de transformação da realidade. Caso contrário, será apenas mais uma
oportunidade perdida.
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ESPAÇOS VERDES

ALGÉS

Quinta do Bicho da Seda (Quintalão)
aberta à população

INVESTIMENTO

955 MIL EUROS

A

briu portas, a 21 de março, a Quinta do Bicho da Seda (Quintalão), inserida no futuro Parque Urbano de Algés, na margem
direita da Ribeira de Algés.
Com uma área de 3.500m2, a Quinta do Bicho da Seda assume a representação da memória das antigas quintas do concelho, que
o Município pretende valorizar e dinamizar, enquanto espaços de lazer
equipados para usufruto da população.
Neste sentido, o projeto agora concretizado respeita e recria a lembrança
daquele antigo espaço de produção agrícola, tendo por base um núcleo
de hortas urbanas com 12 talhões autónomos, um espaço desenvolvido à

imagem de um pomar de recreio, com uma alameda dupla de amendoeiras ladeando um canal de água que se desenvolve em cascata, ligando
dois tanques.
Noutra zona, uma grande área relvada delimitada por arbustos, menos
exposta e mais protegida, convida à estadia.
As estruturas antigas mais significativas, poço, tanque e nora, foram
também recuperadas, segundo técnicas de reconstrução adequadas.
Um novo espaço de lazer e convívio em harmonia com a natureza, aberto à população.•

Oeiras Atual
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QUINTA DA ESTRANGEIRA E CASAL DA CHOCA, PORTO SALVO

Mais espaços exteriores
e melhor mobilidade

INVESTIMENTO

560 MIL EUROS – ESPAÇOS EXTERIORES
774 MIL EUROS – NOVA ALAMEDA

Espaços exteriores da Quinta da Estrangeira

Colocação da primeira pedra da Alameda da Zona C, no Bairro do Casal da Choca

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras inaugurou no dia 25
de abril a empreitada de requalificação dos espaços exteriores da
Quinta da Estrangeira, promovida no âmbito do processo de reconversão desta área urbana sob gestão do Gabinete Técnico Local.
Os trabalhos realizados abrangeram duas pracetas (sul e norte),
delimitadas por edifícios, contemplando a criação de percursos
de atravessamento, zonas de estada e locais destinados ao recreio
ativo – espaços de jogo para recreio infantil, na praceta sul, e espaços para treino físico ao ar livre, na praceta norte.
Em ambos os casos ficou ainda garantido o acesso a pessoas com
mobilidade condicionada.
Nascem, assim, dois novos espaços de lazer e estada para usufruto da população.
Em paralelo, no mesmo dia, decorreu a cerimónia de colocação
da primeira pedra da empreitada de construção da Alameda da
Zona C, no Bairro do Casal da Choca, que prevê a construção
de uma via de ligação entre a Cooperativa de Habitação CHEPA
e a Rua Augusta, garantindo o acesso às futuras instalações da
CERCI Oeiras.
Composta por duas faixas de rodagem, delimitada por passeios,
com espaços verde de enquadramento, estacionamento longitudinal e uma ciclovia bidirecional, a nova Alameda tem conclusão
prevista para o segundo trimestre de 2023.•
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ALGÉS

Novas instalações da Universidade
Sénior no Palácio Ribamar
INVESTIMENTO

272 MIL EUROS
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras inaugurou, no
dia 25 de abril, as novas instalações da Academia Cultural
Sénior de Aprendizagem (ACSA), na sequência de uma intervenção que teve por objetivo requalificar um antigo edifício
existente no Palácio Ribamar, em Algés. Ficam, assim, garantidas melhores condições de aprendizagem e convívio aos
seus 217 alunos e 37 professores. A obra consistiu na reconversão de um edifício anteriormente utilizado como secção de
limpeza urbana, bem como do espaço envolvente. Foi ainda
criado um caminho para utentes com mobilidade condicionada e instalado um novo portão, junto aos semáforos da Rua
João Chagas. O edifício dispõe agora de uma ampla sala com
capacidade para 40 pessoas, uma sala de apoio (ambas com
acesso direto ao exterior), instalações sanitárias acessíveis e
uma área de arrumos.
A obra de remodelação privilegiou a versatilidade de utilização do espaço e a possibilidade de este acolher futuramente
outras atividades de carácter recreativo, cultural ou assistencial, temporário ou permanente.•

PROGRAMA HABITAÇÃO JOVEM NOS CENTROS HISTÓRICOS

Entregues mais nove apartamentos a jovens
Decorreu no passado dia 18 de março a cerimónia de entrega de nove
casas a jovens inseridos na lista de candidatos sorteada no âmbito do
Programa Habitação Jovem nos Centros Históricos de Oeiras.
Estes nove apartamentos estão inseridos nos edifícios recuperados da
Travessa do Villalonga, número 3, em Paço de Arcos (5 T0 e 2 T1), da
Rua Marquês de Pombal, número 21, em Oeiras (1 T1) e da Rua Costa
Pinto, número 196, em Paço de Arcos (1 T2).
Recorde-se que a Câmara Municipal de Oeiras assumiu como elemento
central das suas políticas de habitação a recuperação dos centros históricos do concelho, tanto a nível urbanístico como de espaço público.
Foi neste âmbito que foi criado o Programa Habitação Jovem nos Centros
Históricos, com o objetivo de promover a revitalização destas áreas urbanas, a reabilitação do seu património arquitetónico e o rejuvenescimento
da população.
Este programa é acessível a todos os jovens com idades compreendidas
entre os 18 e os 35 anos, residentes ou trabalhadores no concelho há pelo
menos três anos.
Totalmente financiado pelo Município, prevê a inclusão no mercado de
arrendamento de cerca de 300 fogos, num investimento que ascende aos
32 milhões de euros (incluindo aquisição e reabilitação dos edifícios).
Neste âmbito já foram recuperados 110 fogos, estando em fase de projeto/aquisição outros 86 fogos.
Em 2021 ficaram concluídos dois projetos de reabilitação, em Oeiras e
Paço de Arcos, que abrirão portas a 42 novos agregados familiares, permitindo a estes jovens o início de um novo ciclo nas suas vidas. •

Oeiras Atual
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Demolido último edifício
onde irão nascer as Portas de Algés

As Portas de Algés pretendem ser um espaço para atividades culturais, hoteleiras, comerciais, mas sobretudo um espaço de lazer
e convívio, um ícone à entrada de Algés.
No passado dia 2 de maio assinalou-se a demolição do último edifício da Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés onde irão nascer as Portas de Algés.
No local esteve presente o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acompanhado pela vereadora das Obras Municipais, Joana Baptista. O autarca salientou “os muitos anos de negociações que foram necessários para se poder chegar a este momento
histórico para o concelho de Oeiras”.
“Ao longo dos últimos 30 anos, o Município de Oeiras foi adquirindo, com persistência, terrenos neste local, designadamente a
antiga Praça de Touros, que foi o ponto de partida para se encontrar uma solução para a organização deste espaço”, referiu
Isaltino Morais. •
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PAÇO DE ARCOS

Requalificação da Praça Guilherme
Gomes Fernandes

INVESTIMENTO

514 MIL EUROS

Encontra-se concluída a empreitada de requalificação da Praça Guilherme Gomes Fernandes, em Paço de Arcos. Nasceu, assim, frente
ao mar, um espaço de integração e enquadramento paisagístico enquadrado na malha urba-

OEIRAS

Requalificação
do Largo da Estação
Já se encontra concluída a obra de requalificação de uma zona
do Largo Henrique Paiva Couceiro, junto à estação de caminhos-de-ferro de Oeiras. A empreitada incluiu a criação de
acessos pedonais mais seguros e confortáveis, mediante a substituição dos passeios existentes por pavimento em cubos e lajetas de granito. Tratou-se de um investimento municipal de
48.750 €. •

Oeiras Atual

na e tendo como elemento central a pérgula,
elemento quase escultórico e emblemático
nesta intervenção. A praça vai acolher uma homenagem aos atores Ruy de Carvalho e Eunice
Muñoz, com a colocação de duas estátuas.•

EQUIPAMENTOS
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CONCLUÍDAS DEMOLIÇÕES NA QUINTA DE SANTA BÁRBARA

Vai nascer uma nova praça em Talaíde

INVESTIMENTO GLOBAL

5 MILHÕES DE EUROS
TERRENO + OBRA + HABITAÇÃO

No âmbito do início da construção de uma nova praça urbana em Talaíde, localizada na Estrada de Talaíde, entre a Quinta de Santa Bárbara e
a Casa de São Pedro, já se encontra concluída a fase de demolição das
construções existentes, antigas e degradadas (habitacionais e arrumos),
que ocupavam o espaço de implantação da obra, já iniciada.
Os trabalhos de demolição iniciaram-se no lado sul do terreno, de forma
manual, com remoção de recheios do interior das edificações e desativação de ramais de redes (eletricidade e água). Seguiu-se a demolição dos

edifícios, rampa de acesso ao terreno e pavimentos, por meios mecânicos. No lado norte os trabalhos decorreram de forma semelhante, mas
incluíram a remoção de coberturas de fibrocimento por uma empresa
certificada para o efeito. Tratou-se de um investimento (em demolições)
de cerca de 57 mil euros.
À construção da praça seguir-se-á uma outra empreitada, que visa a
requalificação da Estrada de Talaíde estando, também, em desenvolvimento o projeto de execução que considera a ligação da zona da Praça
ao Parque Urbano de Talaíde.
O investimento municipal previsto, global, ascende aos 5 milhões de
euros, entre a aquisição dos terrenos (1 milhão de euros), obras na praça
(600 mil euros) e nova habitação municipal (2.5 milhões de euros).•

LINDA-A-PASTORA

SEMÁFOROS GARANTEM SEGURANÇA
Tendo como objetivo garantir o atravessamento do túnel que liga Linda-a-Pastora ao complexo do Estádio Nacional (passagem inferior da A5) em
condições de segurança, tanto viária como pedonal, o Município avançou com a instalação de um sistema semafórico no local que, recorde-se, é uma
zona mista, sem pavimentos pedonais e onde o volume de tráfego automóvel é elevado.
A medida visa também introduzir disciplina na utilização destes arruamentos locais de Linda-a-Pastora, desincentivando a sua utilização como escape ao trânsito em caso de congestionamento da A5 ou da Avenida Marginal. O sistema semafórico deve funcionar como dissuasor do tráfego de
passagem, potenciando uma circulação apenas local. Tratou-se de um investimento de 28 mil euros.

Março | Abril 2022
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EQUIPAMENTOS

QUEIJAS

Beneficiação do Jardim do Mercado

INVESTIMENTO

160 MIL EUROS
A Praça Central de Queijas, também conhecida como Jardim do Mercado de Queijas, foi objeto de uma intervenção que contemplou a criação

de um novo Espaço de Jogo e Recreio, com novos equipamentos infantis, nova vedação e cinco bancos de jardim, de um novo Espaço Fitness
Outdoor, com equipamentos modernos e seguros, e melhoramento do
Campo Polidesportivo, onde foram instaladas duas novas balizas de futsal, tabelas de basquetebol anti vandalismo, realizada nova pintura e
marcações no pavimento. •

Inaugurado Parque
Canino em Porto Salvo
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
liderou, no passado dia 21 de março, uma visita inaugural ao
novo Parque Canino de Porto Salvo, o primeiro projeto executado em resultado da edição de 2021/22 do Orçamento Participativo de Oeiras. Na visita participou também a proponente
e dinamizadora desta proposta na comunidade.
Localizado junto ao centro de inspeções de Porto Salvo, numa
área de cerca de 1000 m2, integra equipamentos agility, zonas
de descanso para os tutores, bebedouro, dispensadores de sacos, entre outros equipamentos úteis.
De assinalar que a edição de 2021/22 do Orçamento Participativo de Oeiras apurou sete projetos finais, num investimento
superior a 1.5 milhões de euros. •

Oeiras Atual
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DINAMIZAÇÃO DE JARDINS E PARQUES URBANOS

Novos quiosques e cafetarias
a tempo do verão

O verão está à porta e em Oeiras tudo está a postos para o receber. Além
das praias – novamente distinguidas com Bandeiras Azuis – parques e
jardins são uma excelente alternativa para quem procura esplanadas, boa
comida, sol, convívio e diversão. Fortemente apostado na dinamização dos
centros históricos, parques e jardins do concelho, o Município de Oeiras
tem vindo a concessionar quiosques e outros espaços existentes em jardins públicos que, dessa forma, constituem um atrativo extra para os já de
si muito apelativos espaços verdes de Oeiras. A medida permite alcançar
um duplo objetivo: por um lado, requalificar os espaços que são propriedade municipal e, por outro, colocá-los ao serviço de todos – munícipes e
visitantes em busca do que de melhor Oeiras tem para oferecer.
Em Oeiras são já muitos – e bons – os quiosques abertos para petiscos,
refeições leves e bebidas refrescantes:: o Kiosk, no Jardim Municipal de
Oeiras, Quiosque dos Poetas, no Parque dos Poetas, o Greenie, no Largo
Avião Lusitânia, e a Cafetaria Sabores da Marquesa, na Quinta de Recreio do Marquês de Pombal.
No extremo oposto do concelho a oferta também é boa e diversificada,
com o Quiosque Cajaré, no Parque Urbano de Miraflores, ou o Quiosque
do Parque Urbano da Quinta de Santo António.
Para os meses de verão está prevista a abertura de novos espaços, Quiosque Rondável, no Jardim Municipal de Oeiras, novo quiosque no Parque
dos Poetas, junto ao Lago Camões (2.ª fase), Casa do Fiscal, em Paço
de Arcos, Cafetaria no Parque Urbano da Terrugem, Octógono na Rua
Desembargador Faria, à saída da estação de comboios de Oeiras, e ainda
o restaurante do Jardim Municipal de Paço de Arcos.
Com tantas opções, o difícil vai ser mesmo escolher qual deles visitar primeiro. Reserve vários dias e conheça-os a todos. Sozinho, em família ou com
amigos, parta à descoberta de tudo o que o verão em Oeiras tem para si. •
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MOBILIDADE

MOBILIDADE E TRANSPORTES

370 novos autocarros a circular em Oeiras
a partir de 1 de julho
INVESTIMENTO MUNICIPAL
TRANSPORTES E MOBILIDADE

4,5 MILHÕES
DE EUROS/ANO

A partir do dia 1 de julho, Oeiras vai passar
a ter em circulação, em todas as freguesias
do concelho, 370 novos autocarros da Carris
Metropolitana que, além de garantirem maior
conforto e segurança aos passageiros, estarão

equipados com wi-fi e pontos de carregamento
USB.
No concelho a Carris Metropolitana será operada por Viação Alvorada, com um total de
192 linhas, 83 das quais com oferta reforçada
e 41 novas linhas.
Carris Metropolitana é uma marca, criada pela
Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML),
sob a qual vão operar os transportes públicos
rodoviários intermunicipais e municipais na
área metropolitana de Lisboa, com exceção de
Lisboa, Cascais e Barreiro.

O resultado desta verdadeira revolução será
uma melhor mobilidade urbana para todos,
com mais conforto, mais fiabilidade, mais frequência e uma cobertura mais abrangente do
território.
A renovada oferta de transporte público rodoviário junta-se aos serviços já oferecidos pelo
Município, como o Combus e o Valley Shuttle.
Em conjunto com o apoio dado ao passe social
Navegante, o Município de Oeiras investe, em
transporte e mobilidade, cerca de 4,5 milhões
de euros por ano. •

CAXIAS

NOVA ROTUNDA DA CARTUXA
INVESTIMENTO
135 MIL EUROS

Aumentar os níveis de segurança rodoviária, tanto para automobilistas como para peões, foi o principal objetivo da obra de construção da nova Rotunda da Cartuxa, localizada no cruzamento da Avenida Conselheiro Ferreira Lobo com Rua de São Bruno, Estrada da Cartuxa, Avenida António Florêncio
dos Santos e Rua São João de Deus, em Caxias.
A empreitada inclui trabalhos de demolições de pavimento, alteração e repavimentação de passeios, fresagem e repavimentação da faixa de rodagem, beneficiação pontual da drenagem pluvial, sinalização horizontal e vertical, remodelação das infraestruturas elétricas de serviço público e instalação ITUR pública (infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e conjunto de edifícios).

Oeiras Atual

MOBILIDADE
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OEIRAS

Avança obra do novo Fórum Municipal
Decorridos 14 meses de obra, os
trabalhos de construção do novo
Fórum Municipal, em Oeiras,
avançam em diversas ‘frentes’:
escavação em geral, fundações e
muros de contenção com recurso ao método construtivo denominado de ‘paredes de Berlim’,
betonagem dos pisos superiores
e execução de pilares, execução
dos trabalhos referentes às instalações especiais da rede de incêndios, instalação de sistemas
de aquecimento, ventilação e ar
condicionado e instalações elétricas nos três pisos enterrados
do estacionamento.•

QUEIJAS

Repavimentação da Calçada dos Moinhos
INVESTIMENTO

40 MIL EUROS
Encontra-se concluída a obra de repavimentação da Calçada dos Moinhos, em Queijas.
Esta intervenção teve como objetivo criar melhores condições de transitabilidade, mobilidade e segurança dotando, ao mesmo tempo,
o bairro de melhor imagem.
O arruamento da Calçada dos Moinhos é a
principal entrada no Bairro da Calçada dos
Moinhos, permitindo a ligação entre a Rotunda da Estrada Militar e as ruas do bairro. •
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Erradicadas coberturas de fibrocimento
com amianto das escolas do concelho
INVESTIMENTO GLOBAL EM SETE ESCOLAS

2 MILHÕES DE EUROS

A Escola Básica Dr. Joaquim de Barros foi a última de um conjunto de
escolas intervencionadas com o objetivo de serem substituídas (e eliminadas) as coberturas de fibrocimento contendo amianto no concelho.
No total, nos anos de 2021 e 2022, além deste foram objeto de interven-

ção outros seis estabelecimentos escolares: a Escola Básica São Bento,
em Valejas; a Escola Básica Maria Luciana Seruca, em Paço de Arcos; o
Jardim de Infância José Martins, em Linda-a-Velha; a Escola S. Bruno,
em Caxias; a Escola Secundária Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha e
a Escola Secundária de Miraflores, em Algés. Estas intervenções aconteceram na sequência da abertura do Aviso LISBOA 73-2020-26, que
previa a comparticipação financeira para a eliminação de coberturas
contendo amianto nos equipamentos escolares. •

QUEIJAS

Requalificação geral da EB Gil Vicente
VALOR DO INVESTIMENTO

1,6 MILHÕES DE EUROS
A EB Gil Vicente será objeto de uma intervenção
que visa a requalificação geral quer do edificado,
quer dos seus espaços exteriores.
A obra visa dar continuidade ao trabalho de requalificação dos estabelecimentos de ensino, dotando-os das condições necessárias para que estes edifícios e respetivos espaços exteriores se adequem às
exigências atuais de uma escola, quer em termos
funcionais quer em termos de cumprimento da legislação em vigor.
Com o objetivo de reabilitar o espaço e torná-lo
mais habitável e utilizável, foram equacionadas as
seguintes principais intervenções:
• Ampliação de cozinha, com passagem a confeção
local (150 refeições)
• Criação de um novo espaço de refeitório
•C
 riação de um novo espaço para a Biblioteca Escolar (a integrar a Rede de Bibliotecas Escolares)
•R
 elocalização e remodelação de instalações sanitárias
•S
 ubstituição do pavimento em corredores, salas
de aula, sala de professores, salas apoio, ginásio
e refeitório
•R
 emodelação da iluminação
•R
 eformulação/adaptação da rede de águas, esgotos, instalações elétricas, telecomunicações e
intrusão
•P
 intura integral no interior e exterior
• Requalificação de todo o espaço exterior, com instalação de equipamentos infantis e bebedouros
Por forma a realojar a comunidade escolar da EB
Gil Vicente durante a obra de requalificação desta
escola, encontra-se contemplada no projeto a instalação provisória de salas de aula e de serviços de
apoio em monoblocos pré-fabricados a instalar na
EB 2/3 Noronha Feio (em Queijas), pertencente ao
mesmo agrupamento.•

Oeiras Atual
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PORTO SALVO

Estaleiro municipal renovado
No mesmo dia foi também inaugurado o novo
parque de estacionamento da Avenida Duque
de Loulé, em Linda-a-Velha. Trata-se de um
investimento municipal de mais de 470 mil
euros que permitiu criar 170 novos lugares de
estacionamento, seis dos quais destinados a
pessoas com mobilidade reduzida. •

Inauguração do renovado Estaleiro Municipal Sul de Porto Salvo

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, inaugurou, no dia 21 de março,
o renovado Estaleiro Municipal Sul de Porto Salvo, destinado a trabalhadores do Município.
Depois de requalificado o Estaleiro Norte de Porto Salvo, foi agora a vez de renovar toda a parcela do Estaleiro Sul, de modo a garantir instalações sanitárias e zonas para armazenamento
e funcionamento de alguns dos serviços operacionais municipais.
O novo espaço tem uma zona de refeitório, novas zonas de lavagem e reparação de contentores de resíduos urbanos e novas boxes para armazenamento de bens das unidades operacionais de diversos serviços. Além disso, foi repavimentado todo o espaço exterior e substituída
toda a vedação do lote.•

Novo parque de estacionamento
da Avenida Duque de Loulé, em Linda-a-Velha

OEIRAS

Muro e vedação
da sede dos
Escuteiros
O Município promoveu a obra de construção de um novo
muro em betão armado e vedação na sede dos Escuteiros
do Agrupamento 1354 de São Julião da Barra, localizada
na Estrada da Medrosa, em Oeiras. Além de proteger a
nova sede dos escuteiros com uma vedação mais robusta
que a anteriormente existente, o muro melhora a imagem
da Estrada da Medrosa, no âmbito da construção da ciclovia. Tratou-se de um investimento de 86 mil euros. •
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CASAL DO DESERTO, PORTO SALVO

Beneficiação das instalações do Casal do Deserto
INVESTIMENTO

296 MIL EUROS
O Município promoveu, nas antigas instalações dos SIMAS no Casal do
Deserto, a empreitada que teve por objetivo melhorar as condições de
habitabilidade e funcionamento do edifício. Neste imóvel vão passar a

funcionar diversos serviços do Município, nomeadamente os gabinetes
médicos e de trabalho da Unidade de Segurança e Saúde no Trabalho,
atualmente localizados no Jardim dos Arcos, em Oeiras, bem como o
polo de formação, que também esteve sedeado nesse local. Foram ainda
efetuadas melhorias na zona de armazém, para instalar a Unidade de
Gestão de Armazéns municipal. •

CARNAXIDE

Restauro da Igreja Paroquial de S. Romão
Concluída a intervenção no exterior do monumento, o Município
promove agora trabalhos de conservação e restauro no interior – zona
cultual e sacristia, envolvendo edificado e artes integradas.
Assim, depois de no exterior terem
sido intervencionadas coberturas,
fachadas, cantarias, caixilharias,
elementos metálicos e conjunto dos
sinos, num investimento de 194 mil
euros, os trabalhos incidem agora
na entrada, batistério, coro-alto,
nave, capela-mor e sacristia, com
enfoque no edificado, talha dourada, escultura e balaustradas, azulejaria, pintura mural e organaria,
com um valor estimado de 286 mil
euros.
De assinalar que o Município tinha
já financiado uma intervenção no
interior desta igreja, circunscrita à
conservação e restauro da Capela
do Santíssimo. •

OEIRAS

Intervenção na Piscina Oceânica
Modernizar a sala de máquinas (sistema eletromecânico) e apetrechá-la de equipamentos
que ajudem a evitar a corrosão provocada pela
água salgada da Piscina Oceânica são os principais objetivos da obra promovida pelo Município naquele equipamento.
A empreitada contemplou a substituição de
toda a tubagem em ferro por tubos de polieti-

Oeiras Atual

leno de alta densidade, decapagem dos filtros
de areia da piscina principal e repintura, novo
piso em mosaico antiderrapante, acessórios
em plástico reforçado com fibra de vidro, instalação de caudalímetros eletromagnéticos,
novas bombas de captação de água salgada,
novas bombas de filtragem (piscina grande e
piscina das crianças), supervisão e automação

INVESTIMENTO

435 MIL EUROS
do sistema elétrico. As operações na sala de
máquinas passam de um sistema manual para
um sistema automático, controlado a partir do
autómato, para todas as funções (controlo do
enchimento, sondas/ boias de nível, arranque
e paragem das bombas) e simultaneamente
gestão automática dos filtros (filtragem, retro
lavagem ou clarificação/ enxaguamento). •

PATRIMÓNIO
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OEIRAS

Reabilitação da Cascata dos Poetas
INVESTIMENTO

155 MIL EUROS
Está em curso nos Jardins do Palácio Marquês
de Pombal a obra de requalificação da Cascata do Tejo, também chamada de Cascata dos

Poetas, ou do Neptuno. Esta obra teve por objetivo requalificar as instalações e recuperar o
funcionamento da cascata, sem alterar qualquer elemento arquitetónico e/ou histórico.
Na empreitada foi contemplada a lavagem
superficial (remoção dos fungos e líquenes),

reparação e pintura das paredes, desobstrução das tubagens, enterramento de tanque
de compensação para recirculação da água e
novas ligações hidráulicas, revestimento do
tanque superior em pedra de granito branca e
instalação de iluminação LED. •

LINDA-A-VELHA

Restauro do portal
de entrada da Quinta
dos Aciprestes
O Município promoveu recentemente a obra de conservação e restauro do portal de entrada da Quinta dos Aciprestes, com incidência nos elementos em pedra, nos muros
que ladeiam o pórtico e no pináculo superior esquerdo que
se encontrava em risco de queda, colocando em perigo a
estabilidade do conjunto e, claro, os peões. A intervenção
representou um custo de cerca de 20 mil euros. •
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Dia Internacional das
Florestas e início da Primavera
Por ocasião da comemoração do Dia Internacional das Florestas, que se assinala a 21
de março, o Município promoveu e apoiou atividades de plantação de espécies autóctones em espaços verdes, destacando-se a oferta às escolas de vasos com alecrins (Salvia
rosmarinus prostratus), para plantação e rega pelos próprios alunos e professores no
recinto escolar. Aderiram a esta iniciativa 30 escolas da rede pública e privada, tendo
cada escola recebido um guia de plantação e manutenção da espécie, para que possam
cuidar e observar o seu crescimento e as suas características ao longo das várias estações do ano. •

Plantação de espécies autóctones
na Quinta de Recreio do Marquês
de Pombal
No âmbito do projeto ‘Mais Polinizadores, Mais Biodiversidade’ a decorrer na Quinta de Recreio do
Marquês de Pombal, e por ocasião da celebração do início da Primavera, realizou-se no dia 26 de
março uma ação de voluntariado ambiental aberta à comunidade, com o objetivo de dar continuidade ao aumento do número de plantas atrativas de insetos polinizadores. Foram, assim, plantadas
210 alcachofras (Cynara cardunculus), plantas hospedeiras de uma das mais raras borboletas diurnas de Portugal e da Europa, a fritilária-do-sul (Melitaea aetherie). •

AVANÇA RECOLHA DE BIORRESÍDUOS
A recolha seletiva de restos de comida vai ser obrigatória em Portugal a partir de 2023.
Para facilitar a adoção deste novo hábito, estão a ser implementados no concelho de Oeiras novos sistemas de deposição seletiva de biorresíduos. Ao separar os restos de comida
está a contribuir para a redução da quantidade de resíduos enviados para aterro e para o
aumento da quantidade de materiais que vão ser reciclados.
Neste âmbito, o Município de Oeiras está a promover campanhas de informação e de sensibilização através de visitas porta-a-porta às habitações e ao comércio local, com recurso
a técnicos formados e devidamente identificados, que irão disponibilizar todos os materiais e informação necessária para esclarecimento desta nova fileira de resíduos e melhor
participação neste novo sistema de deposição seletiva.

NOVOS EQUIPAMENTOS ENTERRADOS
PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
A instalação de equipamentos enterrados para a deposição indiferenciada e
seletiva de resíduos urbanos prossegue,
tendo sido colocados nos meses de março e abril 20 novos equipamentos em Carnaxide, Linda-a-Velha e Oeiras.

Oeiras Atual

Ecos da Natureza
Entre 21 e 26 de março decorreu o primeiro
turno de atividades do projeto ‘Ecos da Natureza’ com a participação de seis jovens estudantes universitários que realizaram atividades de
conservação e restauro ecológicos de vegetação
ripícola, num troço da Ribeira da Laje. Este
novo projeto é um valioso contributo para a implementação das ações preconizadas no âmbito
da Estratégia da Biodiversidade do Município e
irá decorrer numa fase experimental, durante
o ano 2022, visando a ocupação de tempos livres de jovens universitários e/ou recém-licenciados na área do ambiente, que pretendem ser
agentes ativos na promoção de ciência cidadã,
ações de conservação da natureza e biodiversidade local contribuindo para o desenvolvimento sustentável do território.•

CAMPANHA
SEMPRE NO AMARELO
O Município de Oeiras estabeleceu uma
parceira com a TetraPak para a divulgação
da campanha de sensibilização ambiental
‘Sempre no Amarelo’ com a distribuição de
materiais informativos nas escolas, reforçando a mensagem de boas práticas para a
separação e deposição de embalagens de
cartão para alimentos líquidos, sempre nos
ecopontos amarelos.

ÉPOCA BALNEAR
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Praias de Oeiras e Porto de Recreio
voltam a receber Bandeira Azul
A Associação Bandeira Azul da Europa voltou
a reconhecer ao Município de Oeiras “a excelência da qualidade das suas praias”, atribuindo, pelo quarto ano consecutivo, a Bandeira
Azul às praias da Torre e de Santo Amaro de
Oeiras e, pelo terceiro ano consecutivo, às
praias de Paço de Arcos e de Caxias. Oeiras
congratula-se por manter o estatuto de ter todas as suas praias oficiais com Bandeira Azul,
bem como o Porto de Recreio de Oeiras, que
foi novamente distinguido.
A atribuição deste galardão representa o
cumprimento de mais de 30 critérios rigorosos relacionados com Informação e
Educação Ambiental, Qualidade da Água
Balnear, Gestão Ambiental, Segurança e
Serviços, Responsabilidade Social e Envolvimento Comunitário.
O júri nacional do Programa Bandeira Azul
destacou o “excelente desempenho do Município de Oeiras na época balnear 2021”.
A atribuição de uma Bandeira Azul significa que a praia galardoada apresenta um
conjunto de serviços de qualidade e excelência promovidos pela entidade gestora
e que são assegurados de forma contínua
o que transmite aos seus utilizadores um
grau de confiança superior ao das praias
não galardoadas.
A distinção visa também promover um conjunto de práticas para o desenvolvimento
sustentável em praias costeiras, fluviais e
lacustre, portos de recreio e marinas e embarcações de recreio e ecoturísticas. •

MUNICÍPIO ASSUME GESTÃO
DE BARES DE PRAIA
O Município de Oeiras, de acordo com a transferência
de competências da Administração Central, tem agora
competência no que respeita aos contratos de gestão
de bares e restaurantes de praia.
Ao abrigo desta mudança encontram-se os espaços
Q.B. – Quiosque Bar, na praia de Paço de Arcos, o restaurante Saisa, o Bar Amarelo, na praia de Santo Amaro, os restaurantes Torre Mar e Praia Caffé, na praia da
Torre, às quais se acrescenta a concessão do espaço
Baía dos Golfinhos, na praia de Caxias, gerido pelo Município desde 2005.
O Município de Oeiras tem, assim, todas as condições
para, em articulação com os concessionários, promover a dinamização e modernização dos espaços de
toda a área do Passeio Marítimo.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO
DE 2022
ATA NÚMERO QUATRO/DOIS MIL
E VINTE E DOIS
- Atribuição de voto de louvor à Seleção
Nacional de Futsal:
Deliberado exarar em ata um voto de
louvor à Seleção Nacional de Futsal, que
se sagrou bicampeã da Europa no domingo, meses depois de ter conquistado
o Campeonato do Mundo da modalidade, o qual deverá ser transmitido à Seleção Nacional.
- Atribuição de voto de louvor à Beatriz
Fernandes:
Deliberado exarar em ata um voto de
louvor à atleta Beatriz Fernandes, atleta do NucleOeiras, na medida em que
dias doze e treze teve lugar em Braga o
Campeonato Nacional de Pista Coberta
Sub-Vinte, organizado pela Federação
Portuguesa de Atletismo, que se sagrou
Campeã Nacional de Pista Coberta de
três mil metros e Vice-Campeã Nacional
de mil e quinhentos metros, o qual lhe
deverá ser transmitido assim como ao
NucleOeiras.
- Proposta n.º 96/22 - DMOTDU - Pedido de devolução de taxas:
Deliberado aprovar a devolução da quantia de dois mil oitocentos e trinta euros
e dezanove cêntimos, correspondente
ao pagamento de dois mil seiscentos e
quarenta e um euros e trinta e nove cêntimos, pela emissão do alvará de obras
de edificação, de cento e oitenta e oito
euros e oitenta cêntimos, pela emissão
do alvará de autorização de utilização relativas ao licenciamento de obras de rea-
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bilitação do edifício sito na Rua Ernesto
da Silva, número cinquenta, em Algés.
- Proposta n.º 97/22 - DMT - Reordenamento viário da Rua dos Paióis, em Barcarena:
Deliberado aprovar o reordenamento
viário da Rua dos Paióis, em Barcarena.
- Proposta n.º 98/22 - DMT - Reordenamento viário da Rua José Leite de Vasconcelos e Rua Fernando Pires de Lima,
em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar o reordenamento
viário das Ruas José Leite de Vasconcelos e Fernando Pires de Lima, em Paço
de Arcos.
- Proposta n.º 99/22 - DCA - Atribuição
de bolsas de estudo a alunos das Bandas Filarmónicas do Concelho de Oeiras
na Escola de Música Nossa Senhora do
Cabo:
Deliberado aprovar a manutenção da
atribuição das dez bolsas de estudo aos
alunos que se mantêm matriculados e
em condições de prosseguir os estudos,
no ano letivo dois mil e vinte e um/dois
mil e vinte e dois, assim como, a atribuição de três novas bolsas de estudo a alunos da Banda da Sociedade de Instrução
Municipal de Porto Salvo, no ano letivo
dois mil e vinte e um/dois mil e vinte e
dois, cuja despesa total tem o valor de
vinte e seis mil quinhentos e quarenta
euros, a pagar ao Centro Cultural Paroquial de Nossa Senhora do Cabo, pela
atribuição das referidas treze bolsas de
estudo.
- Proposta n.º 100/22 - DCA - Pura Comédia - Teatro Independente de Oeiras
(TIO) - Reembolso de faturas de instalação e manutenção do sistema automático de deteção de incêndios (SADI):
Deliberado aprovar o pagamento à Pura
Comédia - Companhia Profissional de

Teatro de Oeiras - Associação, no valor
de mil cento e cinquenta e um euros e
noventa cêntimos, como reembolso das
despesas assumidas pelo Teatro Independente de Oeiras (TIO) com a instalação e manutenção do Sistema Automático de Detenção de Incêndios (SADI).
- Proposta n.º 101/22 - DGSH - Venda
de fogo sito na Rua Conde de Rio Maior,
n.º 61, 2.º Dto., Bairro Alto da Loba, em
Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a compra e venda da
habitação municipal T Dois, sita na Conde de Rio Maior, número sessenta e um,
segundo direito, no Bairro Alto da Loba,
em Paço de Arcos, ao atual arrendatário
da fração, pelo preço de quarenta e seis
mil duzentos e trinta e um euros e dezoito cêntimos.
- Proposta n.º 102/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Joaquim Matias,
n.º 52, 1.º Esq.º, no Bairro da Ribeira da
Laje:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação sita na Rua Joaquim Matias,
número cinquenta e dois, primeiro esquerdo, no Bairro da Ribeira da Laje,
mediante a fixação da renda em regime
de arrendamento apoiado no valor de
cento e oitenta e nove euros e vinte e
dois cêntimos.
- Proposta n.º 103/22 - DGSH - Atribuição
de fogo sito na Rua Indiveri Colucci, n.º
12, 1.º Esq.º, no Bairro Alto da Loba:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Um, situada na Rua Indiveri Colucci, número doze, primeiro esquerdo, no
Bairro do Alto da Loba, em Paço de Arcos.
- Proposta n.º 104/22 - DGSH - Atribuição
de fogo sito na Rua Raul Maria de Carvalho, n.º 2, C/V B, no Bairro de São Marçal
e denúncia do contrato de arrendamento
de fogo sito na Rua Ferreira Lapa, n.º 2,

R/C Dto, no Bairro Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a denúncia do contrato de arrendamento celebrado com o
arrendatário, com fundamento na desadequação da tipologia do fogo que ocupa
e atribuir ao arrendatário o fogo de tipologia T Zero, sito na Rua Raul Maria de
Carvalho, número dois, cave B, no Bairro de São Marçal, em Carnaxide.
- Proposta n.º 105/22 - DGSH - Revogação
da proposta de deliberação n.º 949/2021 e
consequente revogação de atribuição de
fogo sito na Rua Gonçalo Afonso, n.º 5B,
no Bairro dos Navegadores:
Deliberado aprovar a revogação da proposta de deliberação número novecentos
e quarenta e nove, de dois mil e vinte e
um, de dezassete de novembro, consequente revogação de atribuição de fogo
sito na Rua Gonçalo Afonso, número
cinco B, no Bairro dos Navegadores.
- Proposta n.º 106/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo Idálio de Oliveira, n.º10, 1.º C, no Bairro Alto dos
Barronhos:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Três, situada no Largo Idálio
de Oliveira, número dez, primeiro C, no
Bairro Alto dos Barronhos, mediante a fixação da renda no valor de setenta e seis
euros e quarenta cêntimos, a partir de
um de março de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 107/22 - DGSH - Celebração de contrato de arrendamento relativo ao fogo sito na Rua Conde de Rio
Maior, n.º 63, R/C Esq.º, no Bairro Alto
da Loba:
Deliberado aprovar a celebração condicional de contrato de arrendamento
referente ao fogo sito na Rua Conde de
Rio Maior, número sessenta e três, rés-do-chão esquerdo, no Bairro Alto da
Loba, até à existência de uma habitação
de tipologia adequada.
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- Proposta n.º 108/22 - DGSH – Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira
Martins, n.º 38, Piso 3C, no Bairro do
Moinho das Rolas, por necessidade de
reajustamento tipológico:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
T Dois, situado na Rua Doutor Oliveira
Martins, número trinta e oito, piso três
C, no Bairro do Moinho das Rolas, por
necessidade de reajustamento, a manutenção da renda mensal em sessenta e
quatro euros e trinta e nove cêntimos,
calculada de acordo com os rendimentos
atualizados.
- Proposta n.º 109/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira
Martins, n.º 30, Piso 1A, no Bairro do
Moinho das Rolas, por necessidade de
reajustamento tipológico:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
T Três, situado na Rua Doutor Oliveira
Martins, número trinta, piso um A, no
Bairro do Moinho das Rolas, por necessidade de reajustamento tipológico, a manutenção da renda mensal em duzentos
e oitenta euros e cinquenta e seis cêntimos.
- Proposta n.º 110/22 - DCS - Medida
Saúde+ - Atribuição de comparticipação
nas despesas com medicamentos do Município de Oeiras - Descativação de verba
relativa à PD n.º 652/2019:
Deliberado aprovar a alteração da proposta de deliberação número seiscentos
e cinquenta e dois, de dois mil e dezanove e sequente descativação de cinquenta
e quatro mil setecentos e trinta euros e
vinte e três cêntimos - ANF - Associação
Nacional de Farmácias e de quinhentos
e oitenta e oito euros e doze cêntimos Associação Dignitude.
- Proposta n.º 111/22 – DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Conferência Masculina de Nossa Senhora das
Graças, para apoio à aquisição de mobiliário geriátrico para ERPI:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor no
valor de sete mil euros, à Conferência
Masculina de Nossa Senhora das Graças,
para aquisição de mobiliário geriátrico.
- Proposta n.º 112/22 - DCS - Fundo de
Emergência Social - Reforço de verbas excecional a entidade parceira - Centro Social
e Paroquial de Nossa Senhora do Cabo:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao Centro Social
e Paroquial de Nossa Senhora do Cabo,
no montante de doze mil euros, no âmbito do Fundo de Emergência Social.
- Proposta n.º 113/22 - DCS - Protocolo entre o Município de Oeiras e ACM
- Alto Comissariado para as Migrações,
para a implementação do projeto-piloto
“Integrar Valoriza”:
Deliberado aprovar a celebração de protocolo entre o Município de Oeiras e o
Alto Comissariado para as Migrações
(ACM, I.P.) com vista à implementação
do projeto-piloto “Integrar Valoriza” no
Concelho de Oeiras.
- Proposta n.º 114/22 - DOM - P.º
2019/94-DEM - “Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras” - Supressão de
trabalhos de BIM e indeferimento do pe-

dido de reposição do equilíbrio financeiro - Ratificação do ato do Sr. Presidente:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
do Senhor Presidente, de aprovação de
supressão dos trabalhos contratuais relativos ao BIM - “Bulding Information
Modeling”, no valor total de cento e
noventa e três mil e oitocentos euros e
correspondentes a zero vírgula quarenta
e três por cento do valor do contrato e
indeferimento do pedido de reequilíbrio
financeiro, por se enquadrar no limite
legal de supressão de trabalhos.
- Proposta n.º 115/22 - DGA - Restituição
do valor de financiamento atribuído pela
Sociedade Ponto Verde em 2021, para
aquisição de sacos para separação de
embalagens nas habitações:
Deliberado aprovar a restituição do valor
da primeira prestação do financiamento
atribuído pela Sociedade Ponto Verde ao
Município de Oeiras, em dois mil e vinte
e um, no valor de catorze mil novecentos
e vinte e cinco euros.
- Proposta n.º 116/22 - P.º 2021/212DGEP - “Execução de Passagem Superior Pedonal, em Algés - RAR” - Aprovação dos relatórios preliminar e final e
consequente adjudicação - Aprovação da
minuta de contrato:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e final e, consequentemente, adjudicação da proposta para execução da
empreitada de obra pública “Execução
de Passagem Superior Pedonal, em Algés - RAR”, do concorrente Sá Machado,
Sociedade Anónima, pelo montante de
dois milhões cento e quarenta e oito mil
e quinhentos euros, acrescido de IVA à
taxa legal de seis por cento e com o prazo
de execução de duzentos e dez dias.
- Proposta n.º 117/22 - DOM - P.º
2021/43-DEM - “Piscina Municipal de
Barcarena - Requalificação” - Aprovação
de trabalhos complementares:
Deliberado aprovar a execução dos trabalhos complementares no valor total de
cinco mil quinhentos e trinta e sete euros
e cinquenta cêntimos (a acrescer IVA à
taxa de seis por cento), constituindo deste modo a primeira modificação objetiva
do contrato da empreitada “Piscina Municipal de Barcarena - Requalificação”.
- Proposta n.º 118/22 - DOM - P.º
2018/80/DEM - “Palácio do Marquês de
Pombal (Oeiras) - Recuperação de fachadas, cantarias e ornamentos” - Aprovação de trabalhos complementares:
Retirada da ordem de trabalhos.
- Proposta n.º 119/22 - DAQV - Reembolso da perpetuidade do nicho/Jazigo
Municipal n.º 193 - 1.º piso:
Deliberado aprovar o reembolso do montante de dois mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e um cêntimos, ao
requerente, correspondente à diferença
entre o valor pago inicialmente pela ocupação do Jazigo Municipal (dois mil quatrocentos e vinte e oito euros e quarenta e
três cêntimos) o valor pago por duas anuidades do referido Jazigo (dois mil e vinte
e um e dois mil e vinte e dois - noventa e
três euros e cinquenta e dois euros.
- Proposta n.º 120/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Uni-

versidade Nova de Lisboa - Instituto de
Tecnologia Química e Biológica António
Xavier (ITQB):
Deliberado aprovar a minuta do protocolo, que será subscrito por ambas as
partes que o integram, Município de
Oeiras e Universidade Nova - Instituto
de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB) e ainda a atribuição
de uma comparticipação financeira no
valor de sessenta e três mil oitocentos e
vinte e um euros e cinquenta cêntimos,
à Universidade Nova - Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB).
- Proposta n.º 121/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro
Social e Paroquial de S. Miguel de Queijas:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira ao Centro
Social e Paroquial de São Miguel de
Queijas, no montante de dois mil oitocentos e quarenta euros, para apoio à
concretização das obras.
- Proposta n.º 122/22 - DPE - Empreitada “21/DPE/2020 - Reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos” - 1.ª revisão de preços - Aprovação
do cálculo - Ratificação do ato do Presidente da Câmara:
Deliberado ratificar o ato praticado pelo
Senhor Presidente na informação número INT-CMO dois mil e vinte e dois/
cento e noventa e três, na qual aprovou
a primeira revisão de preços, no montante total de vinte e quatro mil quinhentos
euros e trinta e cinco cêntimos, sobre
as faturas já emitidas pelo empreiteiro,
no âmbito da empreitada “vinte e um/
DPE/dois mil e vinte e um - Reabilitação
e Restauro da Casa da Quinta dos Sete
Castelos”.
- Proposta n.º 123/22 - DPE - P.º 03/
DPE/2021 - Palácio dos Aciprestes - Pátio das Amendoeiras - Adaptação a espaço multiusos - Aprovação do relatório
final e adjudicação do procedimento de
concurso público:
Deliberado aprovar a ata de reunião de
júri, relatório final de análise de propostas, de treze de janeiro de dois mil e vinte
e dois, bem como, a adjudicação à entidade “NOW Vinte e Um - Engenharia
& Construções, Limitada”, pelo valor de
um milhão setecentos e setenta e seis
mil cento e quarenta e quatro euros e
sessenta e cinco cêntimos, mais IVA à
taxa legal em vigor, perfazendo um valor
global de um milhão oitocentos e oitenta
e dois mil setecentos e treze euros e trinta e três cêntimos.
- Proposta n.º 124/22 - EPEOCT 20202025 - Adesão à Associação para os “Materiais Avançados” - Investigação e Desenvolvimento em Materiais Avançados
e Aplicações:
Deliberado aprovar a constituição da Associação denominada NANOMAT - Associação para os “Materiais Avançados”’
- Investigação e Desenvolvimento em
Materiais Avançados e Aplicações, assim
como, a aceitação dos respetivos estatutos e ainda a submissão à Assembleia
Municipal, para apreciação e deliberação, da aquisição por parte do Município
de Oeiras de uma unidade de partici-
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pação no valor de quinhentos euros, da
Associação, após a sua constituição legal,
bem como, a realização da despesa com
o pagamento da quota anual no valor de
quinhentos euros.
- Proposta n.º 125/22 - DPM - Aquisição
por ocupação de viaturas abandonadas e
doadas:
Deliberado considerar adquiridos por
ocupação e por doação as viaturas abandonadas e doadas, para posteriormente
se proceder à respetiva venda à firma
“Bentos - Gestão de Resíduos, Limitada”, revertendo o produto da venda para
o Município de Oeiras.
- Proposta n.º 126/22 - DP - Abertura de
procedimento público de cedência de
utilização de 1 quiosque, com esplanada,
destinado a estabelecimento de bebidas,
no Parque dos Poetas, 2.ª fase, junto ao
Lago Camões, em Oeiras:
Deliberado aprovar a abertura de um
procedimento público para cedência de
utilização de um quiosque, com esplanada, destinado a estabelecimento de bebidas, sito no Parque dos Poetas, segunda
fase, junto ao Lago Camões, em Oeiras.
- Proposta n.º 127/2022 - DP - Aditamento/alteração ao contrato de arrendamento para fins não habitacionais n.º
16/2022, para o objeto de arrendamento
passar do Armazém 36 para o Armazém
20, no Alto dos Barronhos, por acordo
mútuo entre a M. Melo Ferreira & Filhos,
Lda. e o Município de Oeiras:
Deliberado aprovar a minuta de aditamento ao contrato de arrendamento
número dezasseis, de dois mil e vinte
e dois, com produção dos seus efeitos
à data da outorga do mesmo (treze de
janeiro de dois mil e vinte e dois) relativamente ao Armazém Vinte, sito no
Alto dos Barronhos, autorizando a sua
outorga com a arrendatária contraparte
M. Melo Ferreira & Filhos - Comércio
de Produtos Alimentares, Limitada, para
exercício da sua atividade prescindindo
ambas as partes do direito de indemnização a receber da outra, autorizar que a
utilização do Armazém Trinta e Seis seja
do próprio Município, para arquivo municipal, até que se decida dar outro destino, tendo em vista a boa rentabilização
dos bens municipais disponíveis.
- Proposta n.º 128/22 - DOT - Procedimento de alteração do PDM de Oeiras
para adequação ao novo RJIGT - Abertura do período de discussão pública:
Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 129/22 - DOT - Aclaração
do prazo de Elaboração do Plano de Pormenor Norte de Caxias:
Deliberado aprovar a aclaração relativa
ao prazo de elaboração do procedimento
de “Elaboração do Plano de Pormenor
Norte de Caxias”, cuja prorrogação foi
determinada na proposta de deliberação
número mil cento e cinquenta e seis, de
dois mil e vinte, de dezasseis de dezembro, com o esclarecimento do término do
prazo a ocorrer a sete de janeiro de dois
mil e vinte e três.
- Proposta n.º 130/22 - DOT - Aclaração
do prazo de Elaboração do Plano de Por-
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menor Empresarial de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a aclaração relativa
ao prazo de elaboração do procedimento
de “Elaboração do Plano de Pormenor
Empresarial de Paço de Arcos”, cuja
prorrogação foi determinada na proposta de deliberação número mil cento e
cinquenta e oito, de dois mil e vinte, de
dezasseis de dezembro, com o esclarecimento do término do prazo a ocorrer a
sete de janeiro de dois mil e vinte e três.
- Proposta n.º 131/22 - DOT - Aclaração
do prazo de Elaboração do Plano de Pormenor Norte de Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a aclaração relativa
ao prazo de elaboração do procedimento
de “Elaboração do Plano de Pormenor
Norte de Paço de Arcos”, cuja prorrogação foi determinada na proposta de deliberação número mil cento e cinquenta e
sete, de dois mil e vinte, de dezasseis de
dezembro, com o esclarecimento do término do prazo a ocorrer a sete de janeiro
de dois mil e vinte e três.
- Proposta n.º 132/22 - DOT - Aclaração
do prazo de Elaboração do Plano de Pormenor Empresarial de Porto Salvo:
Deliberado aprovar a aclaração relativa
ao prazo de elaboração do procedimento
de “Elaboração do Plano de Pormenor
Empresarial de Porto Salvo”, cuja prorrogação foi determinada na proposta
de deliberação número mil cento e cinquenta e cinco, de dois mil e vinte, de
dezasseis de dezembro, com o esclarecimento do término do prazo a sete de
janeiro de dois mil e vinte e três.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2022
ATA NÚMERO CINCO/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Carlos Vidal:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar pelo falecimento de Carlos Vidal que
foi deputado municipal, em Oeiras, no
mandato de dois mil e cinco a dois mil e
nove, pelo Grupo Político do PS, o qual
devera ser transmitido à família.
- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Isabel Maria Azevedo Furtado
de Castro Raimundo:
Deliberado exarar em ata um voto de
pesar pelo falecimento de Isabel Maria
Azevedo Furtado de Castro Raimundo,
que deixou cunho na história do desporto aquático no nosso Concelho, nomeadamente no Sport Algés e Dafundo,
cuja camisola envergou orgulhosamente
até ao fim da sua vida, o qual deverá ser
transmitido à família e ao Sport Algés e
Dafundo.
- Moção de Solidariedade para com o
Povo Ucraniano:
Deliberado aprovar a Moção de Solidariedade com o Povo Ucraniano.
- Proposta n.º 128/22 - DOT - Procedimento de alteração do PDM de Oeiras
para adequação ao novo RJIGT - Abertura do período de discussão pública:
Deliberado aprovar a abertura do período de discussão pública do Procedimento de Alteração do Plano Diretor
Municipal de Oeiras para Adequação ao
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novo Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial, por um período de
trinta dias, assim como a sua publicitação no “site” do Município, DRE e órgãos de comunicação social.
- Proposta n.º 133/22 – Gabinete Vereação CEO - Aprovar o início da elaboração
do Plano de Pormenor de Salvaguarda
para a Quinta de Cima do Marquês:
Retirada da ordem de trabalhos.
- Proposta n.º 134/22 - DPS - Atribuição
de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto de apoio à sua estrutura para o 1.º
trimestre do ano de 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto no montante de setenta e quatro mil
trezentos e dez euros e quarenta e cinco
cêntimos, referentes ao primeiro trimestre do ano de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 135/22 - DPS - Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e
Desporto, no âmbito do FES - Fundo de
Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante de dez mil euros, no
âmbito do Fundo de Emergência Social.
- Proposta n.º 136/22 - DPS - Atribuição
de subsídio social mensal ao Centro de
Cultura e Desporto, para o 1.º trimestre
de 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante de cento e dez mil
setecentos e oitenta e dois euros e trinta
e cinco cêntimos, que corresponde ao
primeiro trimestre do ano de dois mil
e vinte e dois, com um valor mensal de
trinta e seis mil novecentos e vinte e sete
euros e quarenta e cinco cêntimos, com
vista ao pagamento aos trabalhadores e
aposentados do Município do Subsídio
Social Mensal.
- Proposta n.º 137/22 - DPS - Atribuição
de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, como apoio aos Assistentes Operacionais 1.º trimestre 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, no montante anual de treze mil quinhentos e quarenta euros e cinquenta e
seis cêntimos, no âmbito do Apoio aos
Assistentes Operacionais.
- Proposta n.º 138/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 4.ª Alteração Orçamental Permutativa:
Deliberado ratificar o despacho de sete
de fevereiro de dois mil e vinte e dois, da
informação número INT-CMO/dois mil
e vinte e dois/dois mil oitocentos e dez,
referente à quarta alteração Orçamental
Permutativa de dois mil e vinte e dois, no
valor de oitocentos e oito mil seiscentos
e quarenta e dois euros e setenta e um
cêntimos, na despesa.
- Proposta n.º 139/22 - DCA - Atribuição de comparticipação financeira à Biblioteca Operária Oeirense para apoiar
a realização do ciclo de conferências
“Canto Tradicional de Mulheres: Lugares, Tempos e Modos”:
Deliberado aprovar a atribuição de
comparticipação financeira à Biblioteca
Operária Oeirense no valor de três mil e

cinquenta euros, de forma a comparticipar as despesas inerentes à realização do
ciclo de conferências “Canto Tradicional
de Mulheres: lugares, tempos e modos”.
- Proposta n.º 140/22 - SIMAS - CPI
21002/2021 - Procedimento por concurso público para a empreitada destinada à
construção do edifício Templo da Água,
no Concelho de Oeiras - Revogação da
decisão de contratar - PD n.º 30/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
catorze de fevereiro de dois mil e vinte e
dois, na qual deliberou autorizar a revogação da decisão de contratar no âmbito
do concurso público para a empreitada
destinada à construção do edifício “Templo da Água”, no Concelho de Oeiras,
com extinção do procedimento, por não
terem sido apresentadas propostas, bem
como, a desafetação do cabimento associado ao procedimento, tendo em vista
poder a verba ficar disponível para afetação a um novo procedimento concursal
a lançar para o mesmo fim.
- Proposta n.º 141/22 - SIMAS - CP
19027/2019 - Revisão de preços - Empreitada de instalação/remodelação das
redes de abastecimento de água na ZMC
Borel, Freguesia da Venteira, Concelho
da Amadora – PD n.º 34/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a revisão de preços
efetuada no âmbito do contrato número
sessenta e oito, de dois mil e dezanove,
celebrado em vinte de setembro de dois
mil e dezanove, com a Mafrágua, Limitada, referente à empreitada de “Instalação/Remodelação das Redes de Abastecimento de Água da ZMC Borel, Freguesia
da Venteira, Concelho da Amadora”, no
montante de setecentos e cinquenta euros e onze cêntimos, aprovada na reunião
de catorze de fevereiro de dois mil e vinte
e dois, do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento de Oeiras e Amadora.
- Proposta n.º 142/22 - DRU - Programa
Habitação Jovem - Atribuição de 9 fogos:
Deliberado aprovar a atribuição dos fogos, no âmbito do Programa Habitação
Jovem dos Centros Históricos:
- Proposta n.º 143/22 - DRU - P.º 13/
DRU/21 - Casal da Choca - Construção
da Alameda da Zona C - Aprovação de
relatório final e adjudicação da empreitada, aprovação da minuta de contrato e
alteração orçamental:
Deliberado aprovar o relatório final do
júri, referente à adjudicação da empreitada “Construção da Alameda da Zona
C”, ao concorrente “SCAMPIA, Engenharia, Limitada” com um prazo de execução de trezentos e sessenta dias, com
o valor de setecentos e vinte e nove mil
quinhentos e dez euros e três cêntimos,
ao qual acresce IVA à taxa legal de seis
por cento, totalizando o valor de setecentos e setenta e três mil duzentos e oitenta euros e sessenta e três cêntimos, bem
como, a submissão à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 144/22 - DRU - P.º 38/
DRU/2020 - Quintalão, Parque Urbano

de Algés - Aprovação de trabalhos complementares n.º 1, de trabalhos a menos
n.º 1 e da minuta de contrato de trabalhos complementares n.º 1 - Ratificação
dos atos do Presidente da Câmara:
Deliberado ratificar o despacho do Presidente da Câmara de catorze de fevereiro,
exarado na informação número INT-CMO/dois mil e vinte e dois/três mil duzentos e quinze, na qual aprovou os trabalhos
a menos número um, da empreitada, no
montante de vinte e quatro mil vinte e
um euros e setenta cêntimos, mais IVA
e os trabalhos complementares número
um, da empreitada, no montante de quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e
nove euros e quarenta e um cêntimos,
mais IVA e despacho de dezasseis de fevereiro, exarado na informação número
INT-CMO/dois mil e vinte e dois/três mil
quinhentos e quarenta e três, na qual
aprovou a minuta de contrato de trabalhos complementares número um.
- Proposta n.º 145/22 - SIMAS - 1.ª alteração Orçamental Permutativa da Despesa Corrente, Capital e PPI, Reajuste
dos cabimentos e compromissos transitados de 2021 - PD n.º 39/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a primeira alteração
Orçamental Permutativa da Despesa
Corrente, Capital e PPI, Reajuste dos
cabimentos e compromissos transitados
de dois mil e vinte e um, no montante de
dois milhões cento e três mil e oitocentos
euros, aprovada na reunião do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, de vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 146/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Joaquim Matias,
n.º 61, R/C Dto, Bairro Ribeira da Lage:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
T Dois, sito na Rua Joaquim Matias, número sessenta e um, rés-do-chão direito,
no Bairro Ribeira da Lage, mediante a fixação da renda mensal no valor de cento
e doze euros e cinquenta e cinco cêntimos, com entrada em vigor a um de abril
de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 147/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Alberto Pinheiro
Torres, n.º 8, 1.º Dto., no empreendimento municipal Páteo dos Cavaleiros,
em Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
T Três, sito na Rua Alberto Pinheiro Torres, número oito, primeiro direito, no
empreendimento municipal Páteo dos
Cavaleiros, em Carnaxide.
- Proposta n.º 148/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua da Liberdade, n.º
4, 3.º Dto., no Bairro Encosta da Portela,
em Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo
T Três, sito na Rua da Liberdade, número quatro, terceiro direito, no Bairro
Encosta da Portela, em Carnaxide, condicionada a reajustamento para fogo T
Dois, assim que exista disponibilidade
para o efeito, mediante a fixação da renda, em regime de arrendamento apoiado, no valor de cento e noventa e oito
euros e quarenta cêntimos.
- Proposta n.º 149/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo Dr. Carlos
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França, n.º 12, piso 2-D, no Bairro Alto
dos Barronhos, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de fogo T
Um, sito no Largo Doutor Carlos França,
número doze, piso dois-D, em Carnaxide, mediante a fixação da renda mensal
apoiada no valor de vinte e dois euros e
noventa e nove cêntimos, a partir de um
de fevereiro de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 150/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Vasco da Gama
Fernandes, n.º 4, no Bairro do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação T Zero, situada na Rua Vasco da
Gama Fernandes, número quatro, no
Bairro do Pombal, ao anterior arrendatário do fogo sito na Rua Joaquim Matias,
número quarenta e seis, rés-do-chão C,
no Bairro da Ribeira da Lage, mediante a
fixação da renda mensal no valor de oito
euros e oitenta e seis cêntimos.
- Proposta n.º 151/22 – DCS - Renovação
do Protocolo de Cooperação entre o Município de Oeiras e a Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens:
Deliberado aprovar a celebração de novo
Protocolo de Cooperação entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos
e Proteção das Crianças e Jovens e o
Município de Oeiras, com produção de
efeitos a um de janeiro de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 152/22 - DCS - Pandemia
COVID-19 – Atribuição de comparticipação financeira à Apoio - Associação
de Solidariedade Social, para a disponibilização de refeições confecionadas aos
utentes da Unidade Residencial Madre
Maria Clara - 2.º e 3.º trimestres de
2021:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, à APOIO - Associação de Solidariedade Social, no
montante de nove mil setecentos euros
e setenta cêntimos, para apoio às refeições confecionadas disponibilizadas aos
residentes da Unidade Residencial Madre Maria Clara, nos segundo e terceiro
trimestres de dois mil e vinte e um.
- Proposta n.º 153/22 - DCS - Transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais
- Prorrogação do prazo de transferência
de competências no domínio da “Ação
Social” para 1 de janeiro de 2023:
Deliberado reconhecer a indisponibilidade do Município de Oeiras para assumir a transferência de competências em
matéria de Ação Social elencadas para o
ano de dois mil e vinte e dois, e a prorrogação do prazo de aceitação das competências, no domínio da Ação Social, para
um de janeiro de dois mil e vinte e três,
nos termos constantes nos diplomas sectoriais publicados, assim como, propor
à Assembleia Municipal a aprovação da
presente proposta.
- Proposta n.º 154/22 - DCS - Fundo de
Emergência Social: Reforço de verbas a
entidades parceiras:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante
global de cento e quarenta mil euros, no
âmbito do Fundo de Emergência Social a
entidades parceiras.

- Proposta n.º 155/22 - DCS - Programa
rastreio do cancro da mama no Concelho de Oeiras - Protocolo de Cooperação
com a IPCC - Liga Portuguesa Contra o
Cancro:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no valor de mil
e quatrocentos euros, para apoio à Liga
Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito
do Programa de Rastreios no Concelho
de Oeiras.
- Proposta n.º 156/22 - DGSH - Resolução do contrato de arrendamento decorrente do procedimento administrativo de
despejo relativo ao fogo sito na Rua Indiveri Colucci, n.º 5, R/C Dto, no Bairro
Alto da Loba:
Deliberado aprovar na qualidade de proprietária da habitação social sita na Rua
Indiveri Colucci, número cinco, rés-do-chão direito, no Bairro Alto da Loba, a
resolução do contrato de arrendamento
celebrado em vinte e três de abril de mil
novecentos e noventa e dois, com fundamento na ausência do fogo por período superior a seis meses, bem como
a fixação do prazo de noventa dias para
a desocupação do fogo, deixando-o livre
de pessoas e bens sob pena de ser determinada, a execução coerciva do despejo
com recurso à Polícia Municipal.
- Proposta n.º 157/22 - - Atualização geral de rendas em regime de arrendamento apoiado para 2022:
Deliberado aprovar o início do procedimento de atualização anual das rendas
dos arrendatários de habitação municipal que beneficiam de apoio à renda.
- Proposta n.º 158/22 - DCA - Descabimentação de compromisso orçamental
da proposta de deliberação n.º 665/2021
de 14 de julho, referente à Associação
Cultural e Recreativa da Ribeira da Lage
e proposta de apoio referente ao CCCD
- Clube Carnaxide Cultura e Desporto:
Deliberado aprovar a atribuição de nova
comparticipação financeira ao CCCD Clube Carnaxide Cultura e Desporto, no
valor de mil trezentos e vinte e oito euros
e quarenta cêntimos.
- Proposta n.º 159/22 - GATPI - Protocolo de colaboração entre o Município de
Oeiras e o AED Cluster Portugal para a
organização do “AED Days”:
Deliberado aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Oeiras e o
Cluster de Aeronáutica, Espaço e Defesa
- AED Cluster Portugal para a organização do “AED Days”’.
- Proposta n.º 160/22 - DDPE - Clubes
Ciência Viva - Protocolo de Cooperação
entre o Município de Oeiras e os Agrupamentos de Escolas de Carnaxide, Santa
Catarina, Aquilino Ribeiro, Miraflores e
Conde de Oeiras:
Deliberado aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com os
Agrupamentos de Escola que manifestem a vontade de aderir a esta iniciativa, nomeadamente os Agrupamentos
de Escolas de Carnaxide, Agrupamento
de Escolas de Santa Catarina, Agrupamento de Escolas de Aquilino Ribeiro,
Agrupamento de Escolas de Miraflores e
Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras, cujo objetivo será definir os termos e

condições da colaboração entre as partes no âmbito do Clube de Ciência Viva,
para cada ano letivo, a ter o seu inicio no
ano letivo de dois mil e vinte e um/dois
mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 161/22 - DDPE - Lista definitiva de candidatos às bolsas de estudo
para docentes - Ano letivo 2021/22:
Deliberado aprovar a lista definitiva dos
três professores contemplados com a
atribuição de bolsa de estudo para docentes - Ano letivo dois mil e vinte e um/
dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 162/22 - DDPE - Atribuição de comparticipação financeira para
o desenvolvimento do Projeto Oeiras
“Innovation Labs”, em 7 Agrupamentos
e na Escola Secundária Quinta do Marquês - Ano letivo 2021/22:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira, para apoio
à implementação do Projeto Oeiras “Innovation Labs”, em sete agrupamentos
e na Escola Secundária Quinta do Marquês - Ano letivo dois mil e vinte e um/
vinte e dois.
- Proposta n.º 163/22 - DP - Desanexação e anexação de terrenos do domínio
privado do Município de Oeiras, sitos em
Oeiras:
Deliberado aprovar a desanexação da
parcela de terreno com a área de quatro mil cento e oito vírgula cinquenta e
três metros quadrados, da qual resultará
após anexação um único prédio com seis
mil trezentos e catorze vírgula oitenta e
cinco metros quadrados.
Uma parcela a desanexar com quatro
mil cento e oito vírgula cinquenta e três
metros quadrados, proveniente da ficha
quatro mil quinhentos e trinta e sete, da
Freguesia de Oeiras, confrontando a norte com Município de Oeiras, a sul com
Rua Manuel Mendes, números cinco,
sete, nove, onze, treze, quinze e dezassete, a nascente com Avenida dos Bombeiros Voluntários de Oeiras e a poente
com artigo quinhentos e vinte-secção
quarenta e seis, Município de Oeiras e
artigo quinhentos e vinte e dois-secção
quarenta e seis
Da anexação das três parcelas resulta um
prédio com seis mil trezentos e catorze
vírgula oitenta e cinco metros quadrados,
confrontando a norte com Rua Manuel
Pego, números um, três, cinco e sete, a
sul com Rua Manuel Mendes, números
cinco, sete, nove, onze, treze, quinze e
dezassete, a nascente com Avenida dos
Bombeiros Voluntários de Oeiras e a
poente com artigo duzentos e cinquenta
e três-secção quarenta e seis, artigo quinhentos e vinte-secção quarenta e seis,
Município de Oeiras e artigo quinhentos
e vinte e dois-secção quarenta e seis.
- Proposta n.º 164/22 - DCS – Atribuição de comparticipação financeira para
apoio à deslocação em serviço de transporte de táxi para o Centro de Vacinação
Covid-19, de Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, no montante
global de noventa e quatro mil quinhentos e quatro euros e trinta cêntimos, para
apoio à deslocação em serviço de transporte de táxi para o Centro de Vacinação
Covid-Dezanove, de Carnaxide:
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- Proposta n.º 165/22 - DCS - Processo
das Juntas das Uniões das Freguesias e
de Freguesias relativo ao funcionamento
dos equipamentos de infância - 1.º semestre de 2022:
Deliberado submeter à aprovação da
Assembleia Municipal, a aprovação da
atribuição financeira às Juntas da União
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada/Dafundo, da União das
Freguesias de Carnaxide e de Queijas,
da União das Freguesias de Oeiras e São
Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
e à Junta de Freguesia de Porto Salvo, no
montante global de duzentos e dez mil
e trezentos euros, para a comparticipação nas despesas estimadas, do primeiro
semestre de dois mil e vinte e dois, com
o pessoal afeto aos estabelecimentos de
infância da Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras e do Centro Social e Paroquial
de Oeiras.
- Proposta n.º 166/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 15/2021:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número quinze,
de dois mil e vinte e um, como sanção
adequada ao caso concreto, a sanção
disciplinar única de multa no valor de
oitenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos.
- Proposta n.º 167/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 28/2021:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número vinte e
oito, de dois mil e vinte e um, como sanção
adequada ao caso concreto, sanção disciplinar de multa no valor de cento e trinta e
três euros e dois cêntimos, correspondente
a seis remunerações base diárias.
- Proposta n.º 168/22 - DTGE – Atribuição de comparticipação à Associação
Fórum Turismo 21, para a realização da
iniciativa “Tomorrow Tourism Leaders
Job Edition 2022”:
Deliberado aprovar a atribuição à Associação Fórum Turismo Vinte e Um, a
título de comparticipação financeira, a
quantia de cinco mil euros, para investimento em comunicação, logística e
prémio para o vencedor, do “Tomorrow
Tourism Leaders Job Edition (TTL Job
Edition)”.
–Proposta n.º 169/22 - DTGE - Atribuição de comparticipação financeira ao
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo,
no âmbito do evento “Oeiras Brincka
2022”:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira ao Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, para gestão e
organização da sexta edição do evento
Oeiras Brincka, no valor de quinze mil
euros.
- Proposta n.º 170/22 - DOM - P.º
2021/184-DEM - “Terminal Rodoviário e
Parque de Estacionamento, em Paço de
Arcos” - Ratificação do ato administrativo de não adjudicação e revogação da
decisão de contratar:
Deliberado aprovar a ratificação do ato
administrativo de não adjudicação e revogação da decisão de contratar da empreitada intitulada “Terminal Rodoviário
e Parque de Estacionamento, em Paço
de Arcos”.
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- Proposta n.º 171/22 - DOM - P.º
2019/94-DEM - “Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras” - Aprovação da
5.ª revisão de preços provisória:
Deliberado aprovar a quinta revisão de
preços, no montante total de cinquenta
e dois mil duzentos e vinte e seis euros
e sessenta e quatro cêntimos, no âmbito
da empreitada “Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras”.
- Proposta n.º 172/22 - DOM - P.º
2020/119-DGEP - “Reabilitação e reforço do Porto de Recreio de Oeiras” - Aprovação de trabalhos a menos:
Deliberado aprovar os trabalhos a menos
da empreitada “Reabilitação e reforço do
Porto de Recreio de Oeiras”.
- Proposta n.º 173/22 - DEM - P.º
2021/17-DEM - “Palácio Anjos (Algés)
- Beneficiações diversas” - Aprovação da
1.ª revisão de preços provisória:
Deliberado aprovar a primeira revisão
de preços, no montante total de treze
mil oitocentos e cinquenta e oito euros
e setenta e seis cêntimos, no âmbito da
empreitada “Palácio Anjos (Algés) - Beneficiações diversas”.
- Proposta n.º 174/22 - DVM - Procedimento por concurso público, com publicidade internacional, para fornecimento
de combustíveis rodoviários, por divisão
em lotes, na modalidade de fornecimento contínuo - Decisão de contratar:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para o fornecimento de combustíveis rodoviários,
por divisão em lotes, na modalidade de
fornecimento contínuo, pelo preço base
de três milhões seiscentos e quarenta e
oito mil setecentos e setenta e três euros e trinta cêntimos, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 175/22 - DOM - P.º
2018/80-DEM - “Palácio do Marquês de
Pombal (Oeiras) - Recuperação de fachadas, cantarias e ornamentos” - Aprovação de trabalhos complementares:
Deliberado aprovar a execução dos trabalhos complementares, no valor total de
oitenta e sete mil setecentos e sessenta e
quatro euros e dois cêntimos (a acrescer
IVA à taxa de seis por cento), constituindo deste modo a quarta modificação objetiva do contrato da empreitada “Palácio
do Marquês de Pombal (Oeiras) - Recuperação de fachadas, cantarias e ornamentos” e posterior remessa ao Tribunal
de Contas, para efeitos de Fiscalização
Concomitante.
- Proposta n.º 176/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 5.ª alteração orçamental permutativa:
Deliberado ratificar o despacho da informação número INT-CMO/dois mil e vinte e dois/três mil cento e setenta e três,
referente à quinta alteração orçamental
permutativa de dois mil e vinte e dois,
no valor de dois milhões trezentos e vinte e dois mil quinhentos e dez euros, na
despesa.
- Proposta n.º 177/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 6.ª alteração Orçamental Permutativa:
Deliberado ratificar o despacho de sete
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de fevereiro de dois mil e vinte e dois,
da informação número INT-CMO/dois
mil e vinte e dois/três mil oitocentos e
quarenta e quatro, referente à sexta alteração Orçamental Permutativa de dois
mil e vinte e dois, no valor de trezentos e
setenta e sete mil trezentos e noventa e
sete euros, na despesa.
- Proposta n.º 178/22 - DP - Anexação
de terrenos municipais e retificação de
área / integração de terrenos no domínio
público, sitos em Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a anexação de quatro
imóveis, com a área total de vinte e dois
mil quinhentos e vinte e um vírgula sessenta metros quadrados, da qual resultará, após retificação, um único prédio
com vinte mil oitocentos e vinte metros
quadrados, bem como, a submissão à
Assembleia Municipal da afetação ao domínio público municipal das parcelas de
terreno com a área total de oitocentos e
cinco metros quadrados.
- Proposta n.º 179/22 - DGF - Aprovação
do Mapa de Fluxos de Caixa de 2021:
Deliberado aprovar o Mapa de Fluxos
de Caixa de dois mil e vinte e um, no
montante de cinquenta milhões cento e
noventa e dois mil quatrocentos euros e
cinquenta cêntimos, que inclui o saldo
de operações orçamentais, em quarenta
e um milhões quinhentos e cinquenta
e seis mil seiscentos e cinquenta e um
euros e oitenta e cinco cêntimos, e o saldo de operações de tesouraria, em oito
milhões seiscentos e trinta e cinco mil
setecentos e quarenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos.
- Proposta n.º 180/22 – DGF - Aumento
temporário dos fundos disponíveis:
Deliberado ratificar o ato praticado pelo
Senhor Presidente, de antecipação de
fundos disponíveis, através da antecipação de receita prevista no mês de fevereiro, no montante de vinte e cinco milhões
de euros, relativa às receitas próprias dos
meses de setembro, outubro, novembro
e dezembro.
- Proposta n.º 181/22 - DDPE - Atribuição de subsídio a Agrupamentos de
Escolas de Oeiras, para implementação
do Projeto de Cidadania e Desenvolvimento:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira, para apoio à
implementação do Projeto de Cidadania
e Desenvolvimento, no valor de vinte e
um mil setecentos e noventa e sete euros e noventa cêntimos, mediante pagamento integral, a sete Agrupamentos de
Escolas.
- Proposta n.º 182/22 - DDS - “Programa
Experimenta-te 2022” - Valores de inscrição:
Deliberado aprovar a fixação do preço
de inscrição de dez euros, igual para
todas as formações, no âmbito do programa “Experimenta-te”, destinado a
jovens dos treze aos dezoito anos, residentes e/ou estudantes no Concelho de
Oeiras, considerando que, desta forma,
é assegurada a acessibilidade da oferta
à população alvo (o valor é residual no
que se refere ao nível de formação em
causa) e, simultaneamente, se promove
a responsabilização e o estabelecimento

de um compromisso por parte dos participantes.
- Proposta n.º 183/22 - DAEGA - P.º 1666/
DCP/2021 - Procedimento por concurso
público, com publicidade internacional,
para aquisição de serviços de confeção
e fornecimento de refeições para os Jardins-de-Infância, Escolas Básicas do 1.º,
2.º e 3.º Ciclos e Escolas Secundárias da
Rede Pública do Município de Oeiras,
em regime 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 dispensa de aplicação do número um, do artigo septuagésimo terceiro, da Lei número setenta e
cinco-B, de dois mil e vinte, de trinta e
um de março, regime transitório de execução orçamental em dois mil e vinte e
dois por força do Decreto-Lei número
cento e vinte e seis-C, de dois mil e vinte
e um, de trinta e um de dezembro, bem
como, a adoção de um procedimento por
concurso público com publicidade internacional para a aquisição de serviços
de confeção e fornecimento de refeições
para os Jardins-de-Infância, Escolas Básicas do Primeiro, Segundo e Terceiro
Ciclos e Escolas Secundárias da Rede
Pública do Município de Oeiras, em
regime de fornecimento contínuo, pelo
preço base total de treze milhões setecentos e oitenta e um mil quatrocentos
e sessenta e cinco euros e cinquenta e
dois cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Proposta n.º 184/22 - DPOC - 1.ª alteração orçamental modificativa (revisão):
Deliberado aprovar a primeira alteração
orçamental modificativa de dois mil e
vinte e dois (primeira revisão) e a primeira alteração modificativa às Grandes
Opções do Plano (primeira revisão) e
submeter as mesmas à aprovação pela
Assembleia Municipal.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022
ATA NÚMERO SEIS/DOIS MIL E VINTE E DOIS
- Proposta n.º 185/22 - DCA - Atribuição
de apoio à Associação “Ideias do Século”, para apoio à participação no concurso “All Dance Portugal 2022”:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio à Associação Ideias do Século, no
valor de total mil oitocentos e noventa
euros, destinada à participação no Concurso “All Dance Portugal dois mil e vinte e dois”.
- Proposta n.º 186/22 - DMOTDU - Atribuição de toponímia na Freguesia de
Queijas - Praça de São Miguel:
Deliberado aprovar a atribuição do topónimo designado “Praça de São Miguel” - espaço compreendido entre a
Rua António Maria Costa Macedo e a
Rua Duque da Terceira.
- Proposta n.º 187/22 - DPU - Proc.º
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, com a denominação comercial de
empreendimento “Parque dos Cisnes”,
emitido em seis de agosto de dois mil e
três, solicitada por “Ilustre e Perfeito, Sociedade Anónima, em Miraflores”.
- Proposta n.º 188/22 - SIMAS - 2.ª alteração orçamental permutativa da despesa corrente, capital, PPI e plurianuais
- PD n.º 44/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a segunda alteração orçamental permutativa da despesa
corrente, capital, PPI e plurianuais, no
montante de oitocentos e dezoito mil
seiscentos e cinco euros, aprovada em
reunião ordinária do Conselho de Administração dos SIMAS, realizada em sete
de março de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 189/22 - SIMAS - Atualização do preço ano 2022 - Contrato
de prestação de serviços de vigilância “2045 - Empresa de Segurança, S.A.” PD n.º 46/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a minuta de averbamento ao contrato, reconhecendo a
necessidade de atualização do preço em
conformidade com a cláusula oitava do
caderno de encargos e as novas tabelas
salariais publicadas no Boletim de Trabalho e Emprego número onze, de vinte
e dois de março de dois mil e vinte e um,
no âmbito do Contrato de Prestação de
Serviços de Vigilância - “Dois Mil e Quarenta e Cinco - Empresa de Segurança,
Sociedade Anónima”, aprovada em reunião ordinária do Conselho de Administração dos SIMAS, realizada em sete de
março de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 190/22 - SIMAS - Abertura de procedimento por ajuste direto,
ao abrigo de critérios materiais, para a
prestação de serviços destinada à expedição de objetos postais, na modalidade de
tarefa - PD n.º 47/SIMAS/2022:
Deliberado autorizar a despesa no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião de sete de março
de dois mil e vinte e dois, na qual deliberou autorizar a despesa no âmbito
da abertura de procedimento por ajuste
direto, por critérios materiais, com consulta à empresa “CTT - Correios de Portugal, Sociedade Anónima”, para a prestação de serviços destinada à execução
dos serviços de expedição postal, pelo
preço base de duzentos e noventa e oito
mil euros, acrescido de IVA, com o prazo
de execução de quatro meses, a desenvolver no ano de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 191/22 - SIMAS - Adjudicação de procedimento por concurso público internacional para a prestação de
serviços destinados à inspeção CCTV e
limpeza/desobstrução das redes domésticas e pluviais no Concelho de Oeiras
- Anos de 2022/2023/2024 - PD n.º 53/
SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de sete de março
de dois mil e vinte e dois, na qual deliberou autorizar a adjudicação da prestação de serviços destinados à inspeção
CCTV e limpeza/desobstrução das redes
domésticas e pluviais no Concelho de
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Oeiras (anos de dois mil e vinte e dois/
dois mil e vinte e três/dois mil e vinte e
quatro), à empresa Hidromaster, Limitada, pelo valor de duzentos e dezanove
mil e novecentos euros, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 192/22 - SIMAS - CP
19096/2019 - Aprovação da ordem de
supressão de trabalhos previstos na empreitada de “Reparação de roturas na
rede e ramais de abastecimento de água
no Concelho da Amadora, para os anos
2020 e 2021” - PD n.º 57//2022:
Deliberado aprovar o auto de supressão
de trabalhos contratuais, na empreitada de “Reparação de roturas na rede e
ramais de abastecimento de água no
Concelho da Amadora, para os anos dois
mil e vinte e dois mil e vinte e um” - PD
número cinquenta e sete/dois mil e vinte
e dois.
- Proposta n.º 193/22 - SIMAS - Procedimento por concurso público, com vista
à celebração de acordo-quadro, para a
empreitada de remodelação de redes de
águas residuais e pluviais no Concelho
da Amadora, anos de 2021, 2022, 2023
e 2024 - Reprogramação financeira e
nova minuta do contrato - PD n.º 58/
SIMAS/2022:
Deliberado aprovar o teor da proposta
de deliberação número cinquenta e oito/
SIMAS/dois mil e vinte e dois, da reunião de sete de março, na qual autorizou o reescalonamento da verba a afetar
ao procedimento por concurso público,
com vista à celebração de acordo-quadro, para a empreitada de remodelação
de redes de águas residuais e pluviais no
Concelho da Amadora, anos de dois mil
e vinte e um, dois mil e vinte e dois, dois
mil e vinte e três e, a afetar aos SIMAS
de Oeiras e Amadora, através da reafectação da verba, passando a sua execução
para os anos de dois mil e vinte e dois,
dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e
quatro e dois mil e vinte e cinco.

Limitada, nos termos da Informação número INT-CMO/quatro mil oitocentos e
sessenta e três-UPGO - Unidade de Planeamento e Gestão Obras.
- Proposta n.º 197/22 - GAP - Reprogramação financeira do contrato de prestação de serviços n.º 665/2020 - Aquisição
de projeto do Centro de Congressos de
Oeiras:
Deliberado aprovar a reprogramação
financeira do contrato de prestação de
serviços número seiscentos e sessenta e
cinco, de dois mil e vinte - “Aquisição do
Projeto do Centro de Congressos de Oeiras”, assim como, o envio da proposta de
deliberação à Assembleia Municipal para
aprovação.
- Proposta n.º 198/22 - DOT - Pedido de
informação prévia de operação de loteamento na Laje, Porto Salvo:
Deliberado aprovar o parecer favorável
do presente Pedido de Informação Prévia de operação de loteamento na Laje,
Porto Salvo.
- Proposta n.º 199/22 - DCS - Plano
Municipal de Apoio à População em Situação de Vulnerabilidade (COVID-19)
- Apoio extraordinário a entidades com
resposta de Centro de Dia/Convívio
(Centro Social Paroquial de Nova Oeiras
e Obra Social Madre Maria Clara):
Deliberado aprovar atribuição de uma
comparticipação financeira no valor global de doze mil setecentos e setenta euros, cabendo nove mil novecentos e setenta euros, ao Centro Social Paroquial
de Nova Oeiras e dois mil e oitocentos
euros, à Obra Social Madre Maria Clara,
sendo que assegurará, durante seis meses, uma resposta de qualidade aos utentes das respostas sociais que, por força
do contexto pandémico, se encontram
comprometidas.

- Proposta n.º 194/22 - DDS - Preços de
inscrição no programa “Mexe-te nas Férias 2022”:
Deliberado aprovar os valores dos preços de inscrição para o programa Mexe-te nas Férias - Verão e Natal dois mil e
vinte e dois, de acordo com os seguintes
escalões:
- Primeiro Escalão - Segundo Escalão
- Terceiro Escalão - Quarto Escalão Quinto Escalão:
Um euro e cinquenta cêntimos por dia
- três euros por dia - seis euros por dia sete euros e cinquenta cêntimos por dia
- dez euros por dia.
No caso de num agregado existir mais do
que um filho existirá um decréscimo do
valor a pagar de vinte por cento sobre o
valor da inscrição.

- Proposta n.º 200/22 - DCS - Medida
Saúde+ - Atribuição de comparticipação
nas despesas com medicamentos do Município de Oeiras - Cativação de verba
para o ano de 2022:
Deliberado aprovar a despesa correspondente a quatrocentos e noventa mil
euros, no sentido de, em conformidade
com o contrato número novecentos e
trinta e quatro, de dois mil e vinte, de
dezoito de dezembro, viabilizar os pagamentos mensais relativos às comparticipações financeiras a assumir em dois mil
e vinte e dois pelo Município de Oeiras
junto da Associação Nacional de Farmácias (através da Finanfarma - Sociedade
Financeira de Crédito, Sociedade Anónima) e junto da Associação Dignitude,
Instituição Particular de Solidariedade
Social, respeitante às receitas que se preveem comparticipar para o ano de dois
mil e vinte e dois.

- Proposta n.º 195/22 – DOM - P.º
2021/220-DGEP - “Parque Urbano de
Vila Fria” - Ratificação do ato de aprovação da prorrogação do prazo para entrega de caução:
Deliberado aprovar o ato praticado pelo
Senhor Presidente, de aprovação do pedido de prorrogação do prazo para prestação de caução, relativa à obra pública
intitulada “Parque Urbano de Vila Fria”,
adjudicada ao concorrente Unikonstrói,

- Proposta n.º 201/22 - DCS - Plano
Municipal de Apoio à População em Situação de Vulnerabilidade (COVID-19)
- Apoio extraordinário a entidades com
resposta de Centro de Dia/Convívio:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor global de cinquenta e quatro mil e duzentos
euros, sendo para a Santa Casa da Misericórdia de Oeiras - trinta mil euros e ao
Centro Social Paroquial de Oeiras - vinte

e quatro mil euros, que assegurará, durante seis meses, uma resposta de qualidade aos utentes das respostas sociais
que, por força do contexto pandémico,
se encontram comprometidas.
- Proposta n.º 202/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Fábrica
da Igreja da Cruz Quebrada para apoio à
realização de obras na cozinha do Centro
Social Senhor Jesus dos Aflitos da Paróquia da Cruz Quebrada/Dafundo:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, à Fábrica da
Igreja da Cruz Quebrada, no montante de seis mil cento e trinta e três euros, para apoio à realização de obras de
adaptação da cozinha do Centro Social
Senhor Jesus dos Aflitos da Paróquia da
Cruz Quebrada/Dafundo.
- Proposta n.º 203/22 - DCS - Atribuição de comparticipação financeira à
Associação Prevenir para apoio à implementação dos programas de promoção
da saúde em meio escolar ano letivo
2021/2022:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à Associação
Prevenir, no valor total de vinte e um mil
novecentos e setenta e cinco euros, mantendo o mesmo valor de apoio relativo ao
ano letivo transato, dois mil e vinte/dois
mil e vinte e um, destinado ao acompanhamento ao Programa “Nino e Nina:
Programa de Competências”, “Programa
Crescer a Brincar” e “Programa Eu Passo…” no ano letivo dois mil e vinte e um/
dois mil e vinte e dois, sendo a mesma
atribuída da seguinte forma: sete mil e
quinhentos euros, após a assinatura do
contrato e os restantes catorze mil quatrocentos e setenta e cinco euros, transferidos até maio de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 204/22 - DCS - COVID-19
- Atribuição de comparticipação financeira à “Apoio - Associação de Solidariedade Social”, para apoio à disponibilização de refeições confecionadas aos
utentes da Unidade Residencial Madre
Maria Clara - 4.º trimestres de 2021:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à “APOIO - Associação de Solidariedade Social”, no
montante de oito mil oitenta e seis euros
e sessenta cêntimos, para apoio às refeições confecionadas disponibilizadas aos
residentes da Unidade Residencial Madre Maria Clara, no quarto trimestre de
dois mil e vinte e um.
- Proposta n.º 205/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira de apoio
à deslocação em serviço de transporte
de táxi para o Centro de Vacinação Covid-19, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira à Cooperativa de
Rádio Táxis Alto da Barra, o montante
de dezoito mil quatrocentos e oitenta e
oito euros e oitenta e seis cêntimos e à
Multitáxis - Cooperativa de Rádio Táxis
de Oeiras, o montante de onze mil dois
euros e noventa cêntimos, cujo montante importa em vinte e nove mil quatrocentos e noventa e um euros e setenta e
seis cêntimos.
- Proposta n.º 206/22 - DGSH - Venda de
fogo sito na Rua Adriano José da Silva,
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n.º 24, C/V Dta., no Bairro do Bugio, em
Paço de Arcos:
Deliberado aprovar a compra e venda da
habitação municipal T Zero, sita na Rua
Adriano José da Silva, número vinte e
quatro, cave direita, no Bairro do Bugio,
em Paço de Arcos, ao atual arrendatário,
pelo preço de trinta mil euros.
- Proposta n.º 207/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito no
Largo Mestre Santa Auta, n.º 17, R/C
Dto., no Bairro Quinta da Politeira:
Deliberado aprovar a elaboração do contrato de arrendamento apoiado relativo
ao fogo municipal T Três, sito no Largo
Mestre Santa Auta, número dezassete,
rés-do-chão direito, no Bairro Quinta da
Politeira.
- Proposta n.º 208/22 - DGSH - Transferência para fogo sito na Rua Antão
Gonçalves, n.º 4, 3.º Dto., no Bairro dos
Navegadores, por necessidade de reajustamento tipológico:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Três, situado na Rua Antão Gonçalves, número quatro, terceiro direito, no
Bairro dos Navegadores, por necessidade
de reajustamento tipológico e a manutenção da renda mensal em cinquenta
e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos.
- Proposta n.º 209/22 - DGSH - Transferência para fogo sito na Rua Gonçalo
Afonso, n.º 5B, no Bairro dos Navegadores, por necessidade de reajustamento
tipológico:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Zero, situado na Rua Gonçalo Afonso,
número cinco B, no Bairro dos Navegadores, por necessidade de reajustamento tipológico e a manutenção da renda
mensal em cento e um euros e vinte e
cinco cêntimos.
- Proposta n.º 210/22 - DGSH - Transferência para fogo sito na Rua Gonçalo
Afonso, n.º 12, R/C Dto., no Bairro dos
Navegadores, por necessidade de reajustamento tipológico:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, situado na Rua Gonçalo Afonso,
número doze, rés do chão direito, no
Bairro dos Navegadores, por necessidade de reajustamento tipológico e a manutenção da renda mensal em dezasseis
euros e dezassete cêntimos.
- Proposta n.º 211/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito
na Alameda João de Menezes, n.º 7, 1.º
Dto., no Bairro de São Marçal:
Deliberado aprovar a celebração de contrato de arrendamento apoiado relativo
ao fogo sito na Alameda João de Menezes, número sete, primeiro direito, no
Bairro de São Marçal e a fixação da renda mensal apoiada no valor de dez euros
e cinquenta e sete cêntimos.
- Proposta n.º 212/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito na
Rua Ferreira Lapa, n.º 10, R/C Esq.º, no
Bairro Páteo dos Cavaleiros:
Deliberado aprovar a celebração de contrato de arrendamento relativo ao fogo
sito na Rua Ferreira Lapa, número dez,
rés-do-chão esquerdo, no Bairro Páteo
dos Cavaleiros e a fixação da renda men-
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sal no valor de oito euros e setenta e oito
cêntimos.
- Proposta n.º 213/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Azeredo Perdigão,
n.º 3, R/C Dto., no Bairro do Pombal:
Deliberado aprovar a atribuição da habitação municipal T Dois, situada na Rua
Azeredo Perdigão, número três, rés-do-chão direito, no Bairro do Pombal, condicionada ao reajustamento para fogo
de tipologia adequada ao agregado e a
fixação da renda em regime de arrendamento apoiado no valor de oito euros e
oitenta e seis cêntimos.
- Proposta n.º 214/22 - DGSH - Celebração de contrato relativo ao fogo sito na
Rua Conde de Rio Maior, n.º 51, R/C Esq.º, no Bairro Alto da Loba:
Deliberado aprovar a celebração de contrato de arrendamento referente ao fogo
sito na Rua Conde de Rio Maior, número
cinquenta e um, rés-do-chão esquerdo,
no Bairro Alto da Loba.
- Proposta n.º 215/22 - DD - Programa
Municipal de Apoio ao Associativismo de
Oeiras - Atribuição de comparticipações
financeiras para apoio à atividade desportiva regular 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira às coletividades
do Concelho, em dois mil e vinte e dois,
para desenvolvimento da atividade desportiva regular, num montante global de
novecentos e setenta e um mil seiscentos e catorze euros.
- Proposta n.º 216/22 - DPCHM - P.º 61/
DH/2018 - “Requalificação do espaço
público do Parque Urbano da Quinta da
Politeira - Barcarena” - Aprovação da revisão provisória de preços:
Deliberado aprovar o pagamento ao
empreiteiro, Tecnorém - Engenharia e
Construções, Sociedade Anónima, do
valor apurado em sede de revisão provisória de preços, no montante de vinte
e um mil novecentos e setenta e cinco
euros e cinquenta e sete cêntimos, correspondendo ao montante de vinte mil
setecentos e trinta e um euros e sessenta
e sete cêntimos, ao qual acresce o IVA, à
taxa legal de seis por cento, no montante
de mil duzentos e quarenta e três euros
e noventa cêntimos.
- Proposta n.º 217/22 - DPCHM - P.º 61/
DH/2018 - “Requalificação do espaço
público do parque urbano da Quinta da
Politeira - Barcarena” - Aprovação de
trabalhos complementares relacionados
com pilaretes metálicos, maciços e equipamentos geriátricos - 3.ª modificação
objetiva do contrato:
Deliberado aprovar os trabalhos complementares, no montante de novecentos e
vinte e seis euros e trinta e dois cêntimos,
ao qual deve acrescer o IVA à taxa legal em
vigor, correspondem a zero vírgula zero
seis por cento, do preço contratual, e do
contrato inicial, constituindo deste modo
a terceira modificação objetiva do contrato
de obra pública número novecentos e treze, de dois mil e vinte, “Requalificação do
espaço público do parque urbano da Quinta da Politeira - Barcarena”.
- Proposta n.º 218/22 - DAEGA - Transportes escolares - 2021/2022 - Pagamen-
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to de reembolsos a 7 alunos:
Deliberado aprovar a atribuição dos
subsídios de transporte aos sete alunos
identificados na informação número INT-CMO/dois mil e vinte e dois/três mil
setecentos e vinte e sete, cujo pagamento será efetuado através dos respetivos
estabelecimentos escolares, assim como,
o pagamento do reembolso no valor de
duzentos e cinquenta e cinco euros, destinado ao pagamento das faturas relativas a títulos de transporte.
- Proposta n.º 219/22 - DGA - Concurso
público internacional para aquisição de
prestação de serviços para desmatação
de espécies infestantes e plantações em
linhas de água, na modalidade de fornecimento contínuo - Decisão de adjudicação:
Deliberado aprovar o relatório preliminar, a ata de reunião do júri referente à
pronúncia apresentada, o relatório final
e a adjudicação da aquisição da prestação de serviços de desmatação de espécies infestantes e plantações em linhas
de água, na modalidade de fornecimento
contínuo, no Concelho de Oeiras, à empresa “Justacolina - Serviços de Silvicultura e Exploração Florestal, Limitada”,
pelo valor de seiscentos e trinta e quatro
mil cento e quarenta e seis euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 220/22 - DVM - Concurso
público, com publicidade internacional, locação de 15 viaturas ligeiras, em AOV, por
divisão em lotes - Decisão de adjudicação:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e final e consequentemente a adjudicação da locação de viaturas ligeiras para
a frota municipal, em regime de AOV,
por divisão em lotes.
- Proposta n.º 221/22 - PM- Atribuição
de voto de louvor a agentes graduados da
Polícia Municipal:
Deliberado aprovar a atribuição de
um voto público de louvor aos Agentes
Graduados da Polícia Municipal Tânia
Carmo, Luís Oliveira e Tiago Carvalho,
como forma de manifestar e deixar registado o apreço e reconhecimento do
Município de Oeiras.
- Proposta n.º 222/22 - DPOC - Tarifário
do serviço de gestão de resíduos urbanos
2022:
Deliberado aprovar o tarifário do serviço
de gestão de resíduos urbanos, dois mil e
vinte e dois.
- Proposta n.º 196/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 24/2021:
Deliberado aplicar ao trabalhador visado
no processo disciplinar número vinte e
quatro, de dois mil e vinte e um (ao qual
se encontra apenso o processo disciplinar número trinta e três, de dois mil e
vinte e um), a sanção disciplinar de suspensão efetiva, adequada ao caso concreto, pelo período de vinte dias.
- Proposta n.º 223/22 - GAEP - Designação dos membros do Conselho de Administração e fixação da respetiva remuneração da Parques Tejo, E.M.:
Deliberado aprovar as seguintes nomeações:
- Para Presidente do Conselho de Administração, com funções executivas - Rui
Ribeiro Rei;

- Para primeira vogal não executiva Mara Filipe Ribeiro Duarte;
- Para segundo vogal não executivo Nuno Miguel Rodrigues Duarte Patrão;
a fixação da remuneração para o Presidente do Conselho de Administração,
nos termos da lei.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE
2022
ATA NÚMERO SETE/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Marcação de reunião extraordinária:
Deliberado marcar uma reunião extraordinária para o próximo dia vinte e dois
de abril, pelas dez horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:
- Plano de Mobilidade Urbana Sustentável.
- Proposta n.º 224/22 - DTGE - Festival
Panda - Apoio logístico e financeiro:
Deliberado apoiar logisticamente o Festival Panda, contratualizado no protocolo
de colaboração número seiscentos e cinquenta e três, de dois mil e vinte e um,
bem como, a emissão das licenças camarárias necessárias e subsequente reconhecimento de isenção do pagamento
das respetivas licenças, a submeter à
aprovação da Assembleia Municipal, no
valor estimado de seis mil setecentos e
oitenta e sete euros e nove cêntimos.
- Proposta N.º 225/22 - DOM - P.º
2021/112-DGEP - “Rotunda Norte de
Barcarena” - Aprovação de trabalhos
complementares:
Deliberado aprovar os trabalhos complementares, exigidos pela E-Redes, no
valor de três mil duzentos e oitenta euros
e noventa e um cêntimos, no âmbito da
empreitada com o número de processo
dois mil e vinte e um/cento e doze-DGEP - Rotunda Norte de Barcarena.
- Proposta n.º 226/22 - DBPL - Celebração de protocolo de acordo de parceria
entre o Município de Oeiras e o Plano
Nacional de Leitura 2027:
Deliberado aprovar a minuta de protocolo de parceria a celebrar entre o Município de Oeiras e o Plano Nacional de
Leitura Dois Mil e Vinte e Sete.
- Proposta n.º 227/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira a Companhia de Atores, no âmbito do programa
[Pê] Prefixo de Desumanização:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no valor de quinze mil euros, à Companhia de Atores Grupo de Teatro e Associação Cultural,
no sentido de apoiar a realização do programa [Pê] Prefixo de Desumanização.
- Proposta n.º 228/22 - GAEP - “Parques
Tejo, E.M.” - Plano Plurianual de Atividades e Orçamento para 2022-2023,
com Parecer do Fiscal Único:
Deliberado aprovar o Plano Plurianual
de Atividades e Orçamento para dois mil
e vinte e dois-dois mil e vinte e três, da
Parques Tejo, Empresa Municipal, contendo Parecer do Fiscal Único, assim
como, submeter à Assembleia Municipal, a presente proposta de deliberação
e os documentos anexos à mesma, para

conhecimento/apreciação, no âmbito
das respetivas competências em matéria
de acompanhamento e fiscalização da
atividade das empresas municipais.
- Proposta n.º 229/22 - DPU - Alteração
ao alvará de loteamento 3/81, sito na Estrada de Outurela, em Carnaxide:
Deliberado aprovar a alteração ao regulamento do alvará de loteamento número
três, de oitenta e um, sito na Estrada de
Outurela, em Carnaxide.
- Proposta n.º 230/22 - DMOTDU - Contrato n.º 1081/2021 de comparticipação
financeira entre o Município de Oeiras e
a Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade de Lisboa - Protocolo Adicional ao protocolo n.º 36/2020 - (Protocolo para o desenvolvimento do Campus
das Tecnologias da Motricidade Humana
e do Desporto) - Modificação objetiva
para reprogramação financeira:
Deliberado aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a reprogramação financeira do contrato número
mil e oitenta e um, de dois mil e vinte e
um, de comparticipação financeira entre
o Município de Oeiras e a Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade
de Lisboa - Protocolo Adicional ao protocolo número trinta e seis, de dois mil e
vinte - (Protocolo para o desenvolvimento do Campus das Tecnologias da Motricidade Humana e do Desporto), transitando o montante de quatro milhões e
duzentos mil euros, do ano de dois mil
e vinte e dois, para o ano de dois mil e
vinte e três e consequente modificação
objetiva do contrato.
- Proposta n.º 231/22 - GAEP - “Oeiras
Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.” - Plano de Atividades e Orçamento para 2022, Parecer
do Fiscal Único e Grandes Opções do
Plano para 2022:
Deliberado aprovar o Plano de Atividades e Orçamento para dois mil e vinte e dois, Parecer do Fiscal Único e as
Grandes Opções do Plano para dois mil
e vinte e dois, da Oeiras Viva, Empresa
Municipal, bem como, a submissão à Assembleia Municipal, a presente proposta
de deliberação e o documento anexo à
mesma, para conhecimento/apreciação,
no âmbito das respetivas competências
em matéria de acompanhamento e fiscalização da atividade das empresas municipais.
- Proposta n.º 232/22 - DEM - Aquisição
de serviço para elaboração do Projeto de
Arquitetura e Especialidades para a Praça dos Lusíadas, em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar os relatórios preliminar e final, e consequentemente a adjudicação da “Aquisição de serviços para a
elaboração do Projeto de Arquitetura e
Especialidades para a Praça dos Lusíadas, em Linda-a-Velha”, no montante
de novecentos e trinta e sete mil cento
e treze euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de vinte e três por cento, ao
concorrente, “Atelier Central Arquitetos,
Limitada”.
- Proposta n.º 233/22 - DEM - P.º
2020/161-DEM - Remoção de Coberturas com Amianto - Escola Básica Dr.
Joaquim de Barros, em Paço de Arcos:

Deliberações e Regulamentos
Deliberado aprovar a primeira revisão de
preços, no montante total de quarenta e
um mil trezentos e setenta e nove euros
e quarenta e nove cêntimos, no âmbito
da empreitada “dois mil e vinte/cento e
sessenta e um-DEM - Remoção de Coberturas com Amianto - Escola Básica
Doutor Joaquim de Barros, em Paço de
Arcos”.
- Proposta n.º 234/22 - DEM - P.º
2020/158-DEM - Remoção de Coberturas com Amianto - Escola Secundária
Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a primeira revisão
de preços, no montante de trinta e dois
mil seiscentos e noventa e três euros e
noventa e nove cêntimos, no âmbito da
empreitada “dois mil e vinte/cento e cinquenta e oito-DEM - Remoção de Coberturas com Amianto - Escola Secundária
Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha”.
- Proposta n.º 235/22 - DPU - P2/2006/23
- Alteração ao alvará de loteamento
10/2007, Linda-a-Velha, solicitada por
“Índice Plural Unipessoal, Lda.”:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará
de loteamento dez, de dois mil e sete, em
Linda-a-Velha, solicita por “Índice Plural
Unipessoal, Limitada”.
- Proposta n.º 236/22 - DDPE - Celebração de Protocolo de Colaboração para a
execução dos programas “Mediadores
para o Sucesso Escolar” - 2.º ciclo, “Geração de Sucesso” - 1.º ciclo e “sucesso
2040” - Pré-escolar nas EBI Sophia de
Mello Breyner, EB Amélia Vieira Luís e
JI Tomás Ribeiro (Agrupamento de Escolas Carnaxide-Portela) e EB Pedro
Álvares Cabral e JI da EB de Porto Salvo (Agrupamento de Escolas Aquilino
Ribeiro):
Deliberado aprovar a celebração de um
Protocolo de Associação entre o Município de Oeiras, Agrupamentos de Escolas
Aquilino Ribeiro e Carnaxide-Portela e a
Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social, para a implementação em
dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e
três e dois mil e vinte e quatro dos programas designados:
- “Geração de Sucesso” - Potencialização
de alunos do Primeiro Ciclo na Escola
Básica Amélia Vieira Luís e Escola Básica Pedro Álvares Cabral do Concelho de
Oeiras;
- “Mediadores para o sucesso escolar”
para os alunos do Segundo e do Terceiro Ciclo da escola Básica EB Sophia de
Mello Breyner do Concelho de Oeiras,
inserido no projeto global da EPIS denominado “Rede de mediadores para o
sucesso escolar” para os anos de dois mil
e vinte e dois, dois mil e vinte e três e
dois mil e vinte e quatro;
- “Sucesso dois mil e quarenta”, para
crianças da Educação Pré-escolar das
Escola Básica Amélia Vieira Luís, Jardim
de Infância Tomás Ribeiro, Escola Básica de Porto Salvo e Escola Básica Pedro
Álvares Cabral.
A atribuição da comparticipação financeira no valor de duzentos e trinta e oito
mil cento e noventa e cinco euros e vinte
cêntimos, à Associação EPIS - Empresários pela Inclusão Social, para apoio à
concretização dos programas “Geração
de Sucesso-Potencialização de alunos do
Primeiro Ciclo”, “Mediadores para o su-

cesso escolar”, “Sucesso dois mil e quarenta”, ao abrigo das cláusulas terceira
e sexta da minuta de protocolo), constituindo uma despesa plurianual com os
seguintes efeitos financeiros:
- O valor de sessenta mil duzentos e nove
euros e vinte e seis cêntimos, referente
ao ano letivo de dois mil e vinte e um/
dois mil e vinte e dois;
- O valor de oitenta e oito mil novecentos
e noventa e dois euros e noventa e sete
cêntimos, referente ao ano letivo de dois
mil e vinte e dois/dois mil e vinte e três
e o valor de oitenta e oito mil novecentos e noventa e dois euros e noventa e
sete cêntimos, referente ao ano letivo de
dois mil e vinte e três/dois mil e vinte e
quatro.
- Proposta n.º 237/22 - DDPE - Atribuição de subsídio a 3 Agrupamentos de
Escolas e ao Centro Paroquial de Barcarena, destinado à dinamização de hortas
pedagógicas nas escolas - Aqui há Horta:
Deliberado aprovar a atribuição do subsídio aos Agrupamentos de Escolas Aquilino Ribeiro, Conde de Oeiras, Linda-a-Velha/Queijas e ao Centro Social Paroquial
de Barcarena, no presente ano letivo dois
mil e vinte e um/dois mil e vinte e dois,
para a implementação e manutenção
da horta pedagógica no período de três
anos, sendo que a coordenação/corpo
docente deverá assegurar a concretização dos trabalhos, durante todo o ano
civil, contabilizando-se a verba no valor
de vinte e cinco mil euros.
- Proposta n.º 238/22 - DGP - 1ª. alteração ao Mapa de Pessoal 2022:
Deliberado aprovar a primeira alteração
do Mapa de Pessoal de dois mil e vinte e
dois, e posterior submissão à Assembleia
Municipal.
- Proposta n.º 239/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Alberto Osório de
Castro, nºs. 32, R/C Dto. e 34, 1.º Dto.,
Bairro de S. Marçal, por reajustamento
tipológico:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
T Dois, sito na Rua Alberto Osório de
Castro, número trinta e dois, rés-do-chão direito, no Bairro São Marçal, em
Carnaxide, com posterior cálculo da renda mensal e ainda a atribuição do fogo
T Três, atualmente ocupado, sito na Rua
Alberto Osório de Castro, número trinta
e quatro, primeiro direito, no Bairro São
Marçal, em Carnaxide, com posterior
cálculo da renda mensal.
- Proposta n.º 240/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo
de despejo relativo ao fogo sito na Rua
Junção do Bem, n.º 58, no Bairro Bento
Jesus Caraça:
Deliberado aprovar na qualidade de
proprietária da habitação social sita na
Rua Junção do Bem, número cinquenta
e oito, no Bairro Bento Jesus Caraça, a
resolução do contrato de arrendamento
celebrado em vinte e quatro de maio de
dois mil, com fundamento na ausência
do fogo por período superior a seis meses, a fixação do prazo de noventa dias
para a desocupação do fogo, deixando-o
livre de pessoas e bens sob pena de ser
determinada, a execução coerciva do
despejo com recurso à Polícia Municipal.

- Proposta n.º 241/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo de
despejo relativo ao fogo sito na Alameda
Jorge Álvares, n.º 5, 1.º Dto., Bairro dos
Navegadores:
Deliberado aprovar na qualidade de
proprietária da habitação social sita na
Alameda Jorge Álvares, número cinco,
primeiro direito, no Bairro dos Navegadores, a resolução do contrato de arrendamento celebrado em dezassete de
outubro de dois mil e cinco, com fundamento na ausência do fogo por período
superior a seis meses, a fixação do prazo
de noventa dias para a desocupação do
fogo, deixando-o livre de pessoas e bens
sob pena de ser determinada, a execução
coerciva do despejo com recurso à Polícia Municipal.
- Proposta n.º 242/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo
de despejo relativo ao fogo sito na Rua
Joaquim Matias, n.º 52, R/C Dto., Bairro
Ribeira da Lage:
Deliberado aprovar na qualidade de
proprietária da habitação social sita na
Rua Joaquim Matias, número cinquenta e dois, rés-do-chão direito, no Bairro
Ribeira da Lage, a resolução do contrato
de arrendamento celebrado em catorze
de julho de dois mil e dezasseis, com
fundamento na ausência do fogo por período superior a seis meses e no incumprimento da obrigação do pagamento da
renda mensal, determinando a cessação
da utilização da fração, a fixação do prazo de noventa dias, para a desocupação
do fogo, deixando-o livre de pessoas e
bens sob pena de ser determinada a execução coerciva do despejo com recurso à
Polícia Municipal.
- Proposta n.º 243/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo de
despejo relativo ao fogo sito no Largo
Idálio de Oliveira, n.º 11, R/C A, no Bairro dos Barronhos:
Deliberado aprovar na qualidade de proprietária da habitação social sita no Largo Idálio de Oliveira, número onze, rés-do-chão A, no Bairro dos Barronhos, a
resolução do contrato de arrendamento
celebrado em dezasseis de abril de dois
mil e treze, com fundamento na ausência do fogo por período superior a seis
meses, no incumprimento da obrigação
do pagamento da renda mensal, bem
como o incumprimento da obrigatoriedade de não manter elementos na habitação, que não pertençam ao agregado
familiar, por período superior a um mês
e sem autorização prévia do senhorio,
determinando a cessação da utilização
da fração, a fixação do prazo de noventa
dias para a desocupação do fogo, deixando-o livre de pessoas e bens e pagamento
integral da dívida, sob pena de ser determinada, a execução coerciva do despejo
com recurso à Polícia Municipal.
- Proposta n.º 244/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Joaquim Matias,
n.º 52, R/C Dto. no Bairro da Ribeira da
Laje:
Deliberado aprovar a atribuição do fogo
de tipologia T Dois, sito na Rua Joaquim
Matias, número cinquenta e dois, rés-do-chão direito, no Bairro da Ribeira da
Laje, bem como, a manutenção da renda em regime de arrendamento apoiado
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no valor de quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos.
- Proposta n.º 245/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação de Moradores 18 de Maio:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio extraordinário à Associação de
Moradores Dezoito de Maio, no valor de
nove mil duzentos e vinte e cinco euros.
- Proposta n.º 246/22 - DEM - P.º
2019/94-DEM - Aprovação da 6ª. revisão
de preços provisória relativa à “Construção do Fórum Municipal, em Oeiras”:
Deliberado aprovar a sexta revisão de
preços, no montante total de trinta e
seis mil duzentos e trinta e oito euros
e setenta e três cêntimos, no âmbito da
empreitada “dois mil e dezanove/noventa e quatro-DEM - Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras”:
- Proposta n.º 247/22 - DOM - P.º
2020/161-DEM - “Remoção de coberturas com amianto - Escola Básica Dr.
Joaquim de Barros, em Paço de Arcos”
- Aprovação de trabalhos complementares:
Deliberado aprovar os trabalhos complementares, no valor de treze mil e duzentos euros, correspondentes à primeira
modificação objetiva do contrato da empreitada “Remoção de coberturas com
amianto - Escola Básica Doutor Joaquim
de Barros, em Paço de Arcos”:
- Proposta n.º 248/22 - DVM - Decisão de
contratar relativa à locação de autocarros com condutor, no âmbito do projeto
Oeiras Educa, na modalidade de fornecimento continuo:
Deliberado aprovar a adoção de um procedimento por concurso público com
publicidade internacional para locação
de autocarros com condutor, no âmbito
do projeto Oeiras Educa, na modalidade
de fornecimento contínuo.
- Proposta n.º 249/22 - DMOGAH - Fixação dos preços dos vinhos “Villa Oeiras”
para antigos funcionários da Câmara
Municipal de Oeiras, SIMAS e funcionários do Centro de Cultura e Desporto de
Oeiras:
Deliberado aprovar a seguinte alteração
de preços:
Preço de venda aos Membros do Executivo Camarário, Membros da Assembleia
Municipal, trabalhadores do Município e
funcionários do SIMAS, Juntas de Freguesia, Empresas Municipais, funcionários das Corporações de Bombeiros
Voluntários do Concelho de Oeiras e
agentes/funcionários das Esquadras da
Polícia de Segurança Pública do Concelho de Oeiras, antigos funcionários (reformados) da CMO, do SIMAS e funcionários do CCD:
- Garrafa “Villa Oeiras Colheita” de
cinquenta centilitros - cinquenta e três
euros (com IVA incluído à taxa legal em
vigor);
- Garrafa “Villa Oeiras quinze anos Superior” de setenta e cinco centilitros
- dezassete euros e cinquenta cêntimos
(com IVA incluído à taxa legal em vigor);
- Garrafa “Villa Oeiras quinze anos Superior” de trinta e sete vírgula cinco centilitros - onze euros e sessenta cêntimos
(com IVA incluído à taxa legal em vigor);

Março | Abril 2022

28

- Garrafa “Villa Oeiras sete anos” de setenta e cinco centilitros - onze euros e
sessenta cêntimos (com IVA incluído à
taxa legal em vigor);
- Garrafa “Villa Oeiras sete anos” de trinta e sete vírgula cinco centilitros - sete
euros e trinta cêntimos (com IVA incluído à taxa legal em vigor);
- Tubo individual “Villa Oeiras sete anos”
de sessenta mililitros - três euros (com
IVA incluído à taxa legal em vigor);
- Tubo individual “Villa Oeiras quinze
anos” de sessenta mililitros - três euros e
cinquenta cêntimos (com IVA incluído à
taxa legal em vigor);
- Tubo individual “Villa Oeiras Colheita
dois mil e nove” de sessenta mililitros
- cinco euros (com IVA incluído à taxa
legal em vigor) e
- Coffret três Tubos “Villa Oeiras” de sessenta mililitros - onze euros (com IVA
incluído à taxa legal em vigor).
As quantidades máximas permitidas de
venda, por cada funcionário, serão de
doze garrafas/ano para setenta e cinco
centilitros e/ou trinta e sete vírgula cinco
centilitros, independentemente do tipo
de vinho. Para “colheitas” uma garrafa/
ano. Para tubos individuais, dez unidades/ano, independentemente do tipo de
vinho. Para coffrets, cinco unidades/ano.
- Proposta n.º 250/22 - DOM - P.º
2021/112-DGEP - Aprovação de trabalhos complementares e aprovação de
trabalhos a menos relativos à “Rotunda
Norte de Barcarena”:
Retirada da agenda.
- Proposta n.º 251/22 - DP- Pedido de
adiamento do pagamento da remuneração relativa à concessão de uso privativo
- Octógono sito na Rua Desembargador
Faria:
Deliberado aprovar o adiamento do início
do pagamento do preço da concessão por
mais quatro meses, com efeitos a um de
junho de dois mil e vinte e dois, até ao final do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, por forma a permitir a realização
das obras tendentes à abertura do espaço.
- Proposta n.º 252/22 - DP - Desanexação e anexação de terrenos do domínio
privado do Município de Oeiras, sitos em
Linda-a-Velha:
Deliberado aprovar a desanexação e anexação de terrenos do domínio privado do
Município de Oeiras, sitos em Linda-a-Velha.
- Proposta n.º 253/22 - DAEGA - Atribuição de bolsas de estudo a estudantes
do ensino superior nacionais dos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa:
Deliberado aprovar a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior nacionais dos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa.
- Proposta n.º 254/22 - DAEGA - Lista
definitiva de candidatos contemplados
com bolsa de mérito para estudantes
do ensino superior para o ano letivo
2021/2022:
Deliberado aprovar a atribuição de dez
bolsas de mérito a estudantes do ensino
superior para o ano letivo dois mil e vinte
e um/dois mil e vinte e dois, perfazendo
o valor global de quarenta mil duzentos e
cinquenta euros.

Oeiras Atual · Suplemento

Deliberações e Regulamentos
- Proposta n.º 255/22 - DPCHM - P.º
NPH/04/DPCHM/2020 - Empreendimento Habitacional do Alto da Montanha:
Deliberado aprovar a decisão de contratar e a abertura do procedimento concursal necessário para a adjudicação
da empreitada de obras públicas “Empreendimento Habitacional do Alto da
Montanha - Processo NPH/zero quatro/
DPCHM/dois mil e vinte”, mediante a
adoção de um procedimento por concurso público, com publicidade no Jornal
Oficial da União Europeia, pelo preço
base do concurso em onze milhões quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e vinte e sete euros e trinta cêntimos,
acrescida de IVA, à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 256/22 - DOT - Aprovação
do Estudo de Reconversão Urbanística
para os terrenos Municipais da Ex-Companhia Nacional Petroquímica (CNP):
Deliberado aprovar o Estudo de Reconversão Urbanística para os terrenos Municipais da Ex-Companhia Nacional de
Petroquímica, (CNP).
- Proposta n.º 257/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira à Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, referente à temporada 2022, 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 julho.
- Proposta n.º 258/22 - DPU - P108/2021
- Alteração ao alvará de loteamento
2/1996, solicitada pela Taguspark, S.A.:
Deliberado aprovar a alteração ao alvará
de loteamento dois, de mil novecentos e
noventa e seis, solicitada pela Taguspark,
Sociedade Anónima, na qualidade de titular do alvará de loteamento.
- Proposta n.º 259/22 - DRU - Prorrogação de prazo de empreitada “01/
DRU/2020 infraestruturas Zona C - Fase
I - Laje”:
Deliberado aprovar a prorrogação de prazo conforme pedido, por um período de
noventa e oito dias, até vinte e nove de
julho de dois mil e vinte e dois, não tendo esta prorrogação qualquer implicação
no valor contratualizado para a execução
da empreitada.
- Proposta n.º 260/22 - PCM - Atribuição
de 3 mensalidades do subsídio mensal
aos Bombeiros Voluntários do Concelho:
Deliberado aprovar a atribuição do subsídio mensal às sete Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do
Concelho, correspondendo a cada uma o
valor de dezanove mil e quarenta e sete
euros por mês, perfazendo o montante
total de trezentos e noventa e nove mil
novecentos e oitenta e sete euros.
- Proposta n.º 261/22 - PCM - Atribuição de comparticipação financeira para
aquisição de fardamento, equipamentos
de proteção individual, às 7 Associações
Humanitárias de Bombeiros Voluntários
do Município de Oeiras:

Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira no valor total de
cinquenta e dois mil e quinhentos euros, às sete Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários do Município

de Oeiras, sendo concedida, a cada Associação as mensalidades relativas ao
primeiro trimestre de dois mil e vinte e
dois, do subsídio de fardamento e EPI,
correspondendo ao valor unitário de sete
mil e quinhentos euros.

OBRAS ADJUDICADAS · março 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Conservação e execução de pavimentos pedonais em Algés e Porto Salvo

204 399,8 €
SUBTOTAL 204 399,8 €

OBRAS INICIADAS · março 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Execução da ciclovia da Medrosa, entre a Estação da CP de Oeiras e a Praia da Torre

967 954,62 €

Requalificação de pavimentos no Porto Recreio, Oeiras

201 383,08 €

Reconstrução de muros, escadas e pavimentos na Rua 7 de Junho em Barcarena

39 189,85 €

Beneficiação da drenagem pluvial no Concelho

104 729,06 €

Consolidação estrutural de empenas na Rua Desembargador Faria, Oeiras

31 518,57 €

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

200 540,34 €

Fornecimento e instalação de postes em campo de Basquetebol incluindo execução de
fundação, em Carnaxide

6 181,92 €

SUBTOTAL 1 551 497,45 €

OBRAS CONCLUÍDAS · março 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Fornecimento e colocação de protetores metálicos (fixos e amovíveis) e balizadores fléxiveis
167 747,27 €
no concelho de Oeiras
Execução de muro cortina junto à piscina do Alto da Barra, Oeiras

134 836,30 €

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

71 020,00 €

Reordenamento viário na Alameda do Alto da Barra, Oeiras

65 029,10 €

Edifício Catavento (Algés) - Impermeabilização do terraço, substituição do sistema de
iluminação, reparações diversas em clarabóias, gabinetes e instalações sanitárias

174 457,50 €

Mercados de Algés e Paço de Arcos - Alteração dos fabricadores de gelo

84 460,8 €

Requalificação de zona de estacionamento na Estrada de Paço de Arcos

54 722,52 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais em Algés e Porto Salvo

194 276,8 €
SUBTOTAL 946 550,31 €

OBRAS ADJUDICADAS · abril 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Novos trabalhos de construção civil de apoio a equipamentos desportivos, na Escola
Básica Vieira da Silva, em Carnaxide

6 100,70 €

SUBTOTAL 6 100,70 €

OBRAS INICIADAS · abril 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Reparação das instalações electromecânicas do Pavilhão Carlos Queiroz

156 861,65 €
SUBTOTAL 156 861,65 €

OBRAS CONCLUÍDAS · abril 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

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

272 668,46 €

Estaleiro camarário de Porto Salvo (lado Sul) - Nova vedação do lote e outros trabalhos de
melhoramento

157 002,11 €

Repaaração e manutenção em mobiliário urbano

10 837,60 €

Piscina Oceânica - Requalificação da tubagem hidraulica na câmara de manobras

370 470,00 €

Beneficiação do Laro Maria Leonor, em Algés

134 843,66 €

Intervenções em pavimentos exteriores de recintos de equipamentos municipais

217 553,39 €

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

377 559,12 €

SUBTOTAL 1 633 934,35 €

Total:

4 499 344,26 €

COESÃO SOCIAL
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Mês da Prevenção
dos Maus Tratos
na Infância
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Oeiras
associou-se ao Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância,
assinalado durante o mês de abril em todo o País e em diversos
outros países europeus. Pretende-se, com esta iniciativa, tornar
visível o interesse comum das entidades e instituições do concelho relativamente à problemática dos maus tratos na infância,
consciencializando a comunidade para o seu papel na prevenção
do abuso infantil, bem como promover nas famílias o exercício de
uma parentalidade positiva, sem recurso a violência verbal, física
ou psicológica. Do programa, destaque para a formação de um laço
humano, a realização da corrida ‘5 km pelas Crianças’, no Estádio
Nacional, e o ciclo de conferências ‘Olhares sobre a Infância’. •

Sorteios do Turismo Sénior
Na manhã do dia 12 de abril, a vereadora Teresa Bacelar participou na realização do
sorteio para os passeios do Programa Turismo Sénior agendados para os meses de
maio e outubro. Cerca de 200 munícipes vão participar nesta iniciativa promovida
pelo Município, com destino aos Açores, Guimarães e Braga, Castelo de Vide e Marvão, e Porto. Foram mais de 500 os interessados, número que ultrapassou todas as
expetativas. O evento decorreu num ambiente muito animado, com apresentação
de José Carlos Malato. •

PROJETO BAIRROCIDADE
Com o propósito de contribuir para o efetivo bem-estar
da população e promover a inclusão social por via da
solidariedade, a participação cívica e social, com particular enfoque nos territórios de habitação municipal, o
Município, através do Contrato Local de Segurança de
Oeiras, implementou nos empreendimentos de habitação municipal de Carnaxide e Bairro dos Navegadores o projeto ‘Um BairroCidade 2019-2022’, promovido
pela Associação Serve The City.
Este projeto visa servir os territórios e fomentar a cooperação, através de iniciativas voluntárias acessíveis
a todos os cidadãos/moradores e organizações que
contribuem para a coesão social e territorial, intervêm
junto de crianças, jovens e seniores. A par de promover
a coesão social, otimiza os recursos da comunidade,
reforçando o seu potencial, combatendo a solidão e
o isolamento social, reforçando os laços de solidariedade entre a vizinhança e respetiva rede de parceiros
locais.
Atualmente, para além de outras atividades, promove
mensalmente o Chá Comunitário, atividade que pretende promover o encontro intergeracional com vista
à valorização pessoal mútua.

Município financiou 98.700 deslocações
ao Centro de Vacinação Covid-19
No âmbito das medidas de combate à Covid-19 e mediante um acordo
firmado com duas cooperativas de táxi do concelho, o Município garantiu,
até ao final do mês de fevereiro, transporte individual aos munícipes que
manifestaram dificuldades em assegurar a sua deslocação até ao Centro
de Vacinação, instalado no Pavilhão Carlos Queiroz, em Carnaxide.

INVESTIMENTO

830 MIL EUROS
Este serviço possibilitou a realização de cerca de 98.700 deslocações e
representou um investimento municipal total de mais de 830 mil euros. •
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Município reconhecido
como Local de Trabalho
Saudável
O Município de Oeiras foi distinguido com o Selo de Local de Trabalho Saudável,
numa cerimónia realizada na Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, em
Lisboa, no passado dia 6 de abril. Promovido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Prémio Healthy Workplaces - Locais de Trabalho Saudáveis pretende
reconhecer e distinguir as empresas e organizações portuguesas com práticas de
gestão promotoras da segurança, bem-estar e saúde no local de trabalho.
A distinção com o Prémio Healthy Workplaces - Local de Trabalho Saudável
2022, além de um reconhecimento de boas práticas, é um processo de comprometimento e reconhecimento, impulsionador da implementação de novas medidas que visem a valorização dos trabalhadores, enquanto pilares fundamentais
da produtividade e do desenvolvimento profissional, através implementação de
estratégias de prevenção e intervenção nos riscos psicossociais e de atividades de
promoção do potencial criativo dos seus trabalhadores e da organização. Medidas
que na organização tem ainda como vantagens, conferir maiores índices de satisfação aos colaboradores, favorecer a diminuição do absentismo, o aumento da
produtividade e a retenção de talento.
Em representação do Município de Oeiras esteve, na cerimónia, o vereador Armando Soares, responsável pelo pelouro da Gestão de Pessoas e Promoção Socioprofissional. •

Oeiras no Congresso
para a Felicidade
nas Organizações
Oeiras esteve representado no l Congresso para a Felicidade e Bem
estar nas Organizações realizado em março, no ISLA de Vila Nova de
Gaia, a propósito da celebração do Dia Internacional da Felicidade. ‘Liderança e Felicidade’ foi o tema do painel que contou com a participação do vereador Armando Soares, responsável pelo pelouro da Gestão
de Pessoas e Promoção Socioprofissional.. •

Oeiras Atual

COVID-19
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APOIOS MUNICIPAIS ATRIBUÍDOS
DE MARÇO 2020 A ABRIL 2022
VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS MUNICIPAIS

21,5 MILHÕES DE EUROS

3,2 MILHÕES
DE EUROS
REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL
PARA MUNÍCIPES
1.980 PROCESSOS
DEFERIDOS

1 MILHÃO
DE EUROS

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

MAIS DE
3.500 APOIOS

104 MIL

TESTES À POPULAÇÃO
NAS 29 FARMÁCIAS
ADERENTES, NA
UNIDADE MÓVEL E NOS
POSTOS DE TESTAGEM
DE ALGÉS E PAÇO
DE ARCOS

REFORÇO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA
SOCIAL PARA
TRABALHADORES

1.8 MILHÕES
DE EUROS

475 MIL EUROS

375 MIL EUROS

AQUISIÇÃO DE 13 MIL
TESTES DE DIAGNÓSTICO
COVID19

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

ENSINO À DISTÂNCIA
E PLANO TECNOLÓGICO
DA REDE ESCOLAR

588 MIL EUROS

APOIO DE EMERGÊNCIA
A ENTIDADES
NO ÂMBITO
DA PANDEMIA

463.881
REFEIÇÕES

FORNECIDAS
A PROFISSIONAIS
DA LINHA DA FRENTE
E POPULAÇÃO
CARENCIADA

380.600 VACINAS
ADMINISTRADAS ENTRE
10 DE FEVEREIRO
E 27 DE ABRIL DE 2022

587 MUNÍCIPES ACAMADOS VACINADOS

680 MIL
EUROS

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

CENTRO
DE VACINAÇÃO
COVID19

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

250 MIL
EUROS

500 MIL EUROS

DISTRIBUÍDAS
PELA POPULAÇÃO

VACINAÇÃO COVID19
EM LARES DE IDOSOS
E ACAMADOS

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

CERCA DE

2 MILHÕES
DE MÁSCARAS

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

700 MIL
EUROS

APOIO ÀS ENTIDADES
PARA REFORÇO
DA RESPOSTA
ALIMENTAR

4 MIL CHAMADAS
LINHAS DE ATENDIMENTO
E APOIO SOCIAL

395 MIL
EUROS

APOIO A ENTIDADES
PARA AQUISIÇÃO
DE VIATURAS

13.820 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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EDUCAÇÃO

Olimpíadas
Portuguesas
de Biologia em Oeiras
A edição de 2022 das Olimpíadas Portuguesas de Biologia realizou-se em Oeiras, entre os dias 22 e 24 de abril, no Instituto de
Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade
Nova de Lisboa (ITQB NOVA) e no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV). A realização das Olimpíadas
de Biologia em Oeiras vem contribuir para promover os valores
da ciência e mobilizar a sociedade, as universidades e institutos
de investigação no objetivo comum de consolidar a ciência e inovação como parte da identidade do território. •

Alunos e empresas juntos
num dos maiores eventos
de empregabilidade
do País
Aproximar a comunidade estudantil do mercado de trabalho, garantindo a possibilidade de contacto direto com empresas nacionais e
internacionais, foi um dos principais objetivos do Link to Grow, um
dos maiores eventos de empregabilidade do País, dirigido a estudantes universitários e que se realizou nos dias 2 e 3 de abril, no Núcleo
Central do Taguspark.
Formações, workshops, speed interviews, momentos de networking e
talks fizeram parte do programa da iniciativa organizada pela ISCTE
Junior Consulting, com o apoio do Município de Oeiras. •

CLUBES CIÊNCIA VIVA ALARGADOS
A MAIS CINCO AGRUPAMENTOS
ESCOLARES
Os Agrupamentos de Escolas de Carnaxide, de Santa Catarina, Aquilino
Ribeiro, de Miraflores e Conde de Oeiras são os mais recentes aderentes
ao projeto de Clubes Ciência Viva na Escola, que assim se juntam aos já
existentes na Escola Secundária Quinta do Marquês e nos Agrupamentos de Escolas de Paço de Arcos, São Bruno e S. Julião da Barra.
Passam a existir, assim, um total de nove clubes no território de Oeiras.
Os Clubes de Ciência Viva, promovidos pela Direção Geral da Educação e pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e
Tecnológica, dinamizados a nível nacional em agrupamentos de escolas e apoiados pelas autarquias, constituem-se como espaços de
conhecimento interativo, abertos e dirigidos a toda a comunidade
educativa, às famílias e à comunidade local, tendo como objetivo a
promoção e o acesso a práticas científicas inovadoras.

NOS JARDINS DE INFÂNCIA E NO 1.º CICLO

Município garante
lanches escolares mais
saudáveis

O Município de Oeiras deu início, em abril, ao projeto de distribuição
gratuita de fruta e produtos hortícolas às crianças dos jardins de infância e alunos das escolas do 1º ciclo do ensino básico.
Esta medida tem como principais objetivos promover o consumo de
fruta e produtos hortícolas nos estabelecimentos de ensino e melhorar a composição nutricional dos lanches escolares. Neste sentido, são
entregues duas peças de fruta por criança, distribuídas no intervalo da
manhã ou da tarde, duas vezes por semana.
A iniciativa abrange 1400 crianças do pré-escolar e 4500 alunos do 1º
ciclo, até ao final do ano letivo 2021/2022, sendo financiada a 100% pelo
Município, com uma comparticipação de 70% do Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola para a implementação no 1.º ciclo. •

Oeiras Atual

MUNICÍPIO ASSEGURA BOLSAS
DE ESTUDO A ALUNOS DA ESCOLA
DE MÚSICA NOSSA SENHORA DO CABO
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a manutenção da atribuição
de 13 bolsas de estudo a jovens músicos de bandas filarmónicas
do concelho matriculados para a frequência de cursos na Escola de
Música Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-Velha, no ano letivo de
2021/2022.
Com esta iniciativa, que corresponde a um investimento superior a
26.500 euros, o Município tem como objetivo contribuir para a formação musical destes jovens, promovendo, ao mesmo tempo, um incremento da oferta cultural no concelho.

CULTURA

QUANTO POUPA POR USAR AS
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE OEIRAS?

UTILIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS
PERMITE POUPANÇA DE QUASE
3 MILHÕES DE EUROS ÀS FAMÍLIAS
O Município promoveu o desenvolvimento de um exercício de análise sobre o impacto das Bibliotecas Municipais
de Oeiras, dos serviços que disponibiliza e das iniciativas
que organiza nos gastos – e na poupança – das famílias.
Realizados, ao longo de um ano, 174.314 empréstimos
nas Bibliotecas Municipais de Oeiras – e tendo por referência o preço médio de um livro em Portugal nos 15
euros (valor por defeito) –, a poupança dos munícipes
(aquilo que não despenderam do orçamento familiar
na aquisição de literatura) cifrou-se em mais de dois milhões e meio de euros, precisamente 2.614.710€.
Relativamente à consulta de jornais e revistas, o serviço
online Pressreader permite uma comparação análoga e,
assim, tendo em 2021 os utilizadores registados das Bibliotecas Municipais acedido a 73.771 jornais e revistas
este valor, multiplicado por 1,50€ (valor igualmente por
defeito) transformou-se numa poupança para os munícipes que ascendeu a 110.656,50€.
No que respeita a atividades dão-se alguns exemplos, com
características diferentes: considerando as exclusivamente
presenciais (sessões de promoção do livro e da leitura para
as escolas, formações – escrita criativa, literacia digital,
narração oral –, serões de contos, atividades lúdicas nas bibliotecas de praia, jornadas, cursos, eventos associados à
literatura, atualidade e outros) caso os 14.305 participantes
de 2021 pagassem um valor de 5€ por iniciativa, despenderiam 71.525€; tendo em conta as iniciativas que decorrem exclusivamente online (total de 328.091 visualizações,
e considerando a percentagem de 6% desse valor, que as
Bibliotecas de Oeiras aplicam para tentar aproximar envolvimento real), os 19.680 participantes evitaram despender
quase 100 mil euros, 98.400€, com exatidão.
Assim, e não traduzindo para valores (que aumentariam
em muito o benefício financeiro) aspetos como o usufruto dos espaços da Divisão de Bibliotecas Municipais para
estudo e trabalho de modo gratuito (estudantes e profissionais liberais), acesso ao wi-fi e a computadores pessoais (algo que habitualmente é considerado em estudos
de Retorno de Investimento mais aprofundados) e outros
fatores mais intangíveis como o aumento da literacia e da
empregabilidade, pode afirmar-se que o Município de Oeiras, através das Bibliotecas de Oeiras, Algés e Carnaxide e
da Livraria Verney proporcionou uma poupança aos munícipes e famílias do concelho, em 2021, de 2.895.291,50€.
A título de exemplo, e considerando o cenário de uma
família de dois adultos e duas crianças que resida no
concelho e que, por cada mês de 2021, tenha requisitado
quatro livros, poupou 60€; tendo frequentado uma atividade para crianças (5€ x 2 crianças), poupou 10€; um
dos adultos tenha assistido a uma formação sobre literacia digital, terá poupado 5€; e acedido a jornais todos os
dias, online, terá poupado 45€. A poupança desta família
foi, pois, de 120€ num mês, 1.440€ em 2021.
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Café com Letras, Nós,
Leitores e lançamento do
livro ‘Biblioteca: Narrativas’
Nas Bibliotecas Municipais de Oeiras, março foi o mês de celebração da centésima
edição do Café com Letras, sendo o encontro com escritores número 100 assinalado
com uma sessão sobre livros e leituras que contou com a participação do editor Zeferino Coelho, da escritora Joana Bértholo e do bibliotecário Gaspar Matos. Em abril,
dois outros “Cafés” tiveram lugar, o primeiro com os tradutores e escritores Tânia
Ganho e Daniel Jonas e o segundo com Álvaro Laborinho Lúcio, que apresentou o
seu último romance ‘A sombra de uma azinheira’. Ainda em abril, destaque para o
regresso da iniciativa ‘Nós, Leitores’, em que personalidades ligadas às mais diversas
áreas partilham a sua paixão leitora, com a cantora Luísa Sobral. O mês de abril
ficou também marcado pelo lançamento da primeira obra literária com a chancela
municipal ‘Livros de Oeiras’, com o título ‘Biblioteca: Narrativas’, no qual pontuam
25 textos de grandes nomes da ficção nacional e internacional como Manuel Vilas,
Isabela Figueiredo, José Luís Peixoto, Ana Teresa Pereira, Ondjaki, Itamar Vieira Júnior, Afonso Reis Cabral, Ana Margarida Carvalho, Afonso Cruz, João Pinto Coelho,
José Gil, Bruno Vieira Amaral, Teolinda Gersão e Valério Romão. •

Nómadas do Pensamento
e exposições Pela Ucrânia
e MESCLA II na Livraria
Municipal Verney
A Livraria-Galeria Municipal Verney promoveu, em março, mais uma sessão de
‘Nómadas do Pensamento’ sob o tema ‘Viver Religião. Interior. Exterior. Ser’, na
qual participaram Carolina Deslandes e Richard Zimler, com a habitual moderação de Pedro Abrunhosa e Paulo Mendes Pinto. Ainda em março – de 11 a 14 –
decorreu a exposição/venda de beneficência ‘Pela Ucrânia’, com obras da pintura
russa Dinara Dindarova e dos alunos da Escola DinRic. No evento esteve presente
o primeiro-secretário da Embaixada da Ucrânia e a totalidade da receita de obras
vendidas reverteu a favor do povo ucraniano. A 18 de março inaugurou-se a exposição MESCLA II – segunda edição da Mostra Artística da Verney, dando continuidade a um trabalho iniciado em 2021 cujo objetivo é a aposta na diversidade e
na riqueza de diferentes expressões artísticas •
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EMPRESA LÍDER MUNDIAL EM JOGOS DIGITAIS

Nova sede da Miniclip no Taguspark

A Miniclip, líder mundial em jogos digitais,
inaugurou as suas novas instalações em Portugal, no Taguspark – Cidade do Conhecimento.
Com uma área de quatro mil metros quadrados e capacidade para cerca de 350 pessoas,
o edifício Simulador II será a nova ‘casa’ da
multinacional de jogos online, que já se encontra instalada na Cidade do Conhecimento
desde 2010.
O novo espaço está preparado para dar resposta às ambições de desenvolvimento e crescimento da Miniclip em Portugal.
As novas instalações da empresa no Taguspark
são um dos poucos edifícios em Portugal a
alcançar os certificados WELL e LEED, pro-

movendo um local de trabalho de excelência.
O edifício funciona com eletricidade 100%
proveniente de fontes sustentáveis e dispõe
de pontos de água filtrada disponíveis a cada
30 metros. Os colaboradores da empresa têm
à disposição um ginásio, um estúdio de bem-estar, uma sala de massagens e, brevemente,
uma horta urbana.
Esta cerimónia contou com a presença do
vice-presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, que considerou que o Município tem sido exímio na
implementação de políticas públicas que permitem criar “as condições para que cada um
possa explorar o seu potencial ao máximo e

assim definir o seu lugar no futuro. É também
por isso que queremos instalar aqui no concelho empresas como a Miniclip, que vivem do
brainpower dos estudantes”.
Em representação da Miniclip, Marius Manolache declarou que “estas novas instalações demonstram o crescimento contínuo e o
compromisso em manter o investimento nesta
geografia”.
Para Eduardo Baptista Correia, CEO do Taguspark, a instalação da Miniclip é “mais uma
demonstração do posicionamento de excelência do Taguspark - Cidade do Conhecimento
para o acolhimento das mais exigentes empresas tecnológicas mundiais”. •

Evento internacional de aeronáutica
garantido em Oeiras até 2025
Durante os próximos quatro anos, até 2025, Oeiras vai servir de palco
à realização do maior evento do cluster português para as indústrias da
aeronáutica, do espaço e da defesa, o AED Days. Para formalizar esta intenção, o presidente do Município de Oeiras, Isaltino Morais, e o diretor
geral do AED Cluster, Rui Santos, celebraram um protocolo de colaboração no qual se vai basear o modelo de coorganização da iniciativa.

Oeiras Atual

Oeiras cumpre, deste modo, o objetivo de desenvolver no seu território
um hotspot internacional para as indústrias da aeronáutica, do espaço e
da defesa, promovendo fortemente a vertente tecnológica das empresas
destes sectores no seu território.
A edição de 2022 do AED Days já tem data marcada: 24 a 27 de maio,
no Centro de Congresso do Taguspark. •

EVENTOS
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Oeiras Brincka 2022

Caça aos Ovos
na Quinta Real
de Caxias

A Oeiras BRInCKa, LEGO® Fan Event regressou a Oeiras com mais
uma mega exposição de construções LEGO, entre 22 e 25 de abril, no
Pavilhão do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo. Este evento reconhecido e apoiado pelo Grupo LEGO®, é organizado pela PLUG (Associação Portuguesa de Utilizadores de LEGO) e pelo CRLPS (Clube
Recreativo Leões de Porto Salvo) e conta com a parceria da Câmara
Municipal de Oeiras. •

Nesta Páscoa, a Câmara Municipal de Oeiras convidou todas as famílias a participarem no evento Caça aos Ovos, proporcionando uma
viagem ao mundo da Alice no País das Maravilhas, com as suas personagens, no ambiente lúdico do jardim setecentista da Quinta Real de
Caxias. Este espaço nobre e emblemático do concelho, recentemente
requalificado, foi o cenário escolhido para a realização desta iniciativa que aconteceu no dia 10 de abril, com entrada gratuita, juntando
cerca de mil pessoas.
Ao longo da manhã, uma série de atividades integradas numa programação diversificada relacionada com a Páscoa e que passaram pela
música, oficinas, pinturas faciais, teatro de marionetas e uma animada Caça aos Ovos para os mais novos. A iniciativa foi organizada pelo
Município de Oeiras, em parceria com o Centro Comercial Alegro Alfragide. •
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CULTURA E TURISMO

Oeiras de luto
por Eunice Muñoz
A Câmara Municipal de Oeiras decretou três dias de luto
municipal pela morte da atriz Eunice Muñoz, como forma de expressar o reconhecimento ao inquestionável contributo que deu ao concelho e ao País. A atriz morreu no
passado dia 15 de abril, aos 93 anos. Um ícone do teatro,
cinema e televisão em Portugal, viveu sempre em Oeiras.
Há 25 anos, deu o seu nome ao auditório municipal de
Oeiras, Auditório Municipal Eunice Muñoz.
A atriz subiu ao palco deste auditório, em 2021, para celebrar 80 anos de carreira, com a peça ‘A Margem do Tempo’,
onde foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem Militar de
Sant’Iago da Espada, pelo Presidente da República.
Eunice Muñoz estreou-se aos 13 anos de idade no Teatro
Nacional D. Maria II, e desde então, com o seu talento,
conquistou o coração de todos os portugueses, tendo sido
galardoada com diversos prémios da crítica, como o Prémio da Imprensa (1964, 1969) ou o Globo de Ouro de Mérito e Excelência (2008).•

Promoção Gastronómica
e Mostra de Artesanato
de Vinhais
A feira gastronómica, incluindo mostra de artesanato do concelho de Vinhais, decorreu entre os dias 18 e 20 de março, no Mercado Municipal
de Oeiras. Esta feira gastronómica, organizada pela Casa do Concelho
de Vinhais com o apoio das Câmaras Municipais de Oeiras e de Vinhais,
apresenta produtos tradicionais, naquela que é já uma habitual oportunidade de promoção e de comercialização de Fumeiro de Vinhais e dos
melhores pratos típicos vinhaenses.
Entre as atrações desta edição, exposições e venda de fumeiro, pão, folar
e pastelaria, mel, artesanato, animação com caretos e gaiteiros, restauração com pratos típicos e a tasquinha da Casa Vinhais. A arruada de caretos e gaiteiros decorreu na vila de Oeiras, nos dias 19 e 20 de março. •

Oeiras marcou presença na
Bolsa de Turismo de Lisboa
O turismo, o enoturismo e o vinho de Carcavelos Villa Oeiras foram a aposta da
presença do Município de Oeiras na BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa Travel
Market, a maior feira de turismo do País, que decorreu entre os dias 16 e 20 de
março, na FIL/Parque das Nações. O Município, em parceria com a empresa municipal Oeiras Viva, esteve representado através da promoção da sua oferta turística, na área de exposição da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa
(ERT-RL) e da Associação de Turismo de Lisboa (ATL).
Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira Internacional de Lisboa desde
1989, a BTL é reconhecida no setor como o evento mais importante na área do
turismo em Portugal dando ao público profissional a oportunidade de conhecer
melhor o mercado nacional e internacional, e ao público em geral, a possibilidade
de escolher os destinos para as suas férias. •

Oeiras Atual

EFEMÉRIDES
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Cerimónias comemorativas
do 48.º aniversário do 25 de Abril de 1974
A Câmara Municipal de Oeiras celebrou o 48º aniversário do 25 de Abril
de 1974 com um programa comemorativo que, além das cerimónias oficiais – sessão solene com homenagem
a ex-autarcas do concelho e o hastear
das bandeiras – incluiu a inauguração
da empreitada de requalificação dos
espaços exteriores da Quinta da Estrangeira (Casal da Choca, Porto Salvo) e a colocação da primeira pedra
da obra de construção da Alameda da
Zona C. Em destaque esteve ainda a
inauguração das instalações da Academia Cultural Sénior de Aprendizagem (ACSA), no Palácio Ribamar,
em Algés. Trata-se de um conjunto de
intervenções representando um investimento municipal de mais de um
milhão e meio de euros.
O programa incluiu ainda, no dia 24
de abril, a exibição do filme/documentário ‘A Hora da Liberdade’ e, dia 25,
a apresentação do espetáculo musical
‘Abril com Voz’, com a participação do
grupo ‘As Vozes da Rádio’, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em
Carnaxide. •
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Gala do Desporto 2022

Realizada no dia 6 de abril, no Lagoas Park Hotel, em Oeiras,
a Gala do Desporto de Oeiras distinguiu publicamente os atletas e treinadores que alcançaram resultados de elevado mérito
desportivo, bem como todas as entidades, dirigentes, árbitros
e professores que se destacaram pelo seu trabalho em prol do
desporto na época desportiva de 2020/2021. Com apresentação a cargo de Jorge Gabriel, a cerimónia foi marcada pela alegria dos jovens desportistas oeirenses em serem homenageados depois de uma época de enormes resultados desportivos.•

Jogos de Oeiras
Os Jogos de Oeiras continuam a decorrer a
grande ritmo, com seis encontros realizados
nos meses de março e abril. Cerca de mil jovens tiveram oportunidade de experimentar
diversas modalidades, como andebol, escalada, futsal, kayak-polo e ténis.•

GASTÃO ELIAS VENCE OEIRAS OPEN
Realizou-se no Complexo de Ténis do Jamor, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, o Oeiras Open, torneio do ATP Challenger Tour.
Mais de mil espetadores assistiram ali à vitória do tenista português Gastão Elias.

Oeiras Atual
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Oeiras reforça apoio
ao associativismo
desportivo concelhio
MAIS DE 5,5 MILHÕES
DE EUROS
NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS

O Município de Oeiras aprovou, em reunião de executivo
do passado dia 16 de março, um apoio ao desenvolvimento
da atividade desportiva regular das coletividades desportivas concelhias, alusivo ao ano de 2022, num montante
global de 971.614 €.
Distribuído por 56 entidades, este apoio regista, face ao ano
passado, um incremento de 32.724€ (mais 3,5%) e corresponde a uma taxa de apoio de 84%, face ao total de candidaturas (67) do universo do tecido associativo desportivo
concelhio.
Pese embora a conjuntura global menos positiva dos últimos anos, 2022 será o oitavo ano consecutivo em que os
apoios financeiros do Município às coletividades desportivas aumentam, nesta que é a principal medida no apoio ao
associativismo desportivo concelhio, facto que atesta bem
da relevância e reconhecimento do trabalho desenvolvido.
De assinalar ainda que, no último quadriénio, no quadro
global do apoio ao associativismo desportivo, o Município
de Oeiras – para além dos inúmeros apoios não financeiros, materiais e logísticos e não incluindo o presente ano
– atribuiu mais de 5,5 milhões de euros de apoio financeiro
direto ao tecido associativo desportivo concelhio.•

PROGRAMA DE COADJUVAÇÃO
DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 1.º CICLO
RECONHECIDO
O Movimento S, que tem como bandeiras o combate à obesidade infantil e a promoção de estilos de vida saudáveis, visitou, em março,
a Escola Básica de São Bruno, para conhecer o Programa de Coadjuvação da Educação Física no 1.º Ciclo do Ensino Básico.
Este programa municipal que contempla a coadjuvação do professor titular na área disciplinar da Educação Física contribui para a
educação integral e para a saúde das crianças do concelho de Oeiras, abrangendo todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Tem
como principal objetivo melhorar a competência motora, a aptidão
física e a literacia física dos alunos, fomentando a adoção de estilos de vida saudáveis. O trabalho consistente que tem vindo a ser
desenvolvido neste âmbito, mesmo durante os períodos de confinamento decretados, tem tido reflexos notórios nas aprendizagens
dos alunos e tem sido muito valorizado pelos agrupamentos de escolas, pelos professores e pelos encarregados de educação.
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Requalificação do piso
do Pavilhão do Valejas
Atlético Clube
INVESTIMENTO

52 MIL EUROS
Enquadrado num dos eixos do Plano Municipal de Desenvolvimento e Inovação
no Desporto e Atividade Física 2021-2030, que visa modernizar e aumentar as
infraestruturas para o desporto e atividade física no concelho, após comparticipação para iluminação LED e substituição da cobertura, o Município procedeu à
obra de requalificação do piso do Pavilhão do Valejas Atlético Clube. De assinalar
que para este pavilhão está ainda prevista a obra referente a construção de balneários e instalações de apoio a treinos e competições desportivas.•

PROGRAMA FIT SÉNIOR AVALIADO
POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Um grupo de estudantes da Licenciatura em Ciências do Desporto e
da Atividade Física, ramo Exercício e Saúde, da Universidade Europeia acompanhou, recentemente, aulas de ginástica de manutenção e hidroginástica ministradas no âmbito do Programa Fit Sénior.
Os alunos tiveram oportunidade de perceber o modo de funcionamento do programa e de interagir com os participantes, o que lhes
permitiu constatar o impacto da prática de exercício físico regular
no seu bem-estar físico e psicológico.
Esta visita é um exemplo de ações que visam informar e sensibilizar a população e, neste caso, futuros profissionais da área, para a
importância e especificidade dos programas comunitários de exercício para grupos especiais.
Recorde-se que o Programa Fit Sénior se destina a munícipes com
65 ou mais anos, decorre anualmente entre setembro e junho e
conta com 964 participantes comprometidos com uma vida mais
saudável. A próxima fase de abertura de inscrições decorrerá em
julho.
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