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NOVA POLÍTICA
DE HABITAÇÃO MUNICIPAL
QUINTA DOS ACIPRESTES, LINDA-A-VELHA
12 CASAS · CONCLUÍDO ATÉ 2024

Revolução na Habitação

Verão, é em Oeiras

Apoio à Ciência

O Município de Oeiras assinou, com o IHRU, os três
primeiros contratos de financiamento que decorrem
da aprovação da candidatura ao Programa 1º Direito
– Programa de Apoio ao acesso à Habitação, no âmbito do investimento do Plano de Recuperação e Resiliência. Trata-se do primeiro passo para a concretização da nova Política de Habitação Municipal que
vai viabilizar a construção, até 2030, de 400 casas
de renda apoiada e 1500 de renda acessível - para as
famílias de classe média. P. 04

Arrancou a 1 de junho e prolonga-se até 30
de setembro a época balnear em Oeiras,
o único município da Área Metropolitana
de Lisboa (AML) onde todasas praias oficiais – Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e
Caxias – hastearam a Bandeira Azul. Além
das praias, muitos outros motivos existem
para viver o verão em Oeiras: animação
nas ruas, música, espetáculos, cinema ao
ar livre e muito mais. P. 19

Município de Oeiras, Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e Instituto
de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova de
Lisboa (ITQB NOVA) uniram-se para
a implementação de uma iniciativa
pioneira em Portugal que financiará
os projetos científicos mais inovadores:
o Fundo de Prova de Conceito InnOValley, no valor de 200 mil euros. P. 30
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Trabalhar, como sempre,
para garantir a todos
o direito à habitação

Cara(o) Munícipe,
O Município de Oeiras firmou,
com o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, o IHRU, os
três primeiros contratos de financiamento decorrentes da aprovação da candidatura apresentada
pelo Município ao Programa 1º
Direito – Programa de Apoio ao
acesso à Habitação, no âmbito do
investimento do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR.
Demos, assim, o primeiro passo
para a concretização da nova Política de Habitação Municipal que vai
viabilizar a construção, até 2030,
de 400 casas de renda apoiada e
1500 de renda acessível - para as
famílias de classe média cujo rendimento não lhes permite pagar as
rendas do mercado privado.
Considero que se trata de um momento de celebração, um momento de extrema importância para a

nossa vida coletiva e, particularmente, para as famílias que irão
usufruir das casas que nos comprometemos a construir. É a transformação extraordinária e vital para
as suas vidas e para o seu futuro.
Sabemos que a casa é condição
indispensável para a dignidade da
família, para o seu crescimento
e para o acréscimo de esperança
num futuro onde se sentirão tratados com dignidade.
É claro que a casa não resolve por
si a pobreza e a miséria, mas é um
primeiro e fundamental passo,
para o início de uma nova vida
que, complementada com outras
políticas públicas, determinarão
a aceleração do encurtamento do
ciclo da pobreza.
Mais do que preocupado sinto-me,
como português e como cidadão,
chocado com o facto de cada vez
mais famílias se verem, em pleno
ano de 2022, arredadas de uma vida
com um mínimo de dignidade. Porque vivem em condições indignas.
Tenho plena consciência de que
nem os Municípios, nem o Estado dispõem, atualmente, de ferramentas que lhes permitam debelar de vez a situação de tantos
milhares de famílias.
Não obstante, e independentemente de estarem reunidas as
condições para resolver definiti-

vamente e para todos o flagelo da
pobreza, em Oeiras vamos continuar a trabalhar convictos de que
o caminho é por aqui.
As pessoas que hoje carecem do
apoio municipal para garantir o
acesso à habitação não pertencem
a um grupo específico, identificado à partida. Não há um perfil pré-definido. São de diversas faixas
etárias, são jovens, são seniores,
são famílias monoparentais, são
pessoas com problemas de saúde,
são pessoas diferentes e com necessidades diferentes.

“

A defesa da dignidade
humana, assente no direito de
cada família a uma casa, é um
caminho que nos orgulhamos de
percorrer em Oeiras há muito.
Neste contexto, o Programa de
Renda Acessível de Oeiras tem
como objetivo estimular o mercado de arrendamento, na faixa
de preços de renda que se situam
entre os do mercado do arrendamento apoiado e os do mercado
de arrendamento privado criando,
assim, uma resposta para as famílias cujo nível de rendimento, por

um lado não lhes permite pagar as
rendas do mercado privado sem
afetarem uma parte muito substancial do seu rendimento e, por
outro lado, as exclui do mercado
do arrendamento apoiado.
Com isto defendemos, mais uma
vez, a habitação para todos porque sem habitação não há cultura,
saúde, educação, no fim, não há
projeto de vida.
A defesa da dignidade humana,
assente no direito de cada família
a uma casa, é um caminho que
nos orgulhamos de percorrer em
Oeiras há muito.
O amadurecimento e a concretização dos programas dar-nos-ão
pistas para uma maior otimização
de recursos e meios, certos de que
estamos perante um momento
histórico de reunião de esforços
para que seja possível chegar ao
maior número de pessoas.
Em Oeiras assumimos este compromisso, com o empenho e rasgo
que nos tornaram numa referência de desenvolvimento e que usaremos, uma vez mais, como sempre, para garantir a todos, o direito
à habitação.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
RECONHECIMENTO
Não posso deixar de expressar o meu reconhecimento ao Governo, pelo esforço
financeiro e o empenho neste extraordinário programa público de Habitação.
Governo e Municípios em cooperação
plena e leal, serão capazes de fazer história e a prazo programado, erradicar
os fatores de pobreza e indignidade das
famílias. Quando cada família tiver uma
casa permitindo a cada um traçar o seu
próprio caminho, então todos poderemos afirmar, com orgulho, que Portugal
é um país desenvolvido.

ESTRATÉGIA
O trabalho feito ao longo das últimas quatro
décadas permitiu construir mais de 5.000
casas, em 495 edifícios distribuídos por 18
bairros municipais. No parque habitacional
municipal vivem hoje, aproximadamente 10
mil pessoas. A estratégia de construção e
arrendamento social, para além da requalificação urbana, permitiu a instalação de um
tecido empresarial forte que trouxe dignidade e coesão social ao concelho, permitindo
o acesso à educação e à saúde, ou seja, foi a
aposta na habitação para todos que permitiu o progresso.

RETRATO
Oeiras é hoje um concelho com uma população de
aproximadamente 177.500 pessoas, o 9.º município da
AML com mais população, o 2.º com a mais baixa taxa
de criminalidade e o 2.º com mais alunos inscritos no
ensino superior. O progresso vivido em Oeiras acrescentou outras transformações, o preço de venda das casas
sofreu nos últimos anos um aumento de 9,5%, superior
ao registado no município de Lisboa e Cascais, Oeiras é
hoje o 3.º município da AML com o valor mais elevado
de renda de casa. No concelho de Oeiras estão sediadas
aproximadamente 24.000 empresas, das quais 106 são
grandes empresas. O desemprego registado continua a
apresentar um decréscimo na ordem dos 5%.
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O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e a presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., IHRU, Isabel Dias

SECRETÁRIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO MARCOU PRESENÇA NA CELEBRAÇÃO
DOS CONTRATOS ENTRE O MUNICÍPIO DE OEIRAS E O IHRU

PRR financia construção de 92 casas
para arrendamento apoiado em Oeiras
A Secretária de Estado da Habitação, Marina
Gonçalves, esteve presente na cerimónia de
assinatura dos três primeiros contratos de financiamento entre o Município de Oeiras –
representado pelo Presidente, Isaltino Morais
– e o Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, I.P., IHRU – representado pela Presidente do Conselho Diretivo, Isabel Dias –, que
teve lugar no dia 23 de junho, no Palácio do
Marquês de Pombal, em Oeiras.
Os contratos decorrem da aprovação da candidatura apresentada pelo Município ao Programa 1º Direito – Programa de Apoio ao acesso
à Habitação, no âmbito do investimento do
Plano de Recuperação e Resiliência.
Estes três contratos, num investimento global
de 19.291.777,23€ com uma comparticipação
financeira do Plano de Recuperação e Resi-

Oeiras Atual

liência (PRR) estimada em 15.814.924,75€
(sem IVA incluído), totalizam a construção de
92 casas, distribuídas por três edifícios, que
estarão concluídas até 2024, aumentando a
resposta habitacional do Município de Oeiras.
Os empreendimentos inserem-se nos Novos
Programas de Habitação que assumem uma
resposta efetiva às carências identificadas no
Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30.
São respostas destinadas aos vários públicos
que se encontram em situação de carência habitacional. Respostas para população adulta em
idade ativa, jovens e seniores e que vão privilegiar o regime de arrendamento apoiado.
A assinatura destes contratos, que possibilita
a construção de nova habitação, dá seguimento a quatro décadas de políticas habitacionais,
em que o Município de Oeiras se dedica à ma-

téria da habitação a custos controlados.
A ação municipal, tem assentado na implementação contínua e coesa de políticas de
habitação (1ª e 2ª geração), na sequência das
quais, e como é do conhecimento público,
Oeiras conseguiu ser o primeiro município
de Portugal a erradicar as barracas, através de
amplos e eficazes programas de promoção de
habitação social.
A implementação de medidas públicas de
habitação, que responda aos novos desafios,
obriga a uma visão integrada ao nível das políticas sectoriais, das escalas territoriais e dos
atores que interagem no território o que implica repensar e implementar uma nova política
de habitação municipal. Esta política aborda
o território de forma global e holística; define
uma estratégia clara de promoção e integração

HABITAÇÃO

das novas respostas no tecido consolidado
trabalhando para uma leitura equilibrada
do concelho.
Em Oeiras está prevista a construção de 691
fogos até 2026, num total de 12 empreendimentos distribuídos por quatro freguesias, o
que consistirá num investimento global previsto de 120 milhões de euros e um financiamento estimado em 115 milhões de euros.
É um facto que as carências habitacionais
presentes hoje no concelho de Oeiras, somadas às que se estimam vir a aparecer
num futuro próximo, fruto do período pós
pandémico que atravessamos e dos impactos de magnitude ainda incerta, resultante
dos novos conflitos na Europa e da consequente reorganização geopolítica, para além
de fazer repensar na alteração do paradigma do habitar, não se esgotam num curto
período. Por isso este Município considera
urgente executar programas que concretizem as várias respostas de habitação (arrendamento apoiado, arrendamento acessível,
alojamento temporário).
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O PRR surge como resposta estrutural e
dilatada no tempo com vista ao combate às
vulnerabilidades e carências sociais. O PRR
concretiza um programa de apoio financeiro
não reembolsável à promoção das soluções
habitacionais integradas nas Estratégias Locais dos Municípios com um período de concretização até ao segundo trimestre de 2026.
Mantendo uma visão atenta sobre o quadro
legal e regulamentar dos regimes de concretização e das medidas eleitas como prioritárias na temática da habitação municipal,
foram redefinidos os tempos de execução e
alargadas ações com vista ao acompanhamento da evolução do quadro de financiamento europeu ao nível das duas tipologias:
a construção nova e a reabilitação.
Esta é a realidade que move Oeiras: garantir habitação digna para todos, para que
cada família tenha na sua casa o seu castelo
e o início do seu projeto de vida, para que o
futuro aconteça em Oeiras.

NOVA POLÍTICA
DE HABITAÇÃO MUNICIPAL
ATÉ 2030
400 CASAS DE RENDA APOIADA
1500 DE RENDA ACESSÍVEL
PARA FAMÍLIAS DE CLASSE MÉDIA

A Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, esteve presente na cerimónia de assinatura
dos três primeiros contratos de financiamento entre o Município de Oeiras e o IHRU

Maio | Junho 2022

HABITAÇÃO

6 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

QUINTA DOS ACIPRESTES
LINDA-A-VELHA

12 FOGOS (8 T1 e 4 T2)

ATÉ 2024

CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA
ARRENDAMENTO APOIADO:

Até 2024 · 92 casas
Investimento Total
19.291.777,23 € + IVA
Financiamento PRR
15.814.924,75 €

Até 2026 · 691 casas
Investimento PRR
120.000.000 €

PARQUE DA JUNÇA
LINDA-A-VELHA
16 FOGOS (T2)

Oeiras Atual

ATÉ 2026

HABITAÇÃO
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ALTO DA MONTANHA
CARNAXIDE

64 FOGOS (32 T2 e 32 T3)

ATÉ 2024

Em Oeiras está prevista
a construção de 691 casas
até 2026, num total de
12 empreendimentos
distribuídos por quatro
freguesias, o que consistirá
num investimento global
previsto de 120 milhões
de euros e um financiamento
estimado em 115 milhões
de euros.

QUINTA DAS ACÁCIAS
40 FOGOS (8 T1, 28 T2 e 4 T3)

ATÉ 2026

Maio | Junho 2022

HABITAÇÃO

8 · CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS

EMPREENDIMENTO DE S. MARÇAL
40 FOGOS (20 T1 e 20 T2)

ATÉ 2026

EMPREENDIMENTO DE TERCENA
78 FOGOS (8 T1, 49 T2 e 24 T3)
PLANO DE REQUALIFICAÇÃO
DOS BAIRROS MUNICIPAIS
Para além da nova construção,
estamos empenhados na
requalificação dos Bairros
Municipais com uma estimativa
de investimento na ordem dos
62 milhões de euros com vista a
melhorar as condições de conforto
e desempenho energético dos
edifícios e no espaço público.

Oeiras Atual

ATÉ 2026

HABITAÇÃO
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EMPREENDIMENTO DE LECEIA
83 FOGOS (21 T1, 41 T2 e 21 T3)

ATÉ 2026

PROGRAMA DE RENDA
ACESSÍVEL DE OEIRAS
Planeadas 1.500 casas,
destas 630 serão promovidas
pelo IHRU
ATÉ 2030

CASAL DO DESERTO

231 FOGOS (59 T1, 113 T2 e 59 T3)

ATÉ 2026
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UCC+URS IRMÃ JOANA
30 FOGOS (T1)

ATÉ 2026

URS TALAÍDE
31 FOGOS (T1)

Oeiras Atual

ATÉ 2026

HABITAÇÃO
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S. MARÇAL II
48 FOGOS (T2)

ATÉ 2026

O trabalho feito ao longo das últimas quatro décadas permitiu construir 5000 casas, em 495 edifícios distribuídos por 18
bairros municipais. No parque habitacional municipal vivem
hoje 10 mil pessoas, incluindo os 1448 realojados desde 1995.
No Concelho de Oeiras, a atenção dada à matéria da HABITAÇÃO remonta há já três décadas e foi acompanhando as
várias transformações sociais, políticas e económicas que concretizaram programas e respostas distintos, mas sempre com o
mesmo sentido público de assumir o acesso à habitação como
direito fundamental no garante da dignidade humana.
A ação municipal, tem assentado na implementação contínua e coesa de políticas de habitação (1ª e 2ª geração), na sequência das quais, e como é do conhecimento público, Oeiras
conseguiu ser o primeiro município de Portugal a erradicar as
barracas, através de amplos e eficazes programas de promoção
de habitação social.
A 1ª Geração de Políticas de Habitação poder-se-á contextualizar no período entre 1978 a 1993. Durante as décadas de 1980
e 1990 o Município teve a grande preocupação de resolver os
problemas habitacionais tanto dos seus trabalhadores como
dos seus munícipes provenientes de movimentos migratórios
do interior para o litoral, edificando oito empreendimentos
que resultaram na criação de 1.737 fogos atribuídos a famílias.
A 2ª Geração de Políticas de Habitação (1993 a 2008) foi, indelevelmente, marcada pelo Programa Especial de Realojamento
(PER) a que o Município de Oeiras aderiu com muito entusiasmo desde o primeiro momento. Foi um período de construção massiva: 3.554 fogos distribuídos por 14 bairros municipais, para resolver o flagelo das 5.000 barracas, objetivo que
foi alcançado no ano de 2003. •

TERRA DO MOINHO
17 FOGOS (5 T1 e 12 T2)

ATÉ 2026
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Mais habitação jovem
nos centros históricos
INVESTIMENTO

32 MILHÕES DE EUROS

O presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, e a vereadora responsável pela Gestão Social da
Habitação Municipal, Carla Rocha, com uma jovem que recebeu neste dia a chave da sua nova casa.

Realizou-se no passado dia 30 de junho a cerimónia de entrega de mais sete apartamentos
a jovens inscritos no programa Habitação Jovem
nos Centros Históricos.
Recorde-se que a Câmara Municipal de Oeiras
assumiu como ação fundamental da sua política
de habitação a recuperação dos Centros Históricos do concelho, tanto a nível urbanístico como
de espaço público.
Neste âmbito, foi criado o programa Habitação
Jovem nos Centros Históricos, com o objetivo de
promover a revitalização destas áreas urbanas, a
reabilitação do seu património arquitetónico e o
rejuvenescimento da sua população.
Este programa é totalmente financiado pelo Município, prevendo a inclusão no mercado de arrendamento de cerca de 300 casas.
O programa é acessível a todos os jovens residentes ou trabalhadores no concelho, há pelo menos
três anos, com idades compreendidas entre os 18
e os 35 anos.
Estima-se que o investimento ascenda aos de 32
milhões de euros, entre a aquisição e reabilitação
dos edifícios.
Atualmente o programa contempla 110 fogos recuperados e em condições de utilização, estando
em fase de projeto/aquisição mais 86 fogos.
Em 2021 foram concluídos mais dois projetos
de reabilitação, em Oeiras e Paço de Arcos, que
abriram portas a 42 novos agregados familiares,
permitindo a estes jovens o início de um novo
ciclo nas suas vidas. •

MERCADO DE ARRENDAMENTO

300 CASAS
PAÇO DE ARCOS

EDIFÍCIO DA AVENIDA
PATRÃO JOAQUIM LOPES
INVESTIMENTO

930 MIL EUROS

CINCO APARTAMENTOS

T1

INÍCIO DE OBRA

DURAÇÃO

FEVEREIRO 2022

18 MESES

Oeiras Atual

Está a avançar a bom ritmo a obra de requalificação de mais um edifício
no âmbito do Programa Habitação Jovem em Paço de Arcos. Trata-se do
imóvel localizado nos números 11-15 da Avenida Patrão Joaquim Lopes,
onde decorrem os trabalhos de consolidação de fachadas que darão continuidade à fase estrutural da requalificação do edifício.
A reabilitação deste espaço, outrora ocupado pela APPA, tem como intuito reconverter o edifício criando cinco apartamentos de tipologia T1
para jovens. Todo ele será alvo de uma intervenção profunda, incluindo
demolição de todo o interior e da cobertura e adaptação aos novos usos
de habitação e comércio – no piso térreo está prevista a instalação de
um espaço comercial, eventualmente restauração, com possibilidade de
ampla esplanada.

EQUIPAMENTOS
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Obras estruturantes
em Oeiras avançam a “bom ritmo”

INVESTIMENTO MUNICIPAL

4.7 MILHÕES DE EUROS

Visita à futura Casa dos Cientistas, na Quinta dos Sete Castelos, em Santo Amaro de Oeiras, obra que deverá estar concluída em março de 2023

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, promoveu, no passado dia 17 de maio, uma visita com os deputados da Assembleia Municipal às
obras do novo Quartel dos Bombeiros de Oeiras, do futuro Fórum Municipal e
da Casa dos Cientistas, projetos estruturantes para o território e cuja construção
avança a bom ritmo.
A visita teve início no novo Quartel dos Bombeiros de Oeiras, em Cacilhas de
Oeiras, equipamento que vai proporcionar uma “mudança significativa” nas condições de trabalho dos seus 80 operacionais. O investimento municipal é de 4.7
milhões de euros.
Seguiu-se a obra do edifício dos serviços administrativos do Município, o Fórum
Municipal, relativamente ao qual o presidente sublinhou tratar-se de uma obra
que constitui “um desafio: para o projetista, para o empreiteiro, para os serviços
da Câmara na fiscalização e acompanhamento da obra e, no futuro, um desafio
para a gestão do edifício. São várias especialidades postas à prova”.
O autarca salientou que o investimento significativo, cerca de 50 milhões de euros, é “indiscutivelmente necessário”, uma vez que irá proporcionar melhores
condições de trabalho e conforto para os trabalhadores, além de permitir que se
concentrem num só espaço todos os serviços da Câmara Municipal. “No espaço
de 15 anos, com o que a Câmara irá poupar com os edifícios que serão desocupados e a conseguir rentabilizá-los, este edifício ficará pago”, acrescentou.
A visita terminou na futura Casa dos Cientistas, na Quinta dos Sete Castelos,
em Santo Amaro de Oeiras, obra que deverá estar concluída em março de 2023,
criando-se uma residência para cientistas (doutorados e pós-doutorados) que estejam a trabalhar em institutos de investigação no concelho, com 11 quartos, distribuídos por três pisos, num investimento municipal de 3.1 milhões de euros. •

A comitiva no novo Quartel dos Bombeiros de Oeiras, em Cacilhas de Oeiras
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PAÇO DE ARCOS

Antigo CNP à
venda em hasta
pública
A Câmara Municipal de Oeiras deliberou proceder à realização de
uma hasta pública para venda de um prédio para construção com
cerca de 20 mil metros quadrados de área, localizado na Estrada de
Paço de Arcos (antigo CNP). O valor atribuído ao imóvel, que será
o valor base de venda/licitação, é de 14.520.000 €.
Trata-se de património municipal, disponível e sem uso, suscetível de rentabilização. Políticas de boa gestão do património ditam,
assim, a sua venda, numa operação que vai permitir um encaixe
financeiro robusto por parte do Município. Mais recursos financeiros poderão, desta forma, ser investidos em medidas públicas de
coesão social, mobilidade, ambiente e habitação.
A venda de um imóvel sem interesse municipal torna possível arrecadar financiamento para investir na qualidade de vida de todos.•

Concurso para concessão
do Mercado
de Paço de Arcos
Encontra-se a decorrer o concurso público para concessão de parte delimitada do Mercado Municipal de Paço de Arcos. A medida permitirá
requalificar o edifício, propriedade do Município, sem comprometer a
sua identidade e o seu papel, não apenas comercial, mas em especial o
seu papel social, enquanto polo de encontro e de partilha.
Historicamente tem sido atribuída uma função primordial aos mercados tradicionais. Desse passado dos mercados, com a sua vida agitada, os pregões
animados, os aromas das frutas, flores e legumes que enchiam o ar, resulta
uma pura nostalgia, de épocas em que aqueles edifícios, situados em zonas
nobres do concelho, se preenchiam com as vivências da população e representavam uma fatia generosa do comércio local.
Do conjunto de mercados municipais existentes no concelho, alguns foram em parte ou na totalidade concessionados, outros passaram a ser geridos pelas freguesias e alguns mantém-se sob gestão direta do Município.
O papel ainda presente dos mercados municipais como centros de socialização e comércio justifica revisitar o valor destes imóveis, de modo a
que a sua função de sempre seja trazida à luz dos tempos modernos, dos
novos hábitos e formas de usufruir dos espaços. A recuperação dos mercados, nomeadamente a nível arquitetónico, atua como forma de subsistência do património municipal, preserva estes equipamentos urbanos
fundamentais para os valorizar e fomentar o comércio local, combatendo igualmente a desertificação dos centros históricos e potenciando todo
o espaço envolvente- seja através do desenvolvimento turístico, seja pela
instalação de estabelecimentos de restauração e comércio especializado.
No caso do Mercado Municipal de Paço de Arcos, deve claramente voltar
a ter a centralidade merecida, adequada à zona histórica em que se insere. O Centro Histórico de Paço de Arcos conheceu nos últimos anos um
recrudescimento da atividade comercial, com especial enfoque na restauração, para o qual tem contribuído o Projeto de Recuperação e Revitalização do Centro Histórico de Paço de Arcos.
Assim, o Mercado Municipal de Paço de Arcos constitui uma nova oportunidade de promover a revitalização do centro histórico dotando-o não
só de uma nova centralidade, como reforçando a oferta da atividade
comercial naquele local garantindo um elevado padrão de qualidade. •

LINDA-A-PASTORA

RESTAURO DA CAPELA
DE S. JOÃO BAPTISTA
INVESTIMENTO

150 MIL EUROS
No âmbito de uma estratégia de preservação e valorização do património edificado, o Município promove e financia os trabalhos
de conservação e restauro da Capela de S. João Baptista, em Linda-a-Pastora.
A obra prevê intervenções no exterior do monumento (revestimento de paramentos em paredes, limpeza e desinfestação da
cobertura, limpeza e tratamento de cantarias e tratamento de
elementos metálicos) e no interior (nave, coro-alto, capela-mor e
sacristia, incluindo revisão do sistema elétrico) e ainda bens móveis (estatuária e tocheiros).

Oeiras Atual
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PAÇO DE ARCOS

Auditório José de Castro
e Unidade de Saúde

INVESTIMENTO

IMAGEM DO PROJETO

1 MILHÃO E 700 MIL EUROS

Estão a decorrer, em Paço de Arcos, os trabalhos de adaptação do antigo quartel dos
Bombeiros de Paço de Arcos, onde vai nascer um espaço cultural, o Auditório José de
Castro, e uma Unidade de Saúde Mental. A obra, nesta fase, decorre sobretudo no interior, onde já se podem observar demolições, criação de paredes e divisórias e instalação
de equipamento.•

QUEIJAS

Aprovado estudo urbanístico orientador
do Bairro da Calçada dos Moinhos
Foi aprovado o estudo urbanístico orientador do Bairro da Calçada dos
Moinhos, no sentido de dar seguimento aos Projetos de Loteamento e
de Infraestruturas.
O Bairro da Calçada dos Moinhos constitui uma área de regeneração
urbana que teve origem a partir da década de 1960 com a transformação maioritária de múltiplas propriedades agrícolas em loteamentos
clandestinos.
Em diversas áreas do bairro, as construções foram edificadas e, pontualmente, têm vindo a ser construídas as infraestruturas de saneamento, abastecimento de água, eletricidade e os respetivos arruamentos. A rua e os
espaços públicos surgem assim como espaços residuais que resultam do
sobrante da construção das habitações e dos seus lotes.

O plano agora definido assenta nos seguintes pontos: construção de lotes,
definição de afetação de solos, permitindo a recuperação e a requalificação do edificado existente, expansão para uma zona urbanizável, zona
verde de enquadramento à IC18/CREL e outra zona verde definida pelo
parque urbano no talude, requalificação das infraestruturas existentes e
dos espaços urbanos de utilização coletiva, visando a revitalização do tecido urbano e definindo um espaço natural de proteção com melhores
condições de mobilidade e equipamentos adequados. Propõem-se ainda o
prolongamento de um novo acesso pela Rua C. •
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Avança Plano Estratégico
de Requalificação do Edificado Escolar
Melhorar o estado de conservação e de funcionamento dos equipamentos, aumentar o conforto e a segurança e promover melhores condições de aprendizagem, são os principais objetivos das
obras que têm vindo a ser realizadas pelo Município em diversos
estabelecimentos de ensino. Neste âmbito, foram concluídos,
nos meses de maio e junho, os trabalhos no Jardim de Infância
José Martins, em Linda-a-Velha (beneficiação do espaço de jogo
e recreio e da horta pedagógica) e no Jardim de Infância Roberto Ivens, na Cruz Quebrada-Dafundo (pintura de paredes exteriores, beneficiação de pavimentos exteriores e beneficiação do
espaço de jogo e recreio). Destaque, ainda, para a conclusão da
empreitada de remoção de amianto e instalação de novas coberturas na Escola Básica Dr. Joaquim de Barros, em Paço de Arcos.
Desde o início do ano o Município promoveu outros trabalhos
de beneficiação na EB Antero Basalisa, em Carnaxide, na EB de
Porto Salvo, na EB Sá de Miranda, em Oeiras e na EB Cesário
Verde, em Queijas.
Com o Plano de Ação definido em 2021, o Município de Oeiras
desenvolveu 36 empreitadas em 26 estabelecimentos da Rede
Pública de Ensino, que incluíram as obras de substituição de coberturas com amianto em sete escolas, bem como as intervenções realizadas pelas Juntas de Freguesia em estabelecimentos
do pré-escolar e do 1º ciclo, no âmbito dos Autos de Transferência de Recursos.
O investimento total realizado nestas ações de beneficiação foi
superior a 5,1 milhões de euros, tendo sido obtido cofinanciamento no valor de aproximadamente 1,5 milhões de euros para
as intervenções de remoção do amianto, ao abrigo de candidatura a linha de financiamento do Programa Lisbo@2020. •

INVESTIMENTO TOTAL

5,1 MILHÕES DE EUROS

EB1/JI Antero Basalisa, em Carnaxide - Requalificação do Edifício
Plano dos Centenários e do recreio do 1.º ciclo

CARNAXIDE

Abertura do polidesportivo exterior
da EB Vieira da Silva ao público
No âmbito do Plano Estratégico de Requalificação do Edificado Escolar, ficaram concluídos em junho os trabalhos de beneficiação do polidesportivo exterior da Escola
Básica Vieira da Silva, em Carnaxide.
A intervenção, que representou um investimento de 280 mil euros, permitiu a substituição/reabilitação de equipamentos desportivos, a colocação de novo pavimento,
novas marcações para três campos de futsal/basquetebol e para um campo de futsal,
instalação de uma pista de atletismo com 35 metros, substituição de vedações, reabilitação de muros e muretes, substituição da iluminação, criação de um acesso direto
para o exterior da escola, com respeito pelas normas de acessibilidade vigentes.
Esta infraestrutura desportiva está atualmente a ser utilizada pela população escolar da EB Vieira da Silva, que conta com mais de 630 alunos, dos 1.º e 2.º ciclos do
ensino básico.
Durante o mês de julho, está prevista a abertura do polidesportivo ao exterior, permitindo a utilização pela população nos períodos em que não existam atividades letivas
ou outras atividades escolares. O acesso aos campos realiza-se pela entrada situada
na Rua Elisa Sousa Pedroso.
Atualmente, estão abertos à comunidade, nos períodos não letivos, os polidesportivos
das escolas EB Cesário Verde, em Queijas, EB Maria Luciana Seruca, em Paço de
Arcos (Alto da Loba) e EB Visconde de Leceia, em Leceia. •

Oeiras Atual
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Casas com história(s)
O Município de Oeiras está a promover um levantamento do património arquitetónico recente
do concelho. Aqui se inserem um
conjunto de casas, propriedade
de particulares, recuperadas pelos seus proprietários, às quais o
Município dá o devido destaque.

CASA DA SINETA
Localizada na Avenida Taborda de
Magalhães, em Caxias, a moradia
Casa da Sineta é um exemplo de um
imóvel notável do século XX do concelho de Oeiras.
A Colónia da Sineta é o fruto do sonho do seu fundador, João Taborda de
Magalhães, ajudante do Procurador
Geral da Coroa e Fazenda, que a criou
em 1909, com finalidade de funcionar
como colónia de férias para crianças
socialmente desfavorecidas.
A construção deste edifício teve início em 1910, mas só foi concluída em
1920. A autoria do projeto é atribuída
ao arquiteto Ventura Terra e o friso
azulejar na fachada a Jorge Collaço.
Recentemente a Casa da Sineta foi
objeto de obras de reabilitação.

CASAS GEMINADAS
DO ARQUITETO
HESTNES
FERREIRA
Localizadas na Estrada das Várzeas, em
Queijas, as moradias geminadas da autoria
do Arquiteto Hestnes Ferreira foram capa na
revista Arquitetura n.º 129, de 1974.
Nascido em 1931, Raúl Hestnes Ferreira
colaborou em ateliers em Lisboa, Porto, Filadélfia e Helsínquia e teve em Louis Kahn
uma forte influência no seu trabalho. Teve
uma carreira com uma longevidade de cinco
décadas que foi laureada com diversos prémios e distinções.
Datadas de 1965, as moradias geminadas de
Queijas foram pioneiras na aplicação de fachada autoportante em Portugal e abriram
caminho para as obras tardias do autor, como
é o caso da Casa da Cultura e da Juventude,
em Beja, da Biblioteca Municipal Bento de
Jesus Caraças, na Moita ou da Agência da
Caixa Geral de Depósitos em Avis.
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CELEBRAÇÃO
DA NATUREZA
E BIODIVERSIDADE

AMBIENTE

Oeiras hasteou cinco
Bandeiras Azuis

No decorrer do mês de maio, o
Município de Oeiras acolheu as
comemorações do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, Dia
Mundial da Abelha, Dia Internacional da Biodiversidade e Semana
Ibérica sobre Espécies Invasoras,
organizadas em parceria com um
conjunto de entidades e especialistas, de âmbito local e nacional.
Estas iniciativas incluíram percursos guiados, oficinas práticas, uma
instalação de arte participativa,
Bioblitzes, um passeio-concerto e
ações de voluntariado ambiental,
que contaram com a participação
de mais de 100 pessoas, de todas
as idades. O Município pretende,
assim, despertar o entusiasmo e
sensibilizar a população para a
importância das plantas, dos polinizadores e da biodiversidade em
geral. •

AÇÕES
DE VOLUNTARIADO
AMBIENTAL
Desde o início do ano decorreram
já mais de 30 ações de voluntariado ambiental no Município, com
o envolvimento de cerca de 1600
participantes oriundos de empresas, escolas e associações de toda
a Área Metropolitana de Lisboa.
Ações de limpeza nas praias, plogging (caminhadas ao ar livre com
remoção de resíduos durante o
percurso), ações de controlo de
espécies invasoras e plantação de
espécies autóctones em espaços
verdes municipais foram algumas
das iniciativas realizadas. De assinalar que o interesse dos cidadãos
em ações práticas de preservação
do ambiente tem vindo a crescer
ao longo dos anos, o que revela
uma maior consciência ambiental
das novas gerações. •

Oeiras Atual

As cinco Bandeiras Azuis atribuídas este ano a Oeiras pela Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE) foram hasteadas, no passado dia 17 de junho.
Estes galardões foram atribuídos às praias da Torre, de Santo Amaro, de Paço de Arcos e de Caxias,
o que significa que Oeiras é o único município da Área Metropolitana de Lisboa com todas as praias
oficiais com Bandeira Azul. A quinta bandeira foi atribuída ao Porto de Recreio, refira-se, pelo 15.º ano
consecutivo.
O Porto de Recreio de Oeiras também ostenta, desde 2009, as Cinco Âncoras de Ouro, classificação
atribuída pela Thya Gold Anchor - The Yacht Harbour Association, o equivalente às cinco estrelas na
hotelaria. •

Programa Oeiras Mar
O Município de Oeiras tomou a iniciativa de promover a elaboração do estudo estratégico designado
Oeiras Mar, com o objetivo de acelerar dinâmicas e posicionar o território como um polo relevante de
inovação na área da chamada Economia Azul. O estudo está a ser elaborado com a colaboração da
Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, entidade da qual o Município é associado e que é a
gestora do Cluster do Mar Português. O estudo está organizado em três componentes principais: Desk
Research, que compreende o diagnóstico estratégico, fase já concluída, uma proposta de visão e linhas
de orientação estratégica. •

ÉPOCA BALNEAR
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ÉPOCA BALNEAR DECORRE
DE 1 DE JUNHO A 30 DE SETEMBRO

Verão, é nas praias
de Oeiras

Além da Bandeira Azul, a praia da Torre ostenta também a bandeira Qualidade de Ouro, galardão atribuído pela Quercus e que atesta a qualidade das águas balneares

Arrancou a 1 de junho e prolonga-se até 30 de
setembro a época balnear em Oeiras, o único
município da Área Metropolitana de Lisboa
(AML) onde todas as praias oficiais – Torre,
Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias – hastearam a Bandeira Azul.
Mais equipamentos de apoio aos banhistas,
um novo parque destinado à prática de exercício físico ao ar livre, mais estacionamento,
melhor iluminação e um serviço de limpeza de
excelência – estas são algumas das garantias
do Município para a época balnear de 2022
em Oeiras, que conta também com segurança
reforçada, nos areais e no Passeio Marítimo,
fruto de uma ação coordenada entre a Polícia
de Segurança Pública, a Polícia Marítima e a
Polícia Municipal. Voltam ainda a estar disponíveis as cadeiras anfíbias do Programa Praia
Acessível, bem como as Bibliotecas de Praia.
Os melhoramentos resultam de um forte investimento do Município na orla ribeirinha:
em apenas três anos (2020-2022) um total de
cerca de 4,5 milhões de euros estão a ser aplicados nas zonas balneares.
Uma das medidas mais importantes diz respeito à segurança dos banhistas pelo que está
assegurado, nas quatro praias oficiais, o serviço
de vigilância balnear, através da contratação de
nadadores-salvadores e respetivo plano integrado de salvamento. Ao dispositivo de segurança

aprovado pela Capitania do Porto de Lisboa, a
Câmara Municipal de Oeiras acrescenta a disponibilização de meios complementares, como
é o caso das torres de vigia e Desfibrilhadores
Automáticos Externos (DAE).
Nos areais está em curso um serviço de limpeza
de excelência, através de limpeza mecânica diária em horário noturno e a recolha dos resíduos
depositados nos ecopontos quatro vezes ao dia.
Como complemento da limpeza das praias, o
projeto Jovens em Movimento é igualmente
presença garantida, de 1 de junho a 7 de setembro, prevendo-se a participação de cerca
de 400 jovens nestas atividades de manutenção dos areais, acessos e ecopontos de praia.
Em 2022 volta a ser possível recolher um eco-cinzeiro na entrada da praia ou nas Bibliotecas, não sendo necessário devolvê-lo.
Refira-se ainda o aumento do número de papeleiras compactadoras inteligentes, em relação às que foram instaladas em toda a extensão do Passeio Marítimo em 2021, por forma
a abranger os quase dez quilómetros de orla
marítima.
Destaque também para a continuação do
Programa Praia Acessível – Praia para todos,
na Praia de Santo Amaro, com o objetivo de
promover a inclusão social das pessoas com
mobilidade condicionada, em particular das
pessoas com deficiência, facilitando o acesso

PROGRAMA PRAIA ACESSÍVEL
EM SANTO AMARO
BIBLIOTECAS DE PRAIA
ATÉ 7 DE SETEMBRO
destes cidadãos à fruição da praia e aos banhos de mar em segurança, através da utilização gratuita de cadeiras de praia anfíbias e
de outros meios de apoio à mobilidade. Recorde-se que este projeto se realiza desde 2005,
fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e a Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Oeiras.
Por último, mas não menos importante, os banhistas podem, pelo segundo ano consecutivo, usufruir diariamente, até 7 de setembro,
das quatro Bibliotecas de Praia, no período
compreendido entre as 9.00h. e as 19.00h. Ali
estão disponíveis para consulta e empréstimo
livros, jornais e revistas, e acesso ao Pressreader (jornais e revistas online). Os utilizadores
podem, igualmente, levantar as suas reservas
numa praia à escolha, bastando para isso definir o lugar de entrega no catálogo das Bibliotecas Municipais de Oeiras.
Motivos mais que suficientes para afirmar, sem
reservas, que Verão, é nas praias de Oeiras. •
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Limpeza
e desassoreamento
da Ribeira da Lage
O Município de Oeiras procedeu à limpeza e desassoreamento da Ribeira da Lage, no troço dos Jardins do Marquês de Pombal, que apresentava acumulação excessiva de sedimentos, comprometendo
o normal escoamento do caudal líquido, colocando
em risco pessoas e bens.
A intervenção durou aproximadamente um mês,
tendo resultado em melhores condições de escoamento da ribeira e, simultaneamente, porque
foram removidas as espécies infestantes (canas e
rícinos) melhores condições ambientais. Como
complemento, e por forma a dar continuidade às
condições resultantes dos trabalhos realizados, procedeu-se à plantação de exemplares de espécies autóctones de galeria ripícola. À semelhança de troços
a montante, em breve o local estará recolonizado
com espécies autóctones de flora, que por sua vez
servirão de habitat a várias espécies de fauna.•

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E REMOÇÃO
DE ERVA-DAS-PAMPAS
No âmbito do projeto ‘Mais Polinizadores, Mais Biodiversidade’ a decorrer na Quinta de
Recreio do Marquês de Pombal, e por ocasião da celebração da Semana sobre Espécies
Invasoras 2022: Portugal e Espanha (#SEI2022), foi realizada do dia 27 de maio uma ação
de remoção de erva-das-pampas (Cortaderia selloana) aberta à comunidade. No fim da
atividade foi oferecido um exemplar do Guia de Bolso de Espécies Exóticas Invasoras a
todos os participantes, como forma de eternizar a sensibilização da população para esta
problemática.
Recorde-se que o Município de Oeiras está a desenvolver um projeto de controlo e erradicação desta espécie, denominado FOLC – Freguesias de Oeiras Livres de Cortaderia, que
visa o controlo faseado desta espécie, em todas as freguesias.

PAPELEIRAS SELETIVAS NAS ESCOLAS
No âmbito das boas práticas ambientais implementadas pelo Município de Oeiras foram
adquiridas 600 papeleiras de deposição seletiva, destinadas a resíduos indiferenciados,
papel e embalagens, para instalação nos recintos exteriores dos estabelecimentos de ensino, possibilitando aos alunos encaminhar devidamente os resíduos produzidos. A medida
representou um investimento de 114 mil euros e abrangeu 46 escolas, incluindo jardins de
infância, 1.º, 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário.

REGULARIZAÇÃO DE
HORTAS ESPONTÂNEAS
O Município de Oeiras iniciou os trabalhos de regularização de hortas espontâneas. Estes trabalhos
englobam limpezas, desmatações, desmantelamentos de construções abarracadas, entre outros.
A empreitada arrancou nas hortas localizadas na
margem esquerda da Ribeira da Lage, junto ao
viaduto da A5. Pretende-se com estes trabalhos
conferir uma melhor qualidade ambiental aos locais, permitindo, sempre que possível, a continuidade das atividades agrícolas.

Oeiras Atual

PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO
AO OLIVOTURISMO
A Câmara Municipal de Oeiras, em parceria com a Travel Round Wine, promoveu, na Quinta
de Cima do Marquês de Pombal, um conjunto de atividades que visaram a sensibilização dos
mais pequenos para os benefícios do consumo do azeite, o conhecimento do seu processo de
produção e o património histórico e cultural a ele associado. As atividades integraram uma
visita ao olival de Oeiras e uma prova de azeite e envolveram aproximadamente 70 crianças
do 1.º ciclo do ensino básico dos Agrupamentos de Escolas Conde Oeiras e Miraflores.

AMBIENTE
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SIMAS assumem compromisso
de adaptação e combate às alterações climáticas
Os SIMAS de Oeiras e Amadora formalizaram, no passado dia 25 de
maio, o compromisso da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) para a adaptação e mitigação das alterações
climáticas nos serviços de águas.
A assinatura surge após o convite lançado pela Comissão Especializada
de Adaptação às Alterações Climáticas, criada pela APDA em 2017, a
todos os municípios e entidades gestoras, a nível nacional. “A adesão a
este pacto reforça o compromisso e os objetivos dos SIMAS de Oeiras e
Amadora para a próxima década e que estão alinhados com os instrumentos europeus como o Acordo de Paris, o Pacto Ecológico Europeu e a
Nova Estratégia da União Europeia para as Alterações Climáticas, onde

SIMAS promovem ciclo
de debates dedicado
à sustentabilidade
Com o objetivo de fomentar o diálogo e conhecimento na área da sustentabilidade entre as entidades gestoras do setor, os SIMAS de Oeiras e Amadora promoveram, no passado dia 23 de junho, no Auditório do Templo da
Poesia, no Parque dos Poetas, a segunda edição do ciclo de debates sobre
Inovação e Sustentabilidade.
“Contribuir para o alinhamento da estratégia de sustentabilidade organizacional, integrando a estratégia de negócio e prossecução do cumprimento dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é matéria
que se encontra inscrita no ADN dos SIMAS há já bastante tempo”, referiu, a propósito, João Serrano, presidente do Conselho de Administração
dos SIMAS. •

JOVENS EM MOVIMENTO
CAMPANHA DE VERÃO
A campanha de verão do Projeto Jovens em Movimento teve início no
dia 1 de junho e termina a 7 de setembro. Este ano conta com a participação de 850 jovens e monitores, que irão ocupar alguns dias de
férias em atividades de promoção de uma cidadania ambiental mais
ativa, com novas experiências e aprendizagens de comportamentos
mais sustentáveis, que visam sobretudo a prevenção da poluição e a
preservação do ambiente urbano. As atividades realizam-se em praias,
ruas, jardins municipais e hortas urbanas e contam com a participação
de coordenadores de terreno, monitores e jovens, distribuídos por 119
equipas (24 em simultâneo) em turnos quinzenais. As tarefas variam de
acordo com os locais e baseiam-se em varredura de pavimentos, remoção de sacos com resíduos de papeleiras, troca de sacos de ecopontos
de praia, monda de ervas infestantes, registo de situações tais como
deposição indevida de resíduos, viaturas abandonadas, entre outras.
Destaque para as ações de sensibilização Areal sem Beatas e Areal
sem Cotonetes, promovendo a utilização dos eco-cinzeiros e sensibilizando para a importância de não deitar cotonetes na sanita.

se inclui a nova Lei Europeia do Clima”, referiu João Serrano, presidente do Conselho de Administração dos SIMAS.
Desta forma, fica assumido o compromisso de apoiar, propor e operacionalizar estratégias e medidas para o combate à emergência climática,
um tema da maior importância para toda a população, em geral, e para
as gerações vindouras, em particular. “Cabe às entidades gestoras de
água e saneamento, como os SIMAS, melhorar a eficiência ambiental
de todas as infraestruturas e serviços, o que, por consequência, leva
a melhorias significativas da eficiência hídrica e energética, mitigando
assim os efeitos das alterações climáticas”, sublinhou João Serrano. •

RELVADO AMARELADO NÃO É RELVADO SECO

A GESTÃO DA ÁGUA
É A NOSSA PREOCUPAÇÃO

O Município de Oeiras tem vindo a adotar medidas que garantam
a melhoria da qualidade dos espaços verdes públicos tendo em
conta a racionalização dos consumos de água, numa perspetiva
de minimização de impactes, de incremento da sustentabilidade
e salubridade desses espaços. O uso eficiente da água para rega
bem como a sua redução progressiva, após a instalação do coberto vegetal, constitui um dos principais objetivos para uma boa
gestão dos espaços verdes municipais.
Há mais de uma década que têm vindo a ser implementadas em
Oeiras boas práticas de rega, com recurso a tecnologias apropriadas para uma gestão eficiente da água que permita a minimização de perdas e a redução de consumos, através da adequação
dos volumes de rega às necessidades hídricas da vegetação.
Na otimização da utilização de água, tendo em conta que se trata
de um recurso natural escasso, os espaços verdes têm vindo a ser
requalificados de acordo com as seguintes premissas: sistemas
de gestão centralizada e inteligente da rega, recurso a captações
tradicionais de água, utilização de espécies vegetais bem adaptadas.
Como medida de combate aos efeitos prolongados da seca severa e da seca extrema que se verifica no país, o Município de Oeiras
tem implementado uma gestão da rega dos espaços verdes que
consiste em disponibilizar a quantidade de água mínima e indispensável para manter as espécies vegetais dentro do seu limite
de sobrevivência.
Este modelo de gestão implica uma monitorização diária das
condições climatéricas, em especial neste ano em que se verifica
uma grande variabilidade nas temperaturas máximas e mínimas,
bem como do regime pluviométrico.
Trabalhamos no limite para uma gestão adequada da água e este fator
pode implicar que as espécies mais sensíveis, manifestem sinais de
stress hídrico, como os relvados, caracterizados pelas manchas amareladas, mas este fator não significa que estejam secos. Logo que as
condições hídricas melhorem, as plantas regeneram e desenvolvem-se normalmente. Simplesmente, estamos a poupar água na rega
dos nossos espaços verdes.
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APOIO ANIMAL

Em Oeiras, os animais têm dignidade

O vice-presidente da Câmara, Francisco Rocha Gonçalves, e o vereador responsável pela área
do Ambiente - Bem-Estar Animal, Nuno Neto, assinalam o momento em que o edifício
dos Paços do Concelho se tornou Espaço Amigo dos Animais

Em Oeiras, os animais de companhia são agora bem-vindos em todos os postos municipais de atendimento
ao público, conforme informa a sinalética que indica
‘Espaço Amigo dos Animais’.
O Município pretende alargar esta medida aos estabelecimentos de comércio e serviços do concelho. Neste
sentido, foi lançada uma campanha de sensibilização
junto dos comerciantes. Os interessados podem solicitar a sinalética indicativa em qualquer junta de freguesia ou através do contacto da Unidade de Bem-Estar
Animal do Município (214 408 765).
De assinalar que nestes locais o tutor do animal deve
fazer-se acompanhar do seu documento de identificação, do boletim de vacinação do animal e do registo de
chip. Os animais deverão circular sempre sob supervisão dos tutores, utilizando trela não superior a um
metro (e açaime funcional quando necessário), ou em
carrinhos ou bolsas próprias para o seu transporte.
Estão impedidos de entrar nestes espaços os cães perigosos ou considerados como raças potencialmente
perigosas (nos termos do DL n.º 315/2009, de 29 de
outubro), animais visivelmente debilitados ou doentes
e animais com o cio. •

ABRIGOS PARA
COLÓNIAS DE GATOS
Com o início da primavera, o Município
de Oeiras intensificou a colocação, em
parques e jardins municipais, de abrigos para as colónias de gatos registadas. A medida faz parte da estratégia
municipal de controlo de colónias, que
prevê a identificação de todos os animais de rua, acompanhamento da sua
situação e saúde, esterilização e encaminhamento para adoção. A existência
de colónias permite que os animais silvestres se juntem numa mesma área,
diminuindo o impacto da disseminação
destes animais por vastas áreas do território. A implementação do programa
RED/A – Recolha Esterilização e Devolução/Adoção decorre em estreita
parceria com a rede de cuidadoras de
colónias certificadas pelo Município.
Acompanhando as medidas de vacinação, esterilização e registo dos gatos de
rua, os Abrigos dos Gatos contribuem
decisivamente para a proteção destes
animais, no âmbito de uma política de
promoção de convivência harmoniosa
com as pessoas.
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Festa Animal
A Festa Animal de Oeiras, tradicionalmente realizada em maio e outubro de cada ano, é já uma
marca da Política de Bem Estar Animal, focada na sensibilização para a adoção responsável de
animais à guarda do Município. Recentemente alargado a todas as freguesias do concelho, o evento tem vindo a realizar-se em parques e jardins, com a participação de centenas de expositores e
milhares de visitantes. •

Deliberações e Regulamentos
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SUPLEMENTO

DELIBERAÇÕES
E REGULAMENTOS
ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO N.º 268
DO BOLETIM MUNICIPAL OEIRAS ATUAL
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE
2022
ATA NÚMERO OITO/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Proposta n.º 263/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 7.ª alteração orçamental permutativa: Deliberado ratificar
o despacho da informação número INT-CMO/dois mil e vinte e dois/seis mil
quinhentos e sessenta e dois, referente à
sétima alteração orçamental permutativa de dois mil e vinte e dois, no valor de
dois milhões quinze mil cento e vinte e
quatro euros e dez cêntimos, na despesa.
- Proposta n.º 264/22 - DPM - Aquisição
por ocupação de viaturas abandonadas e
doadas: Deliberado aprovar a aquisição
por ocupação e doação de 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 265/22 - DP - P.º 02/
DP/2021 - Extinção do procedimento do
concurso público com publicidade internacional, para a conceção, construção e
exploração de 5 parques de estacionamento no Concelho de Oeiras, em regime de concessão de obra e serviço público (lotes 1, 2 e 3): Deliberado aprovar
o relatório final, no qual o júri mantém
fundamentadamente a proposta de não
adjudicação anteriormente expressa no
relatório preliminar e que nesta conformidade delibere a extinção do procedimento, com a consequente revogação da
decisão de contratar relativo ao concurso
público com publicitação internacional,

destinado à conceção, construção, gestão, exploração e manutenção de cinco
parques de estacionamento em silo e/
ou subterrâneos no Concelho de Oeiras,
na modalidade de adjudicação por lotes
(Lote um, dois e três).
- Proposta n.º 266/22 - DPERU - Habitação Jovem - Aquisição de prédio urbano
sito no Largo 5 de Outubro, nºs. 4, 4-A,
4-B, 5, 5-A, 5-B e Rua Miguel Bombarda,
nºs. 2 e 2-A, em Queluz de Baixo, Barcarena: Deliberado aprovar a aquisição,
do prédio urbano sito no Largo Cinco
de Outubro, números quatro, quatro-A, quatro-B, cinco, cinco-A, cinco-B e
Rua Miguel Bombarda, números dois e
dois-A, em Queluz de Baixo, Barcarena,
descrito na Primeira Conservatória do
Registo Predial de Barcarena sob o número quatro mil cento e trinta, de dez de
fevereiro de dois mil e onze e inscrito na
matriz predial urbana número trinta e
quatro, da Freguesia de Barcarena, pelo
valor de duzentos e quarenta e cinco mil
duzentos e sessenta e seis euros.
- Proposta n.º 267/22 - DPERU - P.º 38/
DRU/2020 - Quintalão, Parque Urbano
de Algés - Aprovação de trabalhos a menos n.º 2 - Correção do valor de trabalhos a menos n.º 1: Deliberado aprovar
os trabalhos a menos número dois da
empreitada “Quintalão, Parque Urbano
de Algés”, no montante de vinte e dois
mil oitenta e três euros e quarenta e um
cêntimos, mais IVA, assim como, a correção do valor dos trabalhos a menos número um, anteriormente aprovados, no
montante de vinte e quatro mil vinte e
um euros e setenta cêntimos, para vinte
e quatro mil vinte e um euros e setenta e
quatro cêntimos, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 268/22 - SIMAS - Alteração ao Regulamento de Organização dos
Serviços Intermunicipalizados de Água e

Saneamento dos Municípios de Oeiras e
Amadora - PD n.º 66/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a nova redação ao artigo
décimo terceiro, do Regulamento de Organização, dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras e Amadora, resultante
da subtração das competências à Divisão
de Contratação Pública, bem como, a remessa da presente proposta para aprovação da Assembleia Municipal de Oeiras.
- Proposta n.º 269/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público
internacional para a prestação de serviços de seguros “Ramo não Vida” - PD
n.º 68/SIMAS/2022: Deliberado aprovar
a despesa decorrente da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de vinte e oito de março de dois mil e
vinte e dois, na qual deliberou autorizar
a abertura de procedimento por concurso público internacional para a prestação
de serviços de seguros “Ramo não Vida”,
por lotes (Lote um - Seguro de Acidentes em Trabalho; Seguro de Frota Automóvel; Lote dois - Seguro Multirriscos;
Seguro de Responsabilidade Civil (incluindo laboração de máquinas); Lote
três - Seguro de Acidentes Pessoais em
Viagem) pelo preço base de novecentos e
sessenta e nove mil euros, isento de IVA,
pelo prazo de doze meses eventualmente
renovável por mais doze meses, num total de vinte e quatro meses, a ocorrer nos
anos de dois mil e vinte e três, dois mil e
vinte e quatro e dois mil e vinte e cinco e
a execução financeira a ocorrer nos anos
de dois mil e vinte e três e dois mil e vinte e quatro (pagamento anual), devendo,
face ao caráter plurianual da prestação
de serviços em causa, ser afeto para efeitos cabimentais o valor de quatrocentos
e oitenta e quatro mil e quinhentos euros, a cada um dos anos de dois mil e

vinte e três e dois mil e vinte e quatro,
ambos isentos de IVA.
- Proposta n.º 270/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público,
com publicidade internacional, destinado à empreitada para a remodelação
de redes de abastecimento de água e
de águas residuais e pluviais do Bairro
Alto do Moinho, Freguesia de Alfragide,
Concelho da Amadora - PD n.º 69/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a despesa
decorrente da deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião de vinte e
oito de março de dois mil e vinte e dois,
na qual autorizou a abertura de procedimento, por concurso público, com
publicidade internacional, destinado ao
procedimento por concurso público, à
remodelação de redes de abastecimento
de água e de águas residuais e pluviais
do Bairro Alto do Moinho, Freguesia de
Alfragide, Concelho da Amadora, pelo
preço base de dois milhões novecentos e
três mil duzentos e oitenta euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 271/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público,
com publicidade internacional no Jornal
Oficial da União Europeia, para a prestação de serviços destinados à aquisição
de serviços de impressão, envelopagem
e finalização de documentos - PD n.º
71/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a
despesa decorrente da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de vinte e oito de março de dois mil e
vinte e dois, na qual autorizou a abertura
de procedimento por concurso público,
com publicidade internacional no Jornal
Oficial da União Europeia, para a aquisição de serviços destinados à impressão,
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envelopagem e finalização de documentos, pelo prazo de doze meses extensível
a trinta e seis meses, a ocorrer nos anos
de dois mil e vinte e três, dois mil e vinte
e quatro, dois mil e vinte e cinco e dois
mil e vinte e seis, devendo, face ao caráter plurianual da prestação de serviços
em causa, ser considerado para efeitos
cabimentais o valor de noventa e sete mil
setecentos e dezasseis euros e sessenta e
sete cêntimos, ao ano de dois mil e vinte
e três, o valor de cento e seis mil e seiscentos euros, ao ano de dois mil e vinte e
quatro, o valor de cento e seis mil e seiscentos euros, ao ano de dois mil e vinte
e cinco e o valor de oito mil oitocentos e
oitenta e três euros e trinta e três cêntimos, ao ano de dois mil e vinte e seis,
todos com IVA incluído.
- Proposta n.º 272/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público para execução da empreitada
destinada à remodelação das redes de
drenagem nos arruamentos Rua 1º de
Dezembro, Rua Alexandre Herculano,
Rua D. Nuno Álvares Pereira e na Rua
de Angola, na Freguesia da Venteira, no
Concelho da Amadora - Tomo I - Zona
Norte - PD n.º 74 /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 vinte e oito de março
de dois mil e vinte e dois, na qual autorizou a adjudicação da empreitada destinada à remodelação das redes de drenagem nos arruamentos Rua Primeiro de
Dezembro, Rua Alexandre Herculano,
Rua Dom Nuno Álvares Pereira e na Rua
de Angola, na Freguesia da Venteira, no
Concelho da Amadora - Tomo Um - Zona
Norte, à empresa “Mafrágua, Limitada”,
pelo valor de um milhão oitenta e dois
mil setecentos e sessenta e três euros e
oitenta e seis cêntimos, acrescido de IVA
à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 273/22 - SIMAS - Reprogramação financeira e adjudicação do
procedimento por concurso público para
implementação e gestão do Programa de
Educação Ambiental para a Sustentabilidade “PEAS” - Anos de 2022, 2023 e
2024 - PD n.º76/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 vinte e oito de março de
dois mil e vinte e dois, na qual deliberou
autorizar a adjudicação do procedimento
por concurso público, para a implementação e gestão do Projeto de Educação
Ambiental para a Sustentabilidade “PEAS” por três anos, à entidade “Gesto
Planetário - Unipessoal, Limitada”, pelo
valor de cento e sessenta e oito mil novecentos e cinquenta euros, com o prazo
de execução de vinte e seis meses, a realizar nos anos letivos de dois mil e vinte
e dois, dois mil e vinte e três e dois mil
e vinte e quatro, bem como, a aprovação
da reprogramação financeira do procedimento, e demais atos nela referenciados.
- Proposta n.º 274/22 - EPEOCT 20202025 - Início do procedimento de elaboração do “Regulamento de Atribuição do
Prémio de Comunicação e Divulgação
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Deliberações e Regulamentos
de Ciência de Oeiras”: Deliberado aprovar o início do procedimento de elaboração do Regulamento de Atribuição do
Prémio de Comunicação e Divulgação
de Ciência de Oeiras.
- Proposta n.º 275/22 - DGO - Adesão do
Município de Oeiras à Rede de Autarquias Participativas: Deliberado aprovar
a adesão à Rede de Autarquias Participativas, bem como a minuta do protocolo
de colaboração com a Associação Oficina
de Planeamento e Participação e enviar
o formulário de adesão devidamente
preenchido para a Associação Oficina de
Planeamento e Participação.
- Proposta n.º 276/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso público, para a aquisição patrimonial de 2
viaturas pesadas com superestrutura de
limpeza/desobstrução e aspiração de esgotos, para os SIMAS dos Municípios de Oeiras e Amadora – PD n.º 82/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 quatro de abril de
dois mil e vinte e dois, na qual deliberou
autorizar a adjudicação do procedimento
por concurso público, para a aquisição
patrimonial de duas viaturas pesadas com
superestrutura de limpeza/desobstrução e
aspiração de esgotos, para os SIMAS dos
Municípios de Oeiras e Amadora, à empresa “Certoma - Comércio Técnico de
Máquinas, Limitada”, pelo valor de duzentos e sessenta e nove mil novecentos
e noventa euros, acrescidos de IVA, com o
prazo de execução de noventa dias, e demais atos nela referenciados.
- Proposta n.º 277/22 - SIMAS - Modificação objetiva ao contrato n.º 24/2021,
de 14 de dezembro, relativo à prestação
de serviços para “higiene e limpeza das
instalações dos SIMAS de Algés e Amadora” - Higienização e limpeza pontual das
secções comerciais de Algés e Amadora - PD n.º 85/SIMAS/2022: Deliberado
aprovar a despesa no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento e Oeiras e Amadora, da reunião de quatro de abril de dois mil e vinte
e dois, na qual autorizou a modificação
objetiva do contrato de Prestação de Serviços número noventa e quatro, de dois
mil e vinte e um, de catorze de dezembro - “Aquisição de serviços destinados à
higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora”, por forma a
incluir a higienização e limpeza pontual
das Secções Comerciais de Algés e Amadora, nomeadamente os espaços sanitários destinados ao público, pelo período
de doze meses, eventualmente renovável
até ao limite de trinta e quatro meses, retroagindo os seus efeitos à data de vinte
e três de fevereiro de dois mil e vinte e
dois, a alteração do valor contratual para
oitocentos e trinta e quatro mil cento e
noventa e dois euros e sessenta cêntimos,
acrescidos de IVA, resultando num acréscimo ao valor inicial de dezasseis mil
quatrocentos e cinquenta e dois euros e
sessenta cêntimos, acrescidos de IVA.
- Proposta n.º 278/22 - SIMAS - Reposição do equilíbrio financeiro do contrato

n.º 94/2021, em função da atualização
da remuneração mínima mensal garantida - Revisão do preço contratual relativo ao procedimento por concurso público com publicidade internacional para a
prestação de serviços destinados à higiene e limpeza das instalações dos SIMAS
de Oeiras e Amadora para os anos de
2021 a 2024 - PD n.º 86/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 quatro de abril de
dois mil e vinte e dois, na qual deliberou
aprovar a revisão do preço, para reposição do equilíbrio financeiro do contrato
celebrado com a empresa “Eurofacilities
- Serviços Integrados, Limitada”, no âmbito do contrato de prestação de serviços
destinados à higiene e limpeza das instalações dos SIMAS de Oeiras e Amadora
para os anos de dois mil e vinte e um
a dois mil e vinte e quatro, em função
da atualização da Remuneração Mínima
Mensal Garantida para o ano de dois mil
e vinte e dois e, consequentemente o
pagamento a título de revisão do preço
contratual, da quantia global de vinte e
quatro mil noventa e oito euros e trinta e
quatro cêntimos, acrescido de IVA.
- Proposta n.º 279/22 - DACTPH - Atribuição de comparticipação financeira
à “Dois/Um Produções Culturais, Lda.
- Sucursal em Portugal”, no âmbito da
2.ª edição da Travessia das Letras - Festa Infantojuvenil da Língua Portuguesa:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor vinte e cinco mil euros, à “Dois/Um Produções, Limitada - Sucursal em Portugal,
para apoio à realização da segunda edição da Travessia das Letras.
- Proposta n.º 280/22 – DBPL - Fixação
do preço de venda ao público do livro
“Biblioteca: Narrativas”: Deliberado
aprovar a fixação do valor de venda ao
público do livro “Biblioteca: Narrativas”
em quinze euros, já com IVA incluído à
taxa de seis por cento.
- Proposta n.º 281/22 - GAP - Atribuição
da medalha de Mérito Municipal, a Sua
Excelência o Presidente da República de
São Tomé e Príncipe, engenheiro Carlos
Vila Nova: Deliberado aprovar a atribuição da medalha de Mérito Municipal Grau Ouro, a Sua Excelência o Presidente da República de São Tomé e Príncipe,
engenheiro Carlos Vila Nova.
- Proposta n.º 282/22 - GAEP - “Oeiras
Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M.” - Relatório e
Contas de 2021: Deliberado aprovar o
Relatório e Contas de dois mil e vinte
e um, de acordo com o parecer do Fiscal Único designado, apresentado pela
“Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa
Municipal”, bem como, a submissão à
Assembleia Municipal de Oeiras, para
apreciação, no âmbito das respetivas
competências em matéria de acompanhamento e fiscalização da atividade das
empresas municipais.
- Proposta n.º 284/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato in-

teradministrativo n.º 485/20, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas - Relatório do 6.º
bimestre de 2021: Deliberado aprovar o
pagamento de oitenta mil trezentos e oitenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos, para a Junta de Freguesia da União
das Freguesias de Carnaxide e Queijas,
correspondente ao somatório das verbas
para a remuneração das ações concretizadas durante o sexto bimestre de dois mil
e vinte e um no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número quatrocentos e oitenta e
cinco, de dois mil e vinte, assinado entre
a C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 285/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 481/20, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 6.º
bimestre de 2021: Deliberado aprovar a
transferência para a Junta de Freguesia
de Porto Salvo da quantia de dois mil
quatrocentos e oitenta e quatro euros e
um cêntimo, correspondente às despesas efetuadas no sexto bimestre de dois
mil e vinte e um, deduzida a importância já recebida pela Junta de Freguesia,
a título de adiantamento, referente aos
vencimentos dos trabalhadores afetos
exclusivamente a este contrato.
- Proposta n.º 286/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 683/20, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo - Relatório do 6.º bimestre de
2021: Deliberado aprovar a transferência de cinco mil oitocentos e seis euros
e dezanove cêntimos, para a Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo, correspondente ao somatório
das verbas para a remuneração das ações
concretizadas durante o sexto bimestre
de dois mil e vinte e um, no âmbito do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número seiscentos
e oitenta e três, de dois mil e vinte, assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 287/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 698/20, Junta de
Freguesia de Barcarena - Relatório do 6.º
bimestre de 2021: Deliberado aprovar a
transferência de cinco mil quinhentos e
três euros e cinquenta e oito cêntimos, à
Junta de Freguesia de Barcarena, correspondente à remuneração das ações que
esta Junta desenvolveu na sua área de
jurisdição, no decorrer do sexto bimestre
de dois mil e vinte e um, correspondente
ao somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante o
sexto bimestre de dois mil e vinte e um,
no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
número seiscentos e noventa e oito, de
dois mil e vinte, assinado entre a C.M.O.
e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 288/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 142/22, Junta de
Freguesia de Barcarena - Relatório do 1.º
bimestre de 2022: Deliberado aprovar a
transferência de dois mil trezentos e vinte e um euros e dois cêntimos, à Junta de
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Freguesia de Barcarena, correspondente
à remuneração das ações que esta Junta
desenvolveu na sua área de jurisdição,
no decorrer do primeiro bimestre de dois
mil e vinte e dois, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências número cento e quarenta
e dois, de dois mil e vinte e dois, assinado entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 289/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 146/22, Junta de
Freguesia da União das Freguesias de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/
Dafundo - Relatório do 1.º bimestre de
2022: Deliberado aprovar a transferência
de três mil seiscentos e dezoito euros e
vinte e sete cêntimos, para a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Algés,
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo,
correspondente ao somatório das verbas
para a remuneração das ações concretizadas durante o primeiro bimestre de dois
mil e vinte e dois, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências número cento e quarenta
e seis, de dois mil e vinte e dois, assinado
entre a C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 290/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 158/22, Junta de Freguesia de Porto Salvo - Relatório do 1.º
bimestre de 2022: Deliberado aprovar
a transferência de três mil doze euros e
noventa e três cêntimos, para a Junta de
Freguesia de Porto Salvo, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das ações concretizadas durante
o primeiro bimestre de dois mil e vinte
e dois, no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências número cento e cinquenta e oito, de
dois mil e vinte e dois, assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 291/22 - DRU - Empreitada “28/DRU/2021 - Reformulação do
campo de futebol - Laje” - Aprovação do
relatório final e adjudicação da empreitada - Reprogramação financeira e descabimentação de verba: Deliberado aprovar
o Relatório Final do Júri, bem como, a
adjudicação da empreitada “vinte e oito/
DRU/dois mil e vinte e um - Reformulação do Campo de Futebol - Laje”, ao
concorrente “Alexandre Barbosa Borges,
Sociedade Anónima”, com prazo de execução de duzentos e setenta dias, com o
valor de dois milhões cento e quinze mil
cinco euros e sessenta e um cêntimos,
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor
de seis por cento, totalizando o valor de
dois milhões duzentos e quarenta e um
mil novecentos e cinco euros e noventa
e cinco cêntimos, o envio à Assembleia
Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 292/22 - DPE - Empreitada “39/DPE/19 - Bombeiros Voluntários
de Oeiras - Novo Quartel” - Aprovação
da 3.ª revisão de preços: Deliberado
aprovar a terceira revisão de preços, no
montante de sessenta e oito mil novecentos e noventa euros e vinte e sete
cêntimos, sobre as faturas já emitidas
pelo empreiteiro, no âmbito da empreitada “trinta e nove/DPE/dois mil e dezanove - Bombeiros Voluntários de Oeiras
- Novo Quartel”.

- Proposta n.º 293/22 - DCA - Fixação
do preço dos bilhetes para os concertos
“Soam as Guitarras 2022” e definição
da entidade para quem reverte a receita
produzida com a sua venda: Deliberado
aprovar a fixação do preço dos bilhetes
para os seguintes Concertos:
- “Zeca Baleiro convida Manel Cruz” e
“Salvador Sobral convida André Santos
e Manuel Rocha”: Plateia A - quinze euros - Plateia B - doze euros e cinquenta
cêntimos (visibilidade condicionada);
- Concertos “Jorge Palma com Vicente
Palma” e “Tcheka convida Mário Laginha”: Plateia - doze euros e cinquenta
cêntimos - Balcão - dez euros;
- Concertos “Samuel Úria - Canções do
Pós-Guerra (Solo)” - Participação especial: Joana Espadinha”; “Budda Guedes
& João Cabeleira”; “Expresso Atlântico”
e “Bernardo Couto”: Plateia - dez euros Balcão: oito euros e que a receita produzida pela venda de bilhetes para os Concertos acima mencionados reverta na
totalidade para o Município de Oeiras.
- Proposta n.º 294/22 - DPE - Concurso público “35/DPE/2020 - Centro Cultural de Barcarena” - Reprogramação
financeira: Deliberado aprovar o reajustamento da programação financeira da
empreitada “trinta e cinco/DPE/dois mil
e vinte - Centro Cultural de Barcarena”,
passando a ser a seguinte de acordo com
o cronograma financeiro da obra:
- Dois mil e vinte e um - cento e cinquenta mil cento e quarenta euros e cinquenta e seis cêntimos (IVA incluído);
- Dois mil e vinte e dois - um milhão cento e noventa e sete mil cento e noventa
e dois euros e trinta e quatro cêntimos
(IVA incluído) e
- Dois mil e vinte e três - trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e dezassete
euros e nove cêntimos (IVA incluído),
bem como, a submissão à Assembleia
Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 295/22 - DHM - Indemnização pela desocupação/cessação do
arrendamento de imóvel necessário à
execução da empreitada de obras públicas, denominada “Execução da Praça
de Talaíde, em Porto Salvo”: Deliberado
aprovar o pagamento da quantia de dez
mil euros, a título de indemnização pela
cessação do contrato de arrendamento e
consequente desocupação do andar ou
divisão com utilização independente designado de “ANXES” (endereço postal na
Estrada de Talaíde, Anexo um L.A, dois
mil setecentos e quarenta-cento e sessenta e oito Talaíde) do artigo matricial
urbano número dois mil oitocentos e cinquenta e dois, da Freguesia de Porto Salvo, “conhecido” por Casas de São Pedro
implantando na parcela de terreno com
a área de trezentos e vinte cinco vírgula
zero três metros quadrados, assinalada
em levantamento topográfico, a destacar
e/ou a constituir parte restante do prédio
rústico denominado Terra da Eira, sito
em Leião, limites do lugar de Barcarena, com a área total de dez mil cento e
quinze metros quadrados, descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Oeiras, sob a ficha número cento
e vinte e seis, da Freguesia de Barcarena,
achando-se o prédio inscrito na matriz
rústica da Freguesia de Barcarena sob o
artigo novecentos e sessenta e oito (re-

sultante da divisão do artigo novecentos
e vinte e três), prometido adquirir pelo
Município pelo contrato promessa de
compra e venda número cinquenta, de
dois mil e dois, cuja demolição é necessária à execução da empreitada de obras
públicas, denominada “Execução da
Praça de Talaíde, em Porto Salvo”.
- Proposta n.º 296/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira às entidades parceiras, no âmbito do Fundo de
Emergência Social: Deliberado aprovar a
atribuição de comparticipação financeira às entidades parceiras, no âmbito do
Fundo de Emergência Social, no montante global de oitenta mil euros.
- Proposta n.º 297/22 - DCS - Estabelecimento de Protocolo com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional
para a disponibilização de moradias
para oficiais na Medrosa, destinadas ao
acolhimento de refugiados ucranianos:
Deliberado ratificar o ato de aprovação
da minuta de Protocolo de Cooperação,
com a Direção-Geral de Recursos da
Defesa Nacional para a disponibilização
de moradias para oficiais na Medrosa,
destinadas ao acolhimento de refugiados
ucranianos.
- Proposta n.º 298/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Irmandade Nossa Senhora da Conceição da Rocha,
para apoio à realização de celebrações em
honra da Nossa Senhora da Conceição da
Rocha: Deliberado aprovar a atribuição de
uma comparticipação financeira à Irmandade da Nossa Senhora da Conceição da
Rocha, no montante de dezoito mil euros,
para apoio à realização das celebrações de
homenagem em honra de Nossa Senhora
da Conceição da Rocha.
- Proposta n.º 299/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira a entidades com resposta de Centro de Dia/Convívio, no contexto do Plano Municipal
de Apoio à População em Situação de
Vulnerabilidade (COVID-19): Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no valor global de
setenta e cinco mil oitocentos e trinta
euros e sessenta e seis cêntimos, a entidades com resposta de Centro de Dia/
Convívio, no contexto do Plano Municipal de Apoio à População em Situação de
Vulnerabilidade (COVID-Dezanove).
- Proposta n.º 300/22 - DCS - Celebração
de Protocolo entre o Município e as entidades do Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas sem-Abrigo de Oeiras: Deliberado aprovar a celebração de protocolo
entre o Município de Oeiras e as entidades
que integram o Núcleo de Planeamento e
Intervenção com Pessoas sem-Abrigo de
Oeiras, com vista à implementação de medidas e de ações conducentes à prevenção,
monitorização e minimização do número
de pessoas em situação de sem-abrigo no
Concelho de Oeiras.
- Proposta n.º 301/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Santa
Casa da Misericórdia de Oeiras, para
disponibilização de refeições confecionadas: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira no
montante global de vinte e cinco mil eu-
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ros, à Santa Casa da Misericórdia de Oeiras, correspondente à confeção de cinco
mil refeições.
- Proposta n.º 302/22 - DGSH - Venda de
fogo sito na Rua Tomé de Barros Queiroz, n.º 1, R/C Dto., no Bairro do Pombal,
em Oeiras: Deliberado aprovar a compra
e venda da habitação municipal T Dois,
sita na Rua Tomé de Barros Queiroz, número um, rés-do-chão direito, no Bairro
do Pombal, em Oeiras, pelo preço de cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa
e sete euros e noventa e seis cêntimos.
- Proposta n.º 303/22 - DGSH - Venda de
fogo sito na Rua António Vicente Ferreira, n.º 6, 2.º Esq.º, no Bairro do Pombal,
em Oeiras: Deliberado aprovar a compra
e venda da habitação municipal T Três,
sita na Rua António Vicente Ferreira, número seis, segundo esquerdo, no Bairro
do Pombal, em Oeiras, pelo preço de setenta e cinco mil setenta e nove euros e
quarenta e oito cêntimos.
- Proposta n.º 304/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira Martins, n.º 36, Piso 3C, no Bairro Moinho
das Rolas: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um, sito na Rua Doutor
Oliveira Martins, número trinta e seis,
piso três C, no Bairro Moinho das Rolas,
mediante a fixação da renda mensal no
valor de oitenta e nove euros e vinte e
três cêntimos.
- Proposta n.º 305/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo de
despejo relativo ao fogo sito na Rua Dr.
Vítor Sá Machado, n.º 8, 1.º C, no Bairro
Páteo dos Cavaleiros: Deliberado aprovar
na qualidade de proprietária da habitação social sita na Rua Doutor Vítor Sá
Machado, número oito, primeiro C, no
Bairro Páteo dos Cavaleiros, a resolução
do contrato de arrendamento celebrado em vinte e três de maio de dois mil
e três, com fundamento na ausência do
fogo por período superior a seis meses e
no incumprimento da obrigação do pagamento da renda mensal e a fixação do
prazo de noventa dias, para o pagamento integral da quantia em dívida, findo
o qual será promovida a correspondente
execução judicial.
- Proposta n.º 306/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo
de despejo relativo ao fogo sito na Rua
José Pedro da Silva, n.º 14, R/C Dto., no
Bairro do Bugio: Deliberado aprovar na
qualidade de proprietária da habitação
social sita na Rua José Pedro da Silva,
número catorze, rés-do-chão direito, no
Bairro do Bugio, a resolução do contrato
de arrendamento celebrado em nove de
julho de dois mil e dezoito, com fundamento no incumprimento da obrigação
do pagamento da renda mensal e ainda
a violação dos deveres de vizinhança, a
fixação do prazo de noventa dias, para o
pagamento integral da quantia em dívida, findo o qual será promovida a correspondente execução judicial.
- Proposta n.º 307/22 - DGSH - Decisão
final do procedimento administrativo
de despejo relativo ao fogo sito na Av.
João de Freitas Branco, n.º 35, R/C D,
no Bairro CDH Laveiras: Deliberado
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aprovar na qualidade de proprietária da
habitação social sita na Avenida João de
Freitas Branco, número trinta e cinco,
rés-do-chão D, no Bairro CDH de Laveiras, a resolução do contrato de arrendamento celebrado em vinte e nove de
maio de mil novecentos e noventa e oito,
com fundamento na ausência do fogo
por período superior a seis meses e ainda
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 308/22 - DTGE - Festival
Out Jazz 2022 - Pedido de apoio logístico e financeiro: Deliberado aprovar a
atribuição de comparticipação financeira no valor cem mil euros, à entidade
“Número de Ciclos por Segundo, Limitada”, destinada a apoiar a organização e
realização do “Festival Out Jazz dois mil
e vinte e dois”, bem como, a submissão
à Assembleia Municipal para aprovação.
- Proposta n.º 309/22 - DTGE - Atribuição de comparticipação financeira
à ACECOA - Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras
e Amadora, no âmbito do “Há Prova
em Oeiras 2022”: Deliberado aprovar a
atribuição de comparticipação financeira à ACECOA - Associação Comercial e
Empresarial dos Concelhos de Oeiras e
Amadora, para gestão, organização, decoração do espaço da feira gastronómica e do vinho, e todas as necessidades
adicionais no âmbito de material especializado na área de vinhos, no valor de
cinquenta e cinco mil euros.
- Proposta n.º 310/22 - DDS - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação Gap Year, para adesão ao projeto
“Emunicipa-te” por parte do Município
de Oeiras: Deliberado aprovar atribuição
de comparticipação financeira no valor de
vinte e dois mil euros, à associação “Gap
Year Portugal”, destinada a comparticipar
as bolsas “gap year” dos jovens oeirenses
bem como, no processo de mentoria.
- Proposta n.º 311/22 - DDS - Atribuição
de comparticipação financeira a 4 Agrupamentos de Escuteiros do Concelho de
Oeiras, para a “25.ª Jamboree - Encontro Mundial do Escutismo”: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira no valor total de nove mil trezentos e quinze euros, a quatro Agrupamentos de Escuteiros do Concelho de
Oeiras, para a “Vigésimo Quinta Jamboree - Encontro Mundial do Escutismo”.
-Proposta n.º 312/22 - DCA - Fixação do
preço dos bilhetes e definição da entidade para quem reverte a receita produzida com a sua venda, no âmbito do Dia
Internacional do Jazz 2022: Deliberado
fixar o preço dos bilhetes, no âmbito do
Dia Internacional do Jazz dois mil e vinte e dois, nos seguintes termos: - Concerto de “Waine Escoffery Quartet”: Plateia - doze euros e cinquenta cêntimos
/ Balcão - dez euros e que a receita produzida pela venda de bilhetes reverta na
totalidade para o Município de Oeiras.
- Proposta n.º 313/22 - GCAJ - Atribuição
de estatuto de interesse cultural à Asso-
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ciação Cultural Custom Circus: Deliberado atribuir definitivamente à Associação Custom Circus Associação Cultural
o reconhecimento como entidade de
interesse cultural.
- Proposta n.º 314/2022 - DAQV - Atribuição de comparticipação financeira à Casa
do Concelho de Vinhais: Deliberado aprovar a atribuição de um apoio financeiro
à Casa do Concelho de Vinhais, no montante de mil euros, referente à animação
realizada pelos Caretos e Gaiteiros, no
âmbito da Promoção Gastronómica e
Mostra de Artesanato de Vinhais, na vigésima terceira Promoção Gastronómica e
Mostra de Artesanato de Vinhais.
- Proposta n.º 315/22 - DFP - Adjudicação de uma licença de utilização privativa do Quiosque “Rondável”, no Jardim
Municipal de Oeiras e respetiva esplanada: Deliberado aprovar a decisão de atribuir uma licença de utilização privativa
do Quiosque “Rondável”, localizado no
Jardim Municipal de Oeiras e respetiva
esplanada.
- Proposta n.º 316/22 - EPEOCT 20202025 - Atribuição de apoio à Ordem
dos Biólogos para desenvolvimento das
Olimpíadas Portuguesas de Biologia
(OPB 2022) no âmbito da Estratégia
Oeiras Ciência e Tecnologia 2020-2025:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio no montante de seis mil e vinte euros, à Ordem dos Biólogos, cujas
finalidades se enquadram nos Eixo Um
- Ciência, Educação e Sociedade e Eixo
Três - Ciência e Internacionalização
inseridos na Estratégia Oeiras Ciência
e Tecnologia dois mil e vinte-dois mil e
vinte e cinco.
- Proposta n.º 317/22 - GAEP - Celebração de contrato-programa 2022 - Atribuição de subsídio à exploração dos
equipamentos desportivos sob gestão da
Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M.: Deliberado aprovar a celebração de contrato-programa com a “Oeiras Viva, Empresa
Municipal” e a atribuição de um subsídio
à exploração dos equipamentos desportivos sob sua gestão, no valor de seiscentos e cinquenta e quatro mil trezentos e
doze euros e cinquenta e dois cêntimos,
assim como, a submissão do presente
contrato-programa à aprovação da Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 318/22 - GAEP - Oeiras
Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, E.M. - Contrato de
Gestão: Deliberado aprovar a celebração
do Contrato de Gestão com os gestores
da Oeiras Viva, Empresa Municipal, bem
como, a submissão do mesmo à Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 319/22 - PCM - Atribuição
de subsídio para obras de recuperação do
Quartel dos Bombeiros do Dafundo:
Deliberado aprovar a atribuição do subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Dafundo para a
realização de obras de recuperação das
fachadas do edifício sede do seu quartel de Bombeiros, no montante de quatrocentos mil euros, repartido por duas
tranches de duzentos mil euros.

- Proposta n.º 320/22 - DOM - P.º
2020/130-DEM - Aprovação de trabalhos
a menos relativos à empreitada “Intervenções de reparação para a manutenção em elementos de construção civil Parque dos Poetas”: Deliberado aprovar
os trabalhos a menos da empreitada “Intervenções de reparação para a manutenção em elementos de construção civil
- Parque dos Poetas” (processo número
dois mil e vinte/cento e trinta-DEM), no
valor de quarenta e três mil e dez euros.
- Proposta n.º 321/22 - DOM - P.º
2021/43-DEM - Aprovação de trabalhos
complementares e de trabalhos a menos,
constituindo a 2.ª modificação objetiva
do contrato relativo à empreitada “Piscina Municipal de Barcarena - Requalificação”: Deliberado aprovar a execução
dos trabalhos complementares no valor
de vinte e um mil trezentos e cinquenta
e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos,
(a acrescer IVA à taxa de seis por cento),
bem como a aprovação dos trabalhos a
menos no montante de oitocentos e oito
euros (a abater ao valor inicial do contrato) constituindo deste modo a segunda
modificação objetiva do contrato da empreitada “Piscina Municipal de Barcarena - Requalificação”.
- Proposta n.º 322/22 – DOM - P.º
2020/19-DCAD - Aprovação de revisão
de preços definitiva relativa à “Empreitada de trabalhos diversos na construção
civil no património municipal”: Deliberado aprovar a revisão de preços, no
montante de treze mil seiscentos e noventa euros e cinquenta e cinco cêntimos, no âmbito da empreitada “dois mil
e vinte/dezanove-DCAD - Empreitada de
trabalhos diversos de construção civil no
património municipal”.
- Proposta n.º 323/22 - DOM - P.º
2017/249-DGEP - Aprovação da revisão
de preços definitiva relativa à empreitada “Eixo Verde e Azul, Rio Jamor - 1.º
troço”: Deliberado aprovar a revisão de
preços definitiva, no montante total de
dez mil novecentos e vinte euros e sessenta e quatro cêntimos, no âmbito da
empreitada “dois mil e dezassete/duzentos e quarenta e nove-DGEP - Eixo Verde
e Azul, Rio Jamor - Primeiro troço”.
- Proposta n.º 324/22 - DOM - P.º
2020/119-DGEP - Aprovação de revisão
de preços provisória da empreitada “reabilitação e reforço do Porto de Recreio
de Oeiras”: Deliberado aprovar a revisão
de preços provisória, no montante total
de cento e doze mil duzentos e trinta e
oito euros e quarenta e oito cêntimos, no
âmbito da empreitada “dois mil e vinte/
cento e dezanove-DGEP - Reabilitação e
reforço do Porto de Recreio de Oeiras”.
- Proposta n.º 325/22 - DPOC - 8.ª alteração orçamental permutativa: Deliberado aprovar a oitava alteração orçamental
permutativa de dois mil e vinte e dois,
no valor global de oitocentos e três mil
quinhentos e sessenta e quatro euros e
setenta e dois cêntimos.
- Proposta n.º 326/22 - DPOC - Adjudicação da contratação de empréstimo de
médio e longo prazos, na modalidade
de linha de crédito, para aplicação em

investimentos: Deliberado aprovar a autorização da contratação de empréstimo
na modalidade de abertura de linha de
crédito, sem custos adicionais, para o
prazo de vinte anos, com aplicação em
investimentos, durante dois anos, inscritos no Plano Plurianual de Investimentos (PPI), no montante de trinta e
quatro milhões e quinhentos mil euros,
ao Banco BPI, Sociedade Anónima, com
taxa de “Spread” de zero vírgula setenta
por cento, indexada à Euribor seis meses, bem como a aprovação da minuta do
contrato. Os projetos de investimento, a
incluir no financiamento, com os montantes elegíveis à presente data.
O envio à Assembleia Municipal da autorização para a contratualização de empréstimo.
- Proposta n.º 328/22 - DPS - Atribuição de
subsídio social 2022 ao Centro de Cultura
e Desporto: Deliberado aprovar a atribuição de um subsídio ao Centro de Cultura e Desporto no montante anual de mil
seiscentos e quarenta e oito euros e oito
cêntimos, referente aos Subsídios Sociais.
- Proposta n.º 329/22 - DPS - Atribuição de subsídio ao Centro de Cultura e
Desporto relativo ao subsídio social de
apoio aos Assistentes Operacionais 2.º
trimestre 2022: Deliberado aprovar a
atribuição de um subsídio ao Centro de
Cultura e Desporto, no montante anual
de catorze mil oitenta e sete euros e quatro cêntimos, relativo ao subsídio social
de apoio aos Assistentes Operacionais.
- Proposta n.º 330/22 - DPS- Atribuição
de subsídio ao Centro de Cultura e Desporto, para a 1.ª tranche (janeiro a abril
de 2022) dos subsídios educacionais ano
letivo 2021-2022: Deliberado aprovar a
atribuição de um subsídio ao Centro de
Cultura e Desporto, no montante de oitenta e oito mil seiscentos e noventa e
quatro euros e nove cêntimos, para pagamento da primeira tranche dos Subsídios Educacionais.
- Proposta n.º 331/22 - DPS - Atribuição
de Subsídio Social Mensal ao Centro de
Cultura e Desporto para o 2.º trimestre
de 2022: Deliberado aprovar a atribuição
de um subsídio ao Centro de Cultura e
Desporto, no valor de cento e dez mil setecentos e oitenta e dois euros e trinta
e cinco cêntimos, que corresponde ao
segundo 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 332/22 - DPS - Atribuição de subsídio de apoio a estrutura ao
Centro de Cultura e Desporto, para o 2.º
trimestre do ano de 2022: Deliberado
aprovar a atribuição de um subsídio ao
Centro de Cultura e Desporto, no montante de setenta e sete mil oitocentos e
setenta euros e vinte e cinco cêntimos,
referentes ao segundo trimestre do ano
de dois mil e vinte e dois, relativa ao
Apoio à Estrutura.
- Proposta n.º 262/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 19/2021: Deliberado apli-

Deliberações e Regulamentos
car ao primeiro dos trabalhadores visados
no processo disciplinar número dezanove, de dois mil e vinte e um, como sanção adequada ao caso concreto, a sanção
de multa no valor de cento e quarenta
e um euros, valor correspondente a seis
dias de remuneração diária, arquivando-se o processo disciplinar relativamente
ao segundo dos trabalhadores visados do
mesmo procedimento, por ausência de
violação de deveres funcionais.
- Proposta n.º 283/22 - GAP - Designação do Vice-Presidente Francisco Rocha
Gonçalves para representar o Município
de Oeiras na Presidência do Conselho Executivo da RICD - Associação de
Municípios: Deliberado designar o Vice-Presidente, Francisco Rocha Gonçalves,
como representante do Município na
Presidência do Conselho Executivo da
CD-ARICD / Rede Intermunicipal de
Cooperação para o Desenvolvimento Associação de Municípios.
- Proposta n.º 327/22 - Processo disciplinar n.º 29/2021: Deliberado aplicar ao
trabalhador visado no processo disciplinar número vinte e nove, de dois mil e
vinte e um, como sanção adequada ao
caso concreto, a sanção de multa no valor de cento e quarenta e um euros, valor
correspondente a seis dias de remuneração base diária.
- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Xavier Rodrigues, filho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Alcobaça: Deliberado exarar em ata um
voto de pesar pelo falecimento de Xavier
Rodrigues, filho do Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Alcobaça, o
qual deverá ser transmitido aos seus familiares.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL
DE 2022
ATA NÚMERO NOVE/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Apresentação do Plano de Mobilidade
Urbana Sustentável e Plano de Acessibilidades do Município de Oeiras:
A Câmara tomou conhecimento do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável e
Plano de Acessibilidades do Município
de Oeiras.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2022
ATA NÚMERO DEZ/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento do Sr. João Fortuna dos Santos:
Deliberado exarar em ata um voto de pesar pelo falecimento do Sr. João Fortuna
dos Santos, o qual deverá ser transmitido à família.
- Proposta n.º 333/22 - DOM - 2.ª reprogramação financeira relativa à “Via
Longitudinal Norte (VLN) - Estudo Prévio dos troços 8, 9, 10 e 11 (Carnaxide
- Laje, no limite do Concelho de Cascais)
e projeto de execução do troço 8 (Carnaxide - Casal do Lameiro)”: Deliberado
aprovar a reprogramação financeira do
contrato de prestação de serviços núme-

ro vinte e quatro, de dois mil e vinte e
um - “Via Longitudinal Norte (VLN) Estudo Prévio dos troços oito, nove, dez
e onze (Carnaxide - Laje, no limite do
Concelho de Cascais) e Projeto de Execução do troço oito (Carnaxide - Casal
do Lameiro)”.
- Proposta n.º 334/22 - DLEU - Proc.º
P1/2018/15448 - Pedido de informação
prévia (PIP) para a construção de edifício
de habitação coletiva, junto à Estrada Velha da Rocha, em Carnaxide: Deliberado
aprovar o pedido de informação prévia
“P um/dois mil e dezoito/quinze mil quatrocentos e quarenta e oito”, de acordo
com os elementos apresentados através
do requerimento “R mil quatrocentos
e cinquenta e um, de dois mil e vinte e
um”, para a construção de edifício de habitação coletiva numa parcela de terreno
descrita na Matriz sob o número mil quinhentos e dezasseis, ficha número quatro
mil cento e sessenta e nove, de doze de
agosto de mil novecentos e noventa e um,
Freguesia de Carnaxide, com a área de
dois mil quatrocentos e oitenta e quatro
metros quadrados, junto à Estrada Velha
da Rocha, na área de proteção ao Núcleo
Antigo de Carnaxide, no extremo do aglomerado urbano.
- Proposta n.º 335/22 - DDPE - Atribuição
de subsídio para apoio ao funcionamento do refeitório escolar da Escola Básica
Jorge Mineiro - Ano letivo 2021/2022:
Deliberado aprovar a concessão de subsídio financeiro no montante de trinta e
nove mil duzentos e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos, à Associação
de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Básica Jorge Mineiro, para apoio
ao funcionamento do refeitório escolar.
- Proposta n.º 336/22 - DDPE - Apoio
financeiro às Associações de Pais e Encarregados de Educação para o funcionamento dos Centros de Tempos livres,
instalados nas escolas da rede pública
para o ano letivo de 2021/2022: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no montante global
de cinquenta e quatro mil trezentos e
quarenta euros, repartidos pelas vinte e
três Associações de Pais e Encarregados
de Educação, para o apoio e manutenção do funcionamento dos Centros de
Tempos Livres.
- Proposta n.º 337/22 - DPE - P.º 21/
DPE/2020 - Aprovação de trabalhos
complementares e prorrogação do prazo
da empreitada de reabilitação e restauro da Casa da Quinta dos Sete Castelos:
Deliberado aprovar os trabalhos complementares um, dois, três e quatro, nas
quantidades apuradas, perfazendo um
total de oitenta e cinco mil oitocentos e
quarenta e quatro euros e cinquenta e
oito cêntimos, correspondente a três vírgula trinta e sete por cento do valor da
empreitada “vinte e um/DPE/dois mil e
vinte - Reabilitação e restauro da Casa da
Quinta dos Sete Castelos”, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
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OBRAS ADJUDICADAS · maio 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Melhoramentos diversos

28 748,84 €

Beneficiação de pavimentos pedonais em Barcarena e Queijas

256 944,00 €
SUBTOTAL 285 692,84 €

OBRAS INICIADAS · maio 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Novos trabalhos de construção civil de apoio a equipamentos desportivos, na Escola Básica
6 100,70 €
Vieira da Silva, em Carnaxide
Estabilização de talude junto ao campo do Sporting Clube de Linda-a-Velha

339 009,19 €

Intervenções corretivas em revestimentos, alvenarias, serralharias e canalizações em
imóveis municipais

292 386,16 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais em Algés e Porto Salvo

204 399,80 €
SUBTOTAL 841 895,85 €

OBRAS CONCLUÍDAS · maio 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Palácio Marquês de Pombal: Reabilitação do conjunto escultórico e hidráulico da Cascata
dos Poetas

154 940,20 €

Execução e reparação de pavimentos pedonais e confortáveis em Oeiras e Paço-de-Arcos

114 071,90 €

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

119 103,71 €

Requalificação de pavimentos em saibro no jardim do Palácio Marquês de Pompal, Oeiras

130 369,40 €

Intervenções em Revestimentos e Acabamentos em Edifícios Municipais e em Pilaretes e
Colunas de Iluminação no Espaço Público

157 879,58 €

Reparações diversas em elementos de construção civil no Parque dos Poetas

154 798,26 €

Requalificação do jardim da Casa Igrejas Caeiro, em Caxias

211 958,96 €

Beneficiação da Rua Damião de Góis, em Algés

156 448,05 €

Pintura de lugares de estacionamento em espaço público.

73 581,49 €

JI José Martins - Beneficiações do Espaço Exterior

67 732,55 €

Intermarché - Criação de novos gabinetes no Piso 1

127 981,38 €

Requalificação de Acessos Pedonais e Espaço Público na Rua Alfredo Lopes Vilaverde em
Paço de Arcos

136 287,87 €

SUBTOTAL 1 605 153,34 €

OBRAS ADJUDICADAS · junho 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Requalificação de instalações eléctricas - Edifícios do Município de Oeiras

217 172,91 €
SUBTOTAL 217 172,91 €

OBRAS INICIADAS · junho 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Reparação das instalações electromecânicas do Pavilhão Carlos Queiroz

256 496,68 €

Beneficiação de pavimentos pedonais em Barcarena e Queijas

256 944,00 €

Unidade Residencial Madre Maria Clara - Alteração do sistema de aquecimento de águas
quentes sanitárias

125 033,28 €

SUBTOTAL 638 473,96 €

OBRAS CONCLUÍDAS · junho 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Recuperação do muro de contenção, reformulação de acessos e substituição de vedações
da creche O Pingolé

210 937,66 €

Construção da rotunda da Cartuxa, Caxias

135 468,00 €

Construção de muro de gabiões na Rua Dr. Alfredo da Costa, em Miraflores

158 862,20 €

Consolidação estrutural de empenas na Rua Desembargador Faria, Oeiras

31 518,57 €
SUBTOTAL 536 786,43 €

Total:

4 125 175,31 €
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I Encontro sobre Acolhimento
Familiar em Oeiras
Realizou-se no passado dia 31 de Maio, em Oeiras, o I Encontro sobre Acolhimento
Familiar, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em parceria com a
CPCJ de Oeiras e o Município, e inserido na Campanha LX Acolhe – Dar é Receber.
A salvaguarda da promoção e proteção dos direitos das crianças e dos jovens é e será
sempre uma prioridade nas políticas desenvolvidas pelo Município, assim como o apoio
ao trabalho de todos os parceiros que intervêm nesta área.
Atualmente, existem cerca de 70 famílias de acolhimento na região de Lisboa, formadas, avaliadas e acompanhadas, que acolheram mais de 80 crianças e jovens. Este
número é ainda insuficiente tendo em conta que no distrito de Lisboa existem cerca de
1400 crianças acolhidas em casas de acolhimento, entre as quais 300 com menos de 6
anos. Acolher uma criança é um ato solidário e de grande generosidade. •

Oeiras assinalou
Dia da Consciencialização
da Violência Contra a Pessoa
Idosa
O Município de Oeiras associou-se ao Dia da Consciencialização da Violência Contra
a Pessoa Idosa, 15 de junho. Pôr fim aos abusos verbais, emocionais, financeiros e corporais e promover a integração e o bem-estar da pessoa idosa são, neste contexto, os
temas preponderantes. Além da iluminação do edifício dos Paços do Concelho com a
cor roxa – símbolo da sensibilidade e preocupação para com esta temática – decorreu,
no Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-Velha, a mesa redonda subordinada ao tema
‘Violência Contra a Pessoa Idosa’.
A celebração do Dia da Consciencialização da Violência Contra a Pessoa Idosa foi instituída em 2006 pelas Nações Unidas e pela Rede Internacional para a Prevenção do
Abuso à Pessoa Idosa com o objetivo de fomentar a reflexão sobre uma questão social
sensível, considerando não só as consequências para a vítima, rede de apoio e sociedade, como as evidências da crescente incidência do fenómeno caraterizando-o como
um relevante problema de saúde pública e social. •

CENTRO QUALIFICA
DO MUNICÍPIO DE OEIRAS
O Centro Qualifica do Município de Oeiras, instalado na Escola Básica Sophia de Mello Breyner, em
Carnaxide, é um projeto desenvolvido em parceria
com o Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela (AECP) e com a Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS), destina-se a adultos que
pretendam encontrar uma resposta à sua medida,
gratuita e com flexibilidade horária, que contribua
para aumentar a sua qualificação escolar e/ou ver
reconhecidas as competências profissionais, de forma a melhorar as suas condições de empregabilidade.
Muitos munícipes têm procurado esta resposta, a
maioria por iniciativa própria e os restantes encaminhados por parceiros, atendidos por uma equipa
de profissionais apta a prestar serviços de informação, diagnóstico, orientação e encaminhamento
para ofertas de formação e, também, em função do
perfil e da experiência dos candidatos, apta a desenvolver Processos de Reconhecimento, Validação
e Certificação de Competências (RVCC) e de âmbito
escolar, profissional ou de dupla certificação.
Até ao momento já se inscreveram no Centro Qualifica cerca de 286 candidatos, foram acompanhados
em processos de RVCC de Nível Básico e de Nível Secundário cerca de 276 candidatos, e já foram certificados 36 candidatos, o que demonstra o bom trabalho de todos os envolvidos, candidatos e equipa
técnica e formativa.
Atualmente, ao abrigo do PRR, os candidatos certificados a partir de 1 de janeiro de 2021, que tenham
concluído um nível de qualificação elegível através
de um processo de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências (RVCC), de 9.º ou 12.º
ano, podem ter acesso a um apoio financeiro, correspondente a 548,51€ (2021) ou a 554€ (2022)
Dirija-se ao Centro Qualifica do Município de Oeiras
e encontre uma resposta à sua medida, que contribua para a sua valorização pessoal e profissional.
Defina o rumo, nós orientamos o caminho!

MÊS DO REFUGIADO

CAFÉ MEMÓRIA DE OEIRAS

No âmbito da celebração do Mês do Refugiado, cujo dia se assinala mundialmente a 20 de junho, o Município apoiou a peça
“Une Histoire Bizarre”, que colocou em palco, no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, migrantes e refugiados de dez nacionalidades residentes em Portugal, que contaram histórias sobre
partir, chegar, esperar e construir. Para assinalar o Dia Mundial
do Refugiado realizou-se o Concerto Solidário pela Paz, no Palácio dos Aciprestes (Fundação Marquês de Pombal), uma iniciativa dos alunos da professora de Música Mercedes Cabanach,
dirigida a refugiados ucranianos acolhidos no concelho.

O Município e a Associação Alzheimer Portugal desenvolvem o projeto Café Memória de Oeiras, em parceria com a APOIO – Associação de
Solidariedade Social e com o Rotary Clube de Algés. Este projeto constitui-se como um ponto de encontro para pessoas com problemas de
memória e seus cuidadores, sobretudo informais, onde são abordados
temas que sejam significativos para este público alvo. As sessões são
realizadas no espaço da Associação Apoio (Rua Margarida Palla, 23 A),
todos os quartos sábados de cada mês. No mês de maio a sessão foi
dedicada à Reminiscência Musical. O mês de junho ficou reservado ao
tema da Comunicação com a Pessoa com Demência.

Oeiras Atual
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Semana da Proteção Civil

‘De regresso aos grandes eventos em segurança’ foi o tema da edição deste ano da Semana da
Proteção Civil de Oeiras que, entre 30 de maio e 5 de junho, incluiu um conjunto de eventos
tendo como objetivo dar a conhecer aos munícipes as atividades da Proteção Civil Municipal.
Este tema ganha especial relevância no momento (pós-confinamentos) em que Oeiras volta a
ser placo de um grande número de eventos.
Do programa da Semana da Proteção Civil destaque para a Exposição Estática de Meios, na praia
da Torre, para a realização do seminário Planeamento e Gestão de Riscos em Grandes Eventos,
em cujo encerramento marcou presença a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel
Oneto, para a realização de um simulacro destinado a testar a capacidade operacional dos sete
corpos de bombeiros do Município, em articulação com a Polícia de Segurança Pública e com a
Polícia Municipal e, ainda, para a cerimónia com formatura dos agentes de Proteção Civil, seguida de um desfile de meios, envolvendo mais de 60 viaturas. •

Oeiras hasteou
bandeira
LGBTQIA+
nos Paços
do Concelho
O Município de Oeiras assinalou o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia (17 de maio) com o hastear da
bandeira LGBTQIA+ nos Paços do Concelho.
Esta comemoração tem como objetivo colocar
na agenda, e no espaço público, a promoção dos
direitos das pessoas LGBTQIA+.
A Constituição da República Portuguesa prevê,
no seu art.º 13º, que “todos os cidadãos têm a
mesma dignidade social e são iguais perante a
lei”; (…) e que “ninguém pode ser privilegiado,
beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer dever em razão
de ascendência, sexo, raça, língua, território de
origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social”. Ao longo dos anos esta Câmara
Municipal tem assumido este princípio como
essencial na relação com todos quantos aqui
vivem, estudam, trabalham ou apenas visitam.,
praticando-o como definidor de todas as políticas públicas locais. •
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AED Days
2022
Realizou-se entre os dias 24 e 27 de
maio a nona edição do AED Days, o
principal evento nacional para as indústrias da Aeronáutica, do Espaço e da
Defesa. O evento reuniu mais uma vez
o ecossistema português e os mais relevantes e influentes players nacionais
e internacionais dos setores da Aeronáutica, Espaço e Defesa. Esta iniciativa decorrerá em Oeiras entre 2022 e
2025, com base num modelo de coorganização entre o Município de Oeiras e a
AED Cluster Portugal.•

Ciência Aberta a Oeiras
O primeiro Encontro da Rede de Clubes Ciência Viva nas Escolas de
Oeiras decorreu nos dias 18 e 20 de maio com o objetivo de reforçar
e promover o acesso a práticas científicas inovadoras. Enquadrado no
programa Ciência Aberta a Oeiras do Município e nas estratégias de
envolvimento público do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade NOVA de Lisboa (ITQB NOVA) e
do FIC.A - Festival Internacional de Ciência, este encontro coincidiu
com a celebração do Dia Internacional do Fascínio das Plantas e do
Dia Mundial da Abelha e envolveu também o IGC, o IST, o INOVLabs
e a Senciência. •

OEIRAS,
CAPITAL DA INDÚSTRIA ESPACIAL
De 27 de junho a 26 de agosto, Oeiras acolhe no Campus do Taguspark o
Programa de Estudos Espaciais (Space Studies Program), uma iniciativa da International Space University que decorre este ano pela primeira
vez em Portugal. Versando sobre a temática da observação da Terra, o
Oceano e as alterações climáticas, estas nove semanas imersivas destinam-se a estudantes pós-graduados, profissionais e especialistas de
todo o mundo, vindos de várias agências, empresas e outras entidades do ecossistema espacial global. O Space Studies Program 2022 é
organizado em parceria com a Agência Espacial Portuguesa – Portugal
Space e com o Instituto Superior Técnico e que conta também com o
apoio do Município de Oeiras. Envolve cerca de 120 participantes, de 25
nacionalidades.

TOMORROW TOURISM LEADERS
JOB EDITION
O Município de Oeiras e a Atlântica – Instituto Universitário associaram-se na promoção do Tomorrow Tourism Leaders Job Edition, um evento nacional de contratação que teve como objetivos aproximar jovens
profissionais do mercado de trabalho e aumentar as oportunidades de
contratação no setor do turismo. Organizado pela Associação Fórum
Turismo e pela Timing, o evento culminou com um pitch realizado ao
vivo, do qual saíram os vencedores que vão receber uma bolsa para investir na sua formação profissional e a garantia de uma entrevista de
emprego.

Oeiras Atual

CIÊNCIA

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 31

FUNDO NO VALOR DE 200 MIL EUROS APOIA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Primeiro Fundo de Prova de Conceito
para cientistas nasce em Oeiras
Município de Oeiras, Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) e Instituto
de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade Nova
de Lisboa (ITQB NOVA) uniram-se para a implementação de uma iniciativa pioneira em Portugal que financiará os projetos científicos mais
inovadores, o Fundo de Prova de Conceito InnOValley. A apresentação
contou com a presença da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Elvira Fortunato.
O projeto coloca Oeiras na vanguarda da inovação, ao definir um mecanismo de financiamento anual para aproximar a investigação científica da sociedade e do mercado. Seguindo a tendência de sucesso dos
melhores e mais experientes gabinetes de transferência de tecnologia e
inovação do mundo, o Fundo de Prova de Conceito InnOValley pretende
acelerar projetos científicos e atrair o interesse da indústria e de investidores.
Na sua primeira edição o Fundo de Prova de Conceito InnOValley servirá para apoiar os quatro melhores projetos propostos por investigadores
do IGC e do ITQB NOVA. Cada um dos vencedores receberá 50 mil
euros para, em 12 meses, conseguir confirmar os dados preliminares
e obter nova propriedade intelectual e industrial. O total do fundo é de
200 mil euros, com uma comparticipação financeira de 160 mil euros
do Município de Oeiras e de 20 mil de cada uma das duas instituições
científicas. •

DEMOCRATIZAR A CIÊNCIA?
SIM, É POSSÍVEL.
Oito docentes do ensino secundário e universitário participaram na
ação de formação Lab in a Suitcase (LiS), um projeto desenvolvido
pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, no âmbito de uma parceria estabelecida com a Merck e a Câmara Municipal de Oeiras. Contribuir
para a democratização da ciência, impulsionando a investigação
científica e o ensino da ciência de forma mais inclusiva e global –
permitindo o acesso a meios, independentemente da infraestrutura
pré-existente – é a premissa deste projeto que se materializa num kit
experimental de baixo custo, portátil e de fácil manutenção.

FIC.A

Uma viagem aos mundos
da ciência e da tecnologia
O FIC.A – Festival internacional de Ciência’2022 irá ter lugar entre os
dias 10 e 16 de outubro (um dia a mais que em 2021), num espaço novo,
o Hub-ACT, futuro hub de arte, ciência e tecnologia e centro de incubação de indústrias criativas, localizado em Porto Salvo. Um programa
único no panorama nacional que oferece oportunidades para todas as
idades. Em outubro, junte-se a nós na celebração do conhecimento, da
curiosidade e da criatividade. Saiba mais em www.fica.pt. •

EM ÓRBITA: FESTIVAL
SOBRE O ESPAÇO EM OEIRAS
Realizou-se nos dias 23 e 24 de junho, na Escola Secundária Luís de
Freitas Branco, o Festival Em Órbita. A programação deste primeiro
festival sobre o Espaço dirigiu-se aos alunos dos primeiros níveis de
ensino e envolveu mais de mil crianças em diversas atividades: planetários, workshops, animação, talks dirigidas ao público infantil e
às famílias, observações astronómicas e exposições.
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Há Prova voltou a Oeiras

Jardins do Palácio Marquês de Pombal

Trinta e quatro produtores e distribuidores de vinho, dez restaurantes e
cinco pastelarias marcaram presença na oitava edição da mostra enogastronómica Há Prova em Oeiras, que decorreu nos dias 13, 14 e 15 de
maio, atraindo milhares de apreciadores de boa gastronomia e de vinhos
aos históricos Jardins do Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.
O evento tem como objetivo divulgar a restauração do concelho de Oeiras e os vinhos da região vitivinícola de Lisboa, particularmente os que

pertencem à rota de Bucelas, Carcavelos e Colares. Nesse sentido, voltou a contar com uma área de exposição, prova e venda de vinhos e com
uma área de degustação gastronómica.
Ao longo dos três dias houve ainda animação histórica para públicos de
todas as idades e um conjunto de atividades paralelas, incluindo conversas, workshops, provas e visitas guiadas à adega, por exemplo.•

DIVERSIDADE CULTURAL NAS BIBLIOTECAS DE OEIRAS E NA LIVRARIA VERNEY
Maio começou com a realização de mais uma
edição do Praça das Liberdades e, a propósito da
celebração da Língua Portuguesa no dia 5, discutiu-se a importância da mesma no mundo e também as particularidades da Língua Mirandesa.
No dia 17 de maio a Biblioteca Municipal de Carnaxide esgotou a sua lotação para ouvir Paulina
Chiziane, a primeira romancista moçambicana e
também a mais recente galardoada com o mais
prestigiado galardão das Letras em Língua Portuguesa, o Prémio Camões. Na semana seguinte,
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Lilian Thuran (ex-estrela do futebol internacional
francês e atualmente à frente da Fundação Lilian
Thuran – Educação contra o Racismo) contou
igualmente com casa cheia mas na Biblioteca Municipal de Algés, onde falou em pormenor sobre a
sua mais recente obra, Pensamento Branco.
No dia 28 de maio a Livraria Municipal Verney
promoveu uma série de atividades para todas
as idades, destacando-se a homenagem ao
poeta moçambicano Craveirinha - em colaboração com a Associação Luchapa -, e uma mesa

redonda intitulada A Cor da Diferença.
Já em junho, no dia 2, realizou-se um debate
sobre a Igreja Ortodoxa com a presença do jornalista José Milhazes, e os investigadores Arturo Zoffmann e João Rolão Caetano, a propósito
das questões religiosas na ordem do dia, por
força do conflito na Ucrânia. A 25 de junho inaugurou a exposição Reflexos, na Livraria Verney,
com a terceira reinterpretação das obras do
pintor Neves e Sousa, desta feita pelo reputado
ilustrador português João Fazenda. •
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MÚSICA E BOAS VIBRAÇÕES

Out Jazz’22 anima jardins de Oeiras

Parque dos Poetas

CONFERÊNCIA
“COMPREENDER
POMBAL E O SÉCULO
DAS LUZES”
“Compreender Pombal e o Século das Luzes” foi o tema
da conferência temática internacional promovida pela
Fundação Marquês de Pombal para comemorar o seu
30.º aniversário. Especialistas nacionais e internacionais
apresentaram, ali, conhecimento crítico atualizado sobre a personalidade complexa do Primeiro-Ministro do
Rei D. José I e sobre a importância e significados da sua
ação política no contexto do século XVIII. •

CICLO DE CONFERÊNCIAS SOBRE EDUCAÇÃO
No âmbito do Ciclo de Conferências sobre Educação 2021/22, organizadas pelo Município de Oeiras, realizou-se no dia 25 de maio, no auditório da Escola Secundária Luís
de Freitas Branco, em Paço de Arcos, a quarta conferência deste ciclo, subordinada ao
tema Práticas e Ações Pedagógicas na Diversidade. •

FALA-ME DISSO…
Fala-me Disso… é um concurso de teatro para alunos do ensino secundário do Município. Na terceira edição deste concurso participaram alunos dos agrupamentos de
escolas de Carnaxide, Miraflores, Linda-a-Velha e Queijas, Paço de Arcos e São Julião
da Barra. Foram apresentados seis monólogos sobre figuras marcantes do concelho. •
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Casa Igrejas Caeiro. Município de Oeiras e Fundação Marquês de Pombal já investiram, na reabilitação do imóvel e na requalificação do jardim, mais de 715 mil euros.

DIA DO MUNICÍPIO DE OEIRAS

Casa Igrejas Caeiro apresentada
no Dia do Município
O Dia do Município, em que se celebraram os 263
anos da elevação de Oeiras a concelho, foi este ano
assinalado com a apresentação pública da Casa
Igrejas Caeiro. Antiga residência de um dos maiores
vultos da cultura do século XX português, a moradia foi deixada em legado à Fundação Marquês de
Pombal. Concebida pelo arquiteto Keil do Amaral
em 1958 e construída no estilo do movimento moderno, foi reabilitada para que possa ser aberta ao
público para visitas.
O projeto, conjunto da Fundação Marquês de Pombal e do Município, prevê a preservação do espólio
de Igrejas Caeiro, onde se incluem mais de 3100
livros e 1500 discos em vinil (catalogados até ao
momento, sendo que a tarefa ainda não está completa). A moradia alberga igualmente um estúdio de
rádio (agora desativado) onde, em tempos, foi gravado o mítico programa Companheiros da Alegria.
As obras de reabilitação do imóvel tiveram como objetivo primordial o respeito pela traça arquitetónica
e pela autenticidade dos espaços. A gestão da Casa
Igrejas Caeiro, responsabilidade da Fundação Marquês de Pombal, será sempre feita no respeito pela
vontade do legatário, com o objetivo de constituir
mais um polo de interesse cultural relevante na vida
dinâmica do concelho de Oeiras.
O programa comemorativo do Dia do Município incluiu ainda as inaugurações do Espaço Multiusos,

Oeiras Atual

CULTURA & EVENTOS

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 35

em Algés, onde passa a funcionar o Gabinete Técnico Local da Baixa Comercial e Centro Histórico de Algés e um espaço de biblioteca integrando
o espólio do Dr. Oliveira Charrua e o Espaço de Fitness Outdoor localizado
na Praia da Torre (junto à Feitoria do Colégio Militar).
No âmbito da sessão solene comemorativa foram, este ano, distinguidos
com Medalhas de Mérito Municipal José Manuel Constantino (Presidente
do Comité Olímpico de Portugal), Francisca Van Dunem (ex-ministra da
Justiça), Miguel Marques dos Santos (Sub Diretor Geral do Tesouro e Finanças), Patrícia Mamona (campeã olímpica), Mónica Bettencourt Dias
(diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência) e as empresas Ocean Medical e Seda Ibérica, entre outros.•

Condecoração de Francisca Van Dunem, antiga ministra da Justiça

José Manuel Constantino recebe a Medalha de Mérito Municipal

COM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE E A GUINÉ-BISSAU

REFORÇO DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, homenageou, no passado dia 7 de abril, o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe,
Carlos Vila Nova, atribuindo-lhe a Medalha de Mérito Municipal Grau Ouro. Este gesto, segundo Isaltino Morais, simboliza “o respeito e amizade” que existe para com o
povo são-tomense.
O Presidente de São Tomé e Príncipe visitou o concelho de Oeiras, no âmbito de
uma visita oficial a Portugal.
Na cerimónia de receção nos Paços do Concelho da Câmara Municipal de Oeiras,
o Presidente da Câmara de Oeiras sublinhou algumas medidas que consolidam as
“intensas relações” do Município com São Tomé e Príncipe, como a reabilitação do
edifício dos Paços do Concelho, Sede do Governo Regional; a construção do Centro
Cultural do Príncipe; a atribuição de bolsas de estudos universitárias a vários alunos; a doação de dois ventiladores e equipamentos de proteção individual durante
o período mais crítico da pandemia do covid-19, entre outros.
Em junho foi a vez de o Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco
Embaló, ser recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras. A visita teve
como o objetivo o aprofundamento das ligações diplomáticas e reforço das relações bilaterais entre a Guiné-Bissau e o Município de Oeiras.
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Festas de Oeiras,
um regresso muito ansiado
Esperadas, desejadas, muito ansiadas, as
Festas de Oeiras voltaram a realizar-se,
este ano, após dois anos de interrupção
forçada pela pandemia. De 1 a 19 de junho o Jardim Municipal de Oeiras foi o
epicentro de toda a animação, com as
festas regressadas nos moldes habituais
e com tudo a que todos têm direito:
sardinhas assadas, febras e caldo verde,
carrosséis, insufláveis, farturas, churros,
algodão doce e, claro, muita música, música para todos os gostos.
Tony Carreira, Rui Veloso, Ana Moura, Agir, Anselmo Ralph, Ana Bacalhau,
Quim Barreiros e Calema foram alguns
dos nomes que passaram pelos palcos do
Jardim de Oeiras, do Parque Urbano de
Miraflores e do Taguspark.
A pensar no público infantil, além dos
muitos divertimentos na feira, o programa incluiu o espetáculo ‘As Canções da
Maria’ e o MÓ – Festival de Marionetas
de Oeiras, este ano com o maior cartaz de
sempre, com companhias de marionetas
profissionais de Portugal, Bélgica, Brasil e
Chile e diferentes técnicas de manipulação.
Em matéria de desporto, destaque para a
realização dos clássicos Mexa-se na Marginal e Marginal à Noite, onde a prática
de exercício físico surge aliada à animação e ao convívio. •
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NO PALÁCIO ANJOS, EM ALGÉS

Amor Veneris
Viagem ao Prazer Sexual Feminino
Foi inaugurada no passado dia 24 de junho, no Palácio Anjos, em
Algés, a exposição Amor Veneris – Viagem ao Prazer Sexual Feminino, uma ideia original da sexóloga Marta Crawford.
A exposição enaltece o tema Amor Veneris (clitóris), numa perspetiva artística e científica, procurando promover uma experiência
pedagógica, provocadora e irreverente. Amor Veneris – Viagem ao
Prazer Sexual Feminino pretende ainda levar o público a refletir
sobre a pertinência do tema do prazer sexual feminino, bem como
sobre assuntos fundamentais, como o consentimento e o não consentimento, violência sexual sobre as mulheres, a resposta sexual
feminina, entre outros conceitos indissociáveis à vivência da sexualidade. Para ver até 30 de dezembro.•

“Eunice e Ruy – Viagem
ao Princípio” com
antestreia em Oeiras
O Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, serviu de palco à simbólica
antestreia do documentário “Eunice e Ruy - Viagem Ao Princípio”. Protagonizado por Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho, o documentário produzido pela Clara Amarela Filmes foi gravado tanto em palcos históricos,
como o Teatro Nacional D. Maria II, o Trindade e o Teatro Romano de
Mérida, como na intimidade de camarins e casas dos próprios. “Viagem
ao Princípio” apresenta Eunice e Ruy em contracena consigo mesmos,
literal e metaforicamente. Dois monstros sagrados, juntos, lado a lado,
uma vez mais, nos palcos e na vida. O cruzamento de histórias dos dois
velhos companheiros, amigos, irmãos, numa narrativa escrita e falada,
em forma de desafio. O primeiro e último documentário a dois, com a
premissa de um retorno ao início de tudo. •

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS NA FÁBRICA DA PÓLVORA
A Fábrica da Pólvora de Barcarena voltou a ser o palco das comemorações do Dia Internacional dos Museus (18 de maio), promovidas pelo Município de
Oeiras que, uma vez mais, e como acontece desde 1997, se juntou ao Conselho Internacional de Museus (ICOM) para assinalar a data.
Entre 18 e 22 de maio decorreu, ali, um programa cultural com atividades para todas as idades, com entrada gratuita que, tal como nos 40 mil museus que
este ano participaram neste evento, teve como tema O Poder dos Museus.
Teatro infantil, música para crianças, conversas, aula de yoga para famílias, visitas guiadas e a já tradicional Noite dos Museus, em que foi apresentado o
Recital de Flautas Viena Chega à Fábrica, deram corpo ao programa.
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Oeiras celebrou
Mês da Juventude
Em maio, Oeiras celebrou o Mês da Juventude com diversas atividades dedicadas aos jovens do concelho, realizadas em diversas
localidades.
Destaque para o Projeto Emunicipa-te, que tem como finalidade a atribuição de três bolsas a jovens residentes ou estudantes no concelho
para o financiamento de gap years com duração de seis a dez meses,

Concerto de Piruka no Jardim Municipal de Oeiras

para a primeira edição do Oeiras Gaming, um festival dedicado aos videojogos,
para a iniciativa Livres e Iguais, um projeto pedagógico de promoção do interculturalismo, para o Open Day in May, uma iniciativa que permitiu que empresas localizadas em Oeiras abrissem as suas portas aos jovens para que tivessem
um primeiro contacto com o setor, uma oportunidade para o networking e o job
shadowing, desmistificando ideias pré-concebidas sobre os locais de trabalho, os
perfis profissionais, as tarefas desempenhadas e as condições de trabalho.
O mês culminou com o Oeiras Urban Arts, evento que juntou ao longo de
três dias, no Jardim Municipal de Oeiras, diversas atividades e manifestações artísticas representando a cultura urbana: música e dança, com a
atuação de disc-jockeys, bandas e cantores a solo de hip-hop e rap, graffiti,
pintura ao vivo e ilustração de artistas nacionais e internacionais, venda de
vestuário e acessórios de moda urbana, desportos radicais, workshops, talks
e, claro, uma área de street food. •

Jogos
de Oeiras
Durante os meses de maio
e junho, cerca de 2000
jovens tiveram a oportunidade de experimentar
modalidades como andebol, badminton, BTT,
escalada, futebol, futsal,
natação de águas abertas,
padel e ténis. A edição de
2022 dos Jogos de Oeiras
terminou no passado dia
3 de julho mas o regresso
está prometido no próximo ano letivo. •

Programa de Ar Livre
Durante todos os sábados dos meses de maio e junho, foram
muitas as famílias e grupos de amigos que aceitaram o desafio
de participar no Programa de Atividades de Ar Livre e Programa Equilibra-te, assentes em atividades desportivas de contacto
com a natureza e atividades aliadas à meditação e relaxamento.
Yoga surf, do chi kung, bodyboard, arborismo e stand up paddle
surf, são muitas e diversificadas as atividades que estão abertas
a toda a população.•

Oeiras Basketball
International Tournament
Nos passados dias 3, 4 e 5 de junho, o Paço de Arcos Clube organizou a primeira
edição do Oeiras Basketball International Tournament. O torneio contou com
jogos de basquete e minibasquete entre equipas nacionais e internacionais, incluindo as Seleções Nacionais Sub18, sub16 e sub15 femininas e masculinas e
as seleções de Lisboa nos escalões Sub 12, feminino e masculino. Os jogos decorreram em diferentes espaços do concelho de Oeiras: no Pavilhão Jesus Correia,
no Pavilhão Joaquim de Barros, no Pavilhão de Caxias e na Marina de Oeiras.•
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Exposição
Amor Veneris

Viagem ao Prazer Sexual Feminino
Até 30 de dezembro
Palácio Anjos . Algés
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