


304.000,00€ é o montante que a Câma-
ra Municipal de Oeiras investiu nesta 
primeira fase de Vacinação contra a 
COVID 19. Este apoio inclui a disponibi-
lização de um Centro de Vacinação para 
a população, a contratação de enfermei-
ros para administração de vacinas, a 
cedência de transporte para as equipas 
de vacinação e apoio logístico e de mate-
rial. É ainda assegurado pelo Município 
o transporte gratuito, através de táxi, aos 

munícipes para o Centro de Vacinação, 
entre outros. 

Em Oeiras, o processo de vacinação 
arrancou nas estruturas residenciais 
[Estruturas residenciais para pessoas 
Idosas (ERPI), Lares Residenciais (LR) 
e Unidades de Cuidados Integrados 
(UCCI)], sendo em dois dias, 21 e 22 de 
janeiro, foram vacinados, cerca de 1.600 
utentes e colaboradores das Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas e Lares 

Residenciais para pessoas com deficiên-
cia. Atualmente, já receberam a vacinas 
vacina 2.950 idosos e profissionais de 43 
estruturas residenciais do concelho. 

De modo a garantir que todos os ido-
sos residentes e colaboradores daqueles 
equipamentos fossem vacinados, numa 
operação rápida e eficaz, a Câmara Muni-
cipal de Oeiras contratou 16 enfermei-
ros para reforçar a equipa de vacinação 
do Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES 
LOO). Paralelamente, a autarquia tam-
bém garantiu o apoio logístico do pro-
cesso do Plano de Vacinação19, nomea-
damente através da cedência de viatu-
ras com motorista para transporte das 
equipas do ACES LOO, da disponibiliza-
ção de Ambulância medicalizada de pre-
venção e de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI). Esta medida teve um 
investimento municipal na ordem dos 
4.000,00€. 

 

 
O Município de Oeiras respondeu ao 
apoio solicitado pelo Serviço Nacional 
de Saúde e, em tempo recorde, instalou 
um Centro de Vacinação no Pavilhão Car-
los Queiroz, em Carnaxide, onde estão 

“Desde o início do processo de vaci-
nação que o Município de Oeiras se 
mostrou totalmente disponível para 
colaborar com as autoridades de saú-
de de forma a garantir que fosse vaci-
nado o maior número de pessoas 
possível no mais curto espaço de tem-
po. Num tempo recorde de 8 dias 
montámos o Centro de Vacinação 
em Carnaxide, com 12 postos de enfer-
magem e todo o material e recursos 
necessários. Contratámos enfermei-
ros e continuamos disponíveis para, 
a qualquer momento, se for neces-
sário, reforçar a capacidade de vaci-
nação, assim haja mais vacinas”.



atualmente em funcionamento 6 postos 
de vacinação, apesar de esta estrutura 
ter capacidade para 12 postos em simul-
tâneo (o dobro do que havia sido solici-
tado pelas autoridades de saúde).Tam-
bém neste Centro a equipa do ACES foi 
reforçada, tendo o Município garantido 
a contratação de 7 enfermeiros. 

Neste âmbito, entre os dias 10 de feve-
reiro e 31 de março foram administra-

das 3.364 vacinas. A criação deste Cen-
tro de Vacinação consistiu num investi-
mento municipal de 250 mil euros. 

 

A Câmara Municipal de Oeiras disponi-
biliza transporte gratuito aos munícipes 
que dele necessitem para a deslocação 
ao Centro de Vacinação instalado no Pavi-
lhão Carlos Queiroz, em Carnaxide, atra-
vés de serviço de táxis. 

 

 
Relativamente às forças de segurança, 
das sete Corporações de Bombeiros do 
concelho de Oeiras já foram vacinados 
com as duas doses 14 profissionais e com 
a primeira, 221. Durante o mês de feve-
reiro, foi administrada a 1.ª dose da Vaci-
na a 261 Agentes da Polícia de Seguran-
ça Públia (PSP), sendo que a segunda 
dose será em maio.  

Note-se que o apoio à vacinação é mais 
uma medida do Município de Oeiras, que 
desde o início da pandemia tem diligen-
ciado no sentido de garantir uma atua-
ção local que previna e minimize os efei-
tos da COVID 19, nomeadamente, atra-
vés do apoio às entidades de saúde que 
garantem, no território, um importante 
suporte à população.



ção, permitindo, assim, um maior con-
trolo da pandemia COVID-19. 

Cada munícipe pode fazer dois testes 
por mês (de 14 em 14 dias), bastando 
dirigir-se a uma farmácia aderente ou à 
Unidade Móvel colocada em locais estra-
tégicos do concelho. 

  
Numa primeira fase, e no que se refe-

re às farmácias, prevê-se a aplicação de 
50.000 testes, sujeita a avaliação. No que 
concerne à Unidade Móvel, prevê-se em 
dois meses aplicar 10.000 testes. Trata-
se de um investimento municipal de cer-
ca de 850.000,00€. 

Esta testagem massiva à população con-

ta com a anuência da Autoridade de Saú-
de Pública Local e a devida articulação 
com o Agrupamento de Centros de Saú-
de Lisboa Ocidental e Oeiras (ACES LOO) 
e é realizada através de parceria com as 
farmácias do concelho. 

Recorde-se que no âmbito da execução 
do Plano Municipal de Apoio à Popula-
ção em Situação de Vulnerabilidade – 
COVID19, têm sido implementadas diver-
sas medidas pela Câmara Municipal de 
Oeiras que têm permitido o apoio dire-
to aos munícipes e às entidades locais, 
no desenvolvimento das suas respostas 
e garante da sua sustentabilidade, assim 
como o apoio ao Serviço Nacional de Saú-

de e aos profissionais de primeira linha. 
Uma destas medidas é a testagem pre-

ventiva dos profissionais de primeira 
linha que teve o seu início a 2 de junho 
de 2020 e tem incidido nos colaborado-
res das Escolas, Uniões e Juntas de Fre-
guesia, Associação de Bombeiros de Oei-
ras, agentes e colaboradores da Polícia 
Municipal, funcionários da CMO e cola-
boradores de Estruturas Residenciais 
para Pessoas Idosas (rede solidária e 
lucrativa), dos equipamentos de infân-
cia da rede solidária e de equipamentos 
de apoio à pessoa com deficiência. Foram 
testados, até ao dia 22 de março, 7.591 
profissionais.

Desde o início da pandemia que a Câma-
ra Municipal de Oeiras está a distribuir 
máscaras e outros meios de proteção 
individual à população. Desde março de 
2020, foram distribuídos 2 milhões de 
máscaras, em 32 pontos de distribuição. 

Além do mais, a autarquia também, 
disponibilizou EPI às entidades sociais 
e de saúde locais (Luvas, álcool, más-
caras, fatos impermeáveis e viseiras – 
para 157 entidades da Rede Solidária e 
da Rede Lucrativa) e procedeu à moni-
torização de lares, centros de alojamen-
to e outras estruturas residenciais, assim 
como equipamentos de infância, pres-
tando também apoio à limpeza e nebu-
lização de equipamentos com respos-
tas sociais. 

De facto, em 2020, o Município de Oei-
ras investiu na área da Saúde Pública 
4.079.244,09€. Este investimento incluiu 
a aquisição e doação de material e equi-
pamento às instituições de saúde (35 Ven-
tiladores: 511.980,00€; 60 Seringas e 30 
bombas: 121.770,00€; 2400 Peças de ves-
tuário hospitalar: 26.408,00€; 140 ócu-
los de proteção 1.678,95€), a aquisição 
de testes COVID (564.363,00€) para tes-
tagem quer de profissionais municipais 
(1ª linha), quer para forças de seguran-
ça e socorro e outros profissionais de res-
postas sociais (10.000 testes COVID - 
184.500,00€; Máquina CPR - 7.380,00€; 
Luvas de latex e Zaragatoa - 43.050,00€; 
Protocolo com ITQB para análise das 
amostras recolhidas - 230.000,00€; Equi-
pamentos Testes Rápidos COVID - 
59.578,00€; e, Testes COVID PCR - 
39.855,00€). 

 
 

O Município de Oeiras intensificou a rea-
lização de rastreios, com um programa 
de testagem rápida à população que teve 
início no passado dia 5 de abril. Os tes-
tes são realizados em farmácias e numa 
Unidade Móvel itinerante. O Objetivo é 
detetar precocemente os casos de infe-

A Câmara Municipal de Oeiras está a pro-
ceder ao fornecimento de refeições a pro-
fissionais mobilizados para o exercício de 
funções essenciais. As refeições são distri-
buídas diariamente na Escola Secundária 
Camilo Castelo Branco e na Escola Secun-
dária Sebastião e Silva e destinam-se a 

mais de 800 profissionais das áreas da saú-
de, socorro e segurança que prestam ser-
viço no concelho. 

Diariamente são fornecidas refeições 
completas compostas por 1 sopa, 1 pra-
to de carne ou peixe, 1 peça de fruta de 
época, em formato unidose de takeaway. 

Recorde-se que entre e março e 
julho de 2020, o Município de Oei-
ras distribuiu um total de 300.000 
refeições num investimento de mais 
de 1M€ das quais 61.836 contempla-
ram as seguintes entidades e orga-
nismos: Polícia de Segurança Públi-

ca (PSP), Agrupamento de Centros 
de Saúde (ACES), Associações de Bom-
beiro, Proteção Civil, Polícia Muni-
cipal, Juntas e Uniões de Freguesia 
e Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento (SIMAS) de Oei-
ras e Amadora.



As empresas fazem parte da estrutu-
ra elementar económica do conce-
lho, sendo objetivo do Município ali-
viar os seus encargos financeiros e 
contribuir para que tenham condi-
ções de retoma da sua atividade. 

Apoiar as micro e pequenas empresas 
do concelho tem sido uma prioridade 
do Município de Oeiras desde o início 
da pandemia. Ao adotar medidas de 
apoio ao setor empresarial e estimular 
a economia local, a autarquia tem como 
objetivo moderar os efeitos recessivos, 
diretos e indiretos, da crise sanitária. 

As primeiras medidas municipais 
de apoio e estímulo à economia local 
foram tomadas logo após a declara-
ção de pandemia, entre abril e junho 
de 2020. Uma dessas medidas foi a 
isenção de pagamento de taxas de 
ocupação de via pública com espla-
nadas até 31 de dezembro de 2021, a 
par da viabilização da criação de novas 
estruturas desse tipo e o alargamen-
to das já existentes, em todos os casos 
em que o espaço físico o permita. 

Além do mais, a Câmara Municipal 
isentou o pagamento de rendas em 
imóveis municipais para as empresas 
dos setores da restauração, bebidas 
e/ou hotelaria relativo aos meses de 
abril, maio, junho, novembro e dezem-
bro de 2020. Esta isenção aplicou-se 
também aos espaços comerciais loca-
lizados em bairros municipais, aos 
armazéns do Bairro do Alto dos Bar-
ronhos e aos mercados e feiras. Des-
te modo, o Município abdicou de uma 
receita total de mais de 367 mil euros. 

Assim, só em 2020 (entre abril e 
dezembro) o valor total de isenções 
para apoio a micro e pequenas empre-
sas aplicadas pelo Município ascen-
de a um valor total próximo de um 
milhão de euros.

Mais de 3.500 apoios foram concedidos 
a idosos isolados, tais como a entrega de 
cabazes alimentares, medicação e refei-
ções confecionadas, no âmbito do pro-

grama “Oeiras Sempre a Seu lado” e pela 
ação de voluntários. Do total de apoios 
concedidos, destaca-se o benefício a 279 
munícipes cuja situação de carência eco-
nómica fundamentou o apoio munici-
pal, correspondente a cerca de 7.500,00€ 

 

 
Numa altura de confinamento, em que 
os idosos estão ou devem estar em casa, 
muitos deles isolados, o Município de 

Oeiras decidiu disponibilizar 150 euros 
a cada pessoa do concelho (portadora 
do cartão 65+ e, cumulativamente, bene-
ficiária do Regime Especial de Compar-
ticipação em Medicamentos), para aju-
dar a pagar o consumo de aquecimen-
to. O objetivo foi garantir que ninguém 
passasse frio. 

Até ao final do mês de março foram 
instruídos 2.012 processos de apoio, o 
que consistiu num investimento muni-
cipal de 301.800,00€.

O Município de Oeiras criou, em 2020, 
uma rede com três Balcões de Apoio aos 
Empresários de Investidores, para apoiar 
as micro, pequenas e médias empresas 
e os comerciantes nas dificuldades que 
muitas vezes têm com questões burocrá-
ticas e apoios, nomeadamente nesta fase 
de pandemia. Um dos balcões está loca-
lizado junto à Câmara Municipal de Oei-
ras (Rua Marquês de Pombal, nº 38), outro 
nas instalações da ACECOA - Associação 
Comercial e Empresarial dos Concelhos 
de Oeiras e Amadora (Rua Parque Anjos, 
Algés) e um outro nas instalações da AER-

LIS - Associação Empresarial da Região 
de Lisboa (Rua Coro de Santo Amaro de 
Oeiras, Oeiras). 

Seguindo a estratégia para um Novo 
Ciclo de Desenvolvimento, vincada com 
a marca Oeiras Valley, o Município con-
sidera fundamental unir esforços no 
apoio às empresas já estabelecidas ou 
que se pretendem estabelecer no terri-
tório e na captação de investimentos. 

O Balcão de Apoio ao Empresário e Inves-
tidor disponibiliza um serviço gratuito e 
personalizado, que visa apoiar e dar res-
postas aos seus empresários e respetivas 

empresas, de âmbito local, regional, nacio-
nal e internacional, em articulação com 
outras instituições públicas e privadas. 

Este serviço pretende ser um elemen-
to facilitador na relação entre o Municí-
pio de Oeiras e os empresários, assim 
como pretende proporcionar a melhoria 
da qualidade do atendimento municipal 
em geral junto do mundo empresarial. 

É ainda função dos três balcões incen-
tivar potenciais empresários no apoio a 
novas ideias e perspetivas de negócio 
com o objetivo de promover a sua fixa-
ção no território.



O Município de Oeiras investiu 
1.185.183,28€ na aquisição de oferta de 
material informático e tecnológico a pro-
fessores e alunos, para garantir o ensi-
no à distância.  

Antes do início da pandemia, a autar-
quia já tinha nas escolas um conjunto 
de recursos mobilizados pelo projeto 
Mochila Leve (implementado em 2018-
2019), que prevê a utilização, entre 
outras ferramentas, de tablets em sala 
de aula, e pelo Plano de Desenvolvi-
mento Tecnológico, que integrou numa 
primeira fase a requalificação do par-
que informático da Escola Secundária 
Luís de Freitas Branco e a requalifica-
ção da EB Narcisa Pereira. Até ao iní-
cio da pandemia, já tinham sido atri-
buídos 1853 tablets. 

Quando ocorreu o primeiro confina-

mento, em março de 2020, Oeiras adqui-
riu mais 600 tablets para suprimir as 
necessidades urgentes das escolas públi-
cas do concelho e outros 166 para ofer-
ta à Casa Pia. 

No segundo confinamento, as escolas 
socorreram-se dos equipamentos que já 
possuíam e, além, desses, o Município 
adquiriu mais 1406 novos tablets e 14 
portáteis para dar resposta às restantes 
necessidades identificadas. 

  
 

– Declarações de Consentimento rela-
tivos ao RGPD e Código Civil, que foram 
elaboradas pelo Encarregado de Prote-
ção de Dados e Conselho de Acompanha-
mento para a Proteção de Dados do Muni-
cípio de Oeiras, para a dinamização de 
aulas à distância com captação de ima-

gem e voz. Este projeto envolveu equi-
pas do Município, escolas e professores. 

– Licença WeBex para todos os docen-
tes e alunos: Possibilitou a uniformiza-
ção de uma plataforma para E@D que 
ofereceu todas as garantias e requisitos 
fundamentais: Segurança, Privacidade 
(dos dados pessoais dos alunos), Univer-
salidade, Usabilidade e Estabilidade. Nas 
suas duas componentes, MEETING e 
TEAMS, permitiu desenvolver um tra-
balho de articulação direta entre um sis-
tema de aulas síncronas e assíncronas, 
onde docentes e alunos puderam traba-
lhar em interação, tanto nas aulas dire-
tas, como no desenvolvimento de tare-
fas individuais.  

– 44 Sessões online de formação para 
utilização da WeBex: para que os docen-
tes aprendessem a utilizar, com renta-
bilidade, a plataforma WeBex. Linhas de 
suporte com Número Verde para alunos 
e professores, para dar resposta rápida 
e direta aos alunos e docentes sobre a 
plataforma WebEx. 

– Criação de um grupo de trabalho, 
constituído por docentes dos vários 
AE/ENA, para a criação de tutoriais sobre 
E@D para alunos e docentes: Promoveu 
o desenvolvimento de um Tutorial de 
Apoio à implementação de um sistema 
de aulas a distância, útil e securizante 
para os professores, que não estavam 
familiarizados com este tipo de dinâmi-
cas, mas que, também, ajudou os alunos 
e as famílias a, de uma forma mais sim-
ples e rápida, aceder aos conteúdos pre-
parados pela Escola.  

– Subscrição de até 4700 licenças da 
Plataforma Escola Virtual para os alu-
nos e professores das escolas da rede 
pública do concelho de Oeiras, em regi-
me de fornecimento contínuo: Permite 
usufruir de um acesso individualizado 
bem como um meio de comunicação, 

num ambiente seguro, com soluções de 
gestão da aprendizagem criadas à medi-
da das escolas, com os recursos educa-
tivos mais adequados aos currículos em 
vigor, um apoio constante ao nível da 
formação e do suporte à utilização. Ofe-
rece um vasto e diversificado banco de 
recursos educativos digitais, acessíveis 
a partir de qualquer computador com 
ligação à Internet. 

– Disponibilização de serviços de psi-
cologia clínica e psiquiatria às famílias 
dos alunos de Oeiras com necessidade 
de acompanhamento neste âmbito, des-
de 14 de abril de 2020 

 
 

 
Convicto da utilidade do investimento 
na formação de quadros técnicos supe-
riores residentes no concelho, o que con-
tribui para um maior e mais equilibra-
do desenvolvimento social, económico 
e cultural, o Município de Oeiras apro-
vou a atribuição de sete Bolsas de Méri-
to e de 440 Bolsas de Estudo a estudan-
tes do concelho, para o Ano Letivo 
2020/2021. Trata-se de um investimen-
to de 673.000,00€. 

A par das Bolsas de Estudo, para estu-
dantes matriculados em cursos con-
ducentes ao grau de licenciatura com 
ou sem mestrado integrado e ao grau 
de mestrado, que são atribuídas em 
função dos rendimentos anuais do 
agregado, o Município de Oeiras criou 
uma bolsa adicional, de Mérito, para 
os cidadãos que se evidenciam pelos 
seus contributos para a comunidade. 
Esta distinção visa distinguir o méri-
to e reconhecer a importância da par-
ticipação cívica e da sabedoria adqui-
rida em contextos de aprendizagem 
não formais.



VALOR TOTAL ATRIBUÍDO EM APOIOS 
MUNICIPAIS – 12.600 MILHÕES DE 
EUROS 

1 MILHÃO E 649 MIL EUROS - Refor-
ço do Fundo de Emergência Social (FES) 
para munícipes  

1 MILHÃO DE EUROS - Apoio ao Servi-
ço Nacional de Saúde (aquisição de venti-
ladores e materiais especiais de proteção) 

2,6 MILHÕES DE MÁSCARAS - distri-
buídas pela população 

500 MIL EUROS - Reforço da verba 
para aquisição de equipamentos de pro-
teção individual para funcionários 

MAIS DE 3 MIL APOIOS - 562 voluntá-
rios, programa Oeiras a Seu Lado, entrega 
de refeições, medicação e compras ao domi-
cílio em situações de vulnerabilidade 

VACINAÇÃO COVID-19 EM LARES DE 
IDOSOS - 2.950 utentes e profissionais 
receberam duas doses da vacina; 1.070 
utentes e profissionais receberam pri-
meira dose da vacina 

CENTRO DE VACINAÇÃO COVID19 – 
15.200 vacinas administradas entre os 
dias 10 de fevereiro e 31 de março 

250 MIL EUROS - Reforço do Fundo de 
Emergência Social para trabalhadores 
do Município 

660 MIL EUROS - Apoio de emergên-
cia a entidades no âmbito da pandemia 

287 MIL EUROS - Apoio a 15 entidades 
com resposta de centro de dia / centro 
de convívio para idosos 

287 MIL EUROS - Apoio a entidades 
para aquisição de 10 viaturas 

400 MIL REFEIÇÕES - Fornecidas a 
profissionais da linha da frente e popu-
lação carenciada 

490 MIL EUROS - Apoio às entidades que 
disponibilizam refeições confecionadas 

414 MIL EUROS - Apoio às entidades 
para reforço da resposta alimentar 

7 713 TESTES PREVENTIVOS - Para 
profissionais das entidades sociais, for-
ças de socorro e segurança 

235 MIL EUROS - Aquisição 10 mil tes-
tes de diagnóstico COVID19, em Máquina 
CPR e material de recolha de amostras 

230 MIL EUROS - Comparticipação 
financeira ao Instituto de Tecnologia Quí-
mica e Biológica António Xavier (ITQB) 
para análise das amostras recolhidas 

375 MIL EUROS – Ensino à distância e 
Plano Tecnológico da Rede Escolar 

1 634 CHAMADAS - Linhas de atendi-
mento e apoio social 

100 MIL EUROS - Comparticipação finan-
ceira ao Instituto de Biologia Experimen-
tal e Tecnológica (IBET) para desenvolvi-
mento do protótipo de testes serológicos 

A chegada da pandemia rapidamente 
fez prever uma crise económica e social, 
pelo que o Município de Oeiras iniciou 
de imediato a tomada de medidas para 
combater a COVID 19 e para minimizar 
os impactos nas famílias, nas empresas 
e nas organizações. Ao longo do tempo, 
e sempre em consonância com as orien-
tações da Direção Geral de Saúde, Oeiras 
foi dando resposta eficaz às situações que 
a imprevisibilidade da evolução epide-
miológica veio trazendo, valendo-se, para 
isso, da sua robusta política social e do 
facto de ter capacidade de investimento. 

Logo num primeiro momento, e tendo 
como apanágio o garante do bem-estar 
e da qualidade de vida dos munícipes, foi 
feito um reforço no orçamento munici-
pal de cerca de 4 milhões de euros, para 
valer a situações de maior necessidade. 
Só no ano 2020, o Município investiu em 
Apoios Sociais um total de 3,787.000,00€, 
montante este que incluiu, entre outros, 
o reforço do Fundo de Emergência Social 
(FES) em 1.649.000,00€, para apoio a 
quem mais precisa, nomeadamente os 
idosos e famílias carenciadas, no sentido 
de financiar o pagamento de rendas, de 
água, de eletricidade ou de medicamen-
tos. 16.500,00€ foram investidos no Pro-
grama “Oeiras sempre a seu lado”, para 
apoio entrega de cabazes alimentares, 
medicação e refeições confecionadas às 
3.000 pessoas sinalizadas ao Município. 
Em refeições confecionadas – disponibi-
lizadas, até ao momento, 83.476, para um 
universo de 620 beneficiários -, custaram 
490.000,00€. Paralelamente foi realiza-
do um reforço do Banco Alimentar, de 
179.050,00€ e feito o fornecimento de 
refeições a trabalhadores essenciais, no 
montante global de 548.520,00€. 

Numa outra linha emergencial, a Câma-
ra Municipal iniciou em março de 2020 
a disponibilização às entidades de 1ª linha 
(de saúde e sociais) os meios para supor-
tar a sua atividade excecional. A par da 
disponibilização de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) aos profissio-
nais, Oeiras doou equipamento às insti-
tuições de saúde, para fazer face às neces-
sidades de material e equipamento mani-
festadas pelos vários equipamentos de 
saúde que servem o concelho. Foram 
adquiridos pela autarquia: 35 Ventilado-
res (511.980,00€); 60 Seringas e 30 bom-
bas (121.770,00€); 2400 Peças de vestuá-
rio hospitalar (26.408,00€) e 140 óculos 
de proteção (1.678,95€). 

Por outro lado, o Município investiu na 
testagem tanto de profissionais munici-

pais (1ª linha), como para forças de segu-
rança e socorro e outros profissionais de 
respostas sociais, foram adquiridos: 10.000 
testes COVID (184.500,00€), Máquina CPR 
(7.380,00€ ), Luvas de latex e Zaragatoa 
(43.050,00€), foi celebrado um Protocolo 
com ITQB para análise das amostras reco-
lhidas (230.000,00€), adquiridos equipa-
mentos Testes Rápidos COVID (59.578,00€) 
e testes COVID PCR (39.855,00€). 

A ação da Câmara de Oeiras passou 
também pela disponibilização de aloja-
mento para profissionais da área de saú-
de, forças de socorro e segurança e das 
entidades sociais, que teve início em mar-
ço de 2020, tendo usufruído 142 profis-
sionais, entre médicos, enfermeiros, auxi-
liares de ação médica e assistentes ope-
racionais, para descanso. Foi, ainda, 
disponibilizado alojamento e refeições 
para 52 profissionais de 1ª linha positi-
vos à COVID 19 e aos 44 profissionais de 
1ª linha que necessitaram de realizar iso-
lamento profilático. Este apoio aos pro-
fissionais de primeira linha consistiu 
num investimento de 769.494,14€. 

Outra aposta da autarquia gerida por 
Isaltino Morais foi o apoio às entidades 
sociais, que consistiu num Investimento 
de 2.557.000,00€. Isto incluiu o apoio à 
atividade de emergência prosseguida pelas 
entidades com resposta de Serviço de 
Apoio Domiciliário (apoio ao encerramen-
to dos Centros de Dia e transferência dos 
utentes para Serviço de Apoio Domiciliá-
rio), com atuação na área da deficiência 
(encerramento dos Centros de Atividades 
Ocupacionais), e dos indivíduos em situa-
ção de sem-abrigo, no montante global 
de 46.000,00€ (contempladas 22 entida-
des). Foi, também, reforçada a capacida-

de financeira das entidades parceiras do 
Fundo de Emergência Social (FES), no 
montante global de 1.649.000,00€ e apoia-
da a atividade de emergência, com o refor-
ço dos recursos humanos dos equipamen-
tos da rede solidária que asseguram res-
postas sociais residenciais (e de assistência 
ao domicílio), para a população idosa e 
com deficiência e/ou incapacidade, no 
montante global de 382.000,00€ (contem-
pladas 21 entidades). Por outro lado, sal-
vaguardando o reforço do Banco Alimen-
tar e garantindo que os géneros alimen-
tares necessários fossem em número 
suficiente, foi concedido apoio às entida-
des sociais com resposta alimentar (aqui-
sição de produtos e equipamento), no 
montante global de 414.000,00€.  Os apoios 
concedidos pela Câmara Municipal esten-
deram-se à atividade prosseguida pelas 
entidades com resposta de Creche, no 
montante global de 66.000,00€ (contem-
pladas 18 entidades). 

Outra medida deste Município foi a 
criação de um centro de acolhimento 
para pessoas em situação de sem-abri-
go, que permitiu acolher um total de 13 
indivíduos. Decorrente do apoio a estes 
indivíduos, foram efetuadas as diligên-
cias para a criação de uma resposta habi-
tacional de transição – Casa da Esperan-
ça, sob gestão da Santa Casa da Miseri-
córdia de Oeiras, foi inaugurada no dia 
25 de setembro de 2020, e tem capaci-
dade para três pessoas. 

Refira-se ainda a realização de moni-
torização de lares, centros de alojamen-
to e outras estruturas residenciais, assim 
como equipamentos de infância e a pres-
tação de apoio à limpeza e nebulização 
de equipamentos com respostas sociais.




