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Notícias
de Oeiras

Câmara Acolher e Apoiar
Cinco Famílias de Refugiados

A Câmara de Oeiras
vai disponibilizar cerca de
25 mil euros para apoio
ao pagamento das rendas
das habitações onde vão
morar cinco famílias de refugiados que vão chegar
ao concelho
Num protocolo assinado com o Conselho Português para os Refugiados
(CPR), o presidente da
Câmara de Oeiras, Paulo
Vistas, considerou o momento “muito importante e
simbólico”.
“É um tema que está na
ordem do dia e seria muito
fácil utilizá-lo com mediatismo, do que resolver de
forma séria. A Câmara de
Oeiras mostrou-se disponível logo desde há primeira
O autarca sublinhou
que o apoio da autarquia
será dado em todo o processo de integração social.
“O processo é mais
complexo do que só entregar casa. Vamos acompanhar as famílias no seu dia
-a-dia, nos seus hábitos”,
sustentou.
Para a presidente do
CPR, Maria Teresa Morais Mendes, o acordo celebrado é também “mui“grande sensibilidade” da
Câmara de Oeiras.
“Tem sido um processo
muito lento de ser posto em
execução, porque nem todos os Estados-membros
da União Europeia têm
tido uma posição muito solidária, mas Portugal deve

orgulhar-se, porque tem
dado exemplo de abertura
dentro das suas possibilidades”, acrescentou.
A diretora do departamento da Ação Social da
Câmara de Oeiras, Júlia
Cardoso, adiantou uma
das famílias de refugiados já chegou ao concelho na semana passada e
foi-lhe entregue uma casa
em Paço de Arcos, embora o tempo de execução
seja curto.
“Recebemos um telefonema do CPR a dizer que ia
chegar uma família e numa
semana tivemos de encontrar uma casa para alojar

SESIMBRA

Visitas Guiadas à Lota de Sesimbra

Conhecer como funciona uma das mais importantes e antigas lotas
do país é o objetivo das
visitas guiadas à Lota de
Sesimbra, realizadas gratuitamente as terças e
quintas-feiras, às 16h00,
mediante inscrição prévia
no Posto de Turismo da
vila. Visitar a zona do desembarque e da venda de
pescado e ver de perto as
artes de pesca utilizadas
pelos pescadores de Sesimbra e as espécies mais
representativas captura-

ALMADA

das pela frota local são
os atrativos destas visitas
promovidas pela Câmara
Municipal, com apoio da
Docapesca.
A iniciativa faz parte do
projeto Sesimbra é Peixe
e pretende divulgar uma
parte importante do processo pelo qual passa o
pescado até chegar ao
nhecido pela maioria das
pessoas.
Ate 15 de setembro, as
visitas à Lota de Sesimbra
realizam-se as terças e

Unidades de Saúde do
ACES Almada Seixal, que
vão possibilitar o rastreio
dermatológico à população, de lesões malignas
da pele.
Desta forma, o médico
de Medicina Geral e Familiar, ao detectar no idoso uma situação suspeita,

O Hospital Garcia de
Orta (HGO), em Almada,
já tem em funcionamento, em fase experimental,
um serviço inovador de
rastreio de dermatologia
à distância - Teledermatologia, que permite uma
rápida assistência dermatológica à população.
A Teledermatologia no

VINHAS

HGO encontra-se em funcionamento desde o início
do corrente mês e conta já
com mais de 30 pareceres
dermatológicos realizados
através deste sistema.
Para a implementação deste serviço foram
adquiridas 4 máquinas
foram distribuídas por 4

zação ambiental, para que
os banhistas adotem boas
práticas ambientais, através da promoção de ateliers e jogos ambientais.
As temáticas abordadas são a gestão de resíduos sólidos urbanos,
incentivando à separação
e valorização dos mesmos, a preservação dos
ecossistemas litorais e
marinhos, dando a conhecer as espécies dos vários
habitats da orla costeira e
as regras de utilização da
praia por todos os utentes.

na primeira e terceira terça-feira de cada mês, a
partir das 15h30.

Bártolo, Diretora do Serviço de Dermatologia do
HGO, “a implementação
da Teledermatologia no

HGO poderá representar uma diminuição efetiva do tempo de resposta
ao idoso bem como uma
doentes,

que envia pelo sistema
eletrônico de marcação
de consultas – Consulta
a Tempo e Horas (CTH),
para o Serviço de Dermatologia do HGO. Após análise dermatolôgica serão
transmitidas indicações de
diagnóstico e tratamento
ao médico da Unidade de
Saúde ou o idoso será encaminhado para consulta
de dermatologia no HGO.
Segundo a Dra. Elvira

GUARDA

Câmara da Inaugura Rotundas
e Esculturas que Custaram
mais de 497 Mil Euros

Oeiras Promove melhor
ambiente durante o Verão
V

Durante a época balnear, a limpeza do espaço público é reforçada
pelo Projeto Jovens em
Movimento, cuja campanha de Verão teve início
no passado dia 1 de Junho, tendo participado
até ao momento cerca de
duas centenas de jovens
e monitores.
Além da limpeza reforçada, em três praias do
concelho, nomeadamente Torre, Santo Amaro de
Oeiras e Paço de Arcos
está a ser feita sensibili-

quintas-feiras, às 16h00.
Nos restantes meses do
ano, as visitas acontecem

Hospital Garcia de Orta Disponibiliza
Serviço Inovador de Teledermatologia

vindos da Eritreia. Temos
estado com eles todos os
dias para que rapidamente
ganhem hábitos e se sintam apoiados”, contou.
De acordo com o protocolo, a Câmara de Oeiras
alojados no acesso a cuidados de saúde, acesso
à educação e formação,
bem como apoio na inscrição respectiva junto da
Segurança Social.
Além disso, comprometem-se também a disponibilizar aos alojados,
através de parceiros locais e volu ntários, acesso a formação em língua
portuguesa.
Os apoios abrangem
cinco famílias, num limite de 20 pessoas e serão
atribuídos por um período
de 18 meses.

Portugal em Foco

Rio de Janeiro, de 4 a 10 de Agosto de 2016

Está quase tudo pronto para as obras de re-

Instala Painel para Medir
as Radiações Ultravioletas

Devido ao aumento
substancial do número de casos de pessoas com cancro da pele,
existe a necessidade de
prevenir e sensibilizar os
cidadãos dos riscos da
exposição solar.
Para isso, o Município
de Vinhais instalou, junto
ao Centro Cultural Solar
dos Condes, um dispositivo que monitoriza o índice
de radiação ultravioleta
em tempo real.
O Projeto IUV Sense é

composto por um painel
informativo sobre a interpretação do índice de radiação ultravioleta (IUV)
e um espaço publicitário.
Este índice divide-se em
cinco cores que representam o nível de segurança
da exposição solar.
Este Projeto foi produzido pela Optisigma –
Energia e Ambiente e colocado nos municípios da
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-osMontes (CIM-TTM).

da Avenida 25 de Abril e
envolvente serem inauguradas. A cerimônia já tem
data e hora marcada:
A empreitada de obras
públicas foi adjudicada à
empresa António Saraiva
& Filhos por 226.200 euros, mais IVA. Já as duas
esculturas a instalar nas
rotundas do Rio Diz e do
Alvendre vão custar um
total 219.055 euros (IVA
incluído). A primeira, designada de “Portas da Cidade”, foi adjudicada, por
ajuste direto, à escultora
Dora Tracana e será uma
mão aberta em bronze.
A escultura custa 92 mil
euros, IVA incluído, mas
a sua montagem e inseuros (IVA incluído), de
acordo com o contrato

publicado no portal Base.
O serviço foi adjudicado
à Fundição de Bronzes
d’Arte Lage, Lda, de Vila
Nova de Gaia. Já o cubo
“Cristal da Guarda” produzido pelos serviços
técnicos do município vai
custar pouco mais de 84
mil euros (IVA incluído),
o valor cobrado pela Metalguarda pelo fabrico e
montagem da escultura
na rotunda do Alvendre. A
informação consta igualmente do contrato publicado no portal Base. Tudo
ção vai custar aos cofres
do município mais de 497
mil euros, IVA incluído.

