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COVID-19: 
ENTRE A SAÚDE E A ECONOMIA

Em relação à COVID-19, a estratégia do Município de Óbidos começou por ser 
de antecipação. Fomos dos primeiros concelhos do distrito a encerrar serviços 

municipais e escolas, só para dar um exemplo. Colocámos grande parte dos 
funcionários municipais em teletrabalho e estivemos sempre, e ainda estamos, 
a trabalhar em estreita articulação com as autoridades de Saúde locais e com as 
populações. Aliás, tem sido essa relação de proximidade que nos tem ajudado a ter 
números reduzidos de casos positivos no concelho. Os nossos munícipes têm tido 
uma atitude notável de seguir as regras da Direção-Geral de Saúde.

Sabemos, contudo, que, para tratarmos da questão da saúde pública, tivemos 
que sacrificar parte da nossa economia, nomeadamente o Turismo. Foi muito 
complicado ver o nosso concelho, e nomeadamente a Vila de Óbidos, completamente 
despido de visitantes. Estamos já a contrariar isso e, conjuntamente com o tecido 
empresarial do concelho, e neste sector em particular, estamos a trabalhar para 
atrair mais visitantes ao concelho.

Óbidos é um destino seguro, é um concelho que vale a pena visitar e que, 
pelo trabalho que fizemos em termos de saúde, podemos esperar que a nossa 
recuperação económica colherá os frutos das medidas tomadas em nome da 
saúde de todos.

Definimos um limite para o número de visitantes na vila, criámos circuitos de 
visita, temos máquinas dispensadoras de máscaras, preparámos os serviços 
municipais para o distanciamento social e higienização frequente das mãos… 
Como vê, e termino como comei, a nossa estratégia tem sido de fazer tudo o que 
conseguirmos para nos anteciparmos ao vírus e trazer segurança e confiança a 
quem cá vive, a quem cá trabalha e a quem nos visita.

A nossa prioridade continua a ser a mesma: as pessoas. Reconheço que esta 
pandemia veio, de forma acentuada, alterar alguns dos planos que tínhamos 
para este mandato. O que queremos agora é, acima de tudo, manter os níveis de 
infeção baixos e controlados e fazer crescer a nossa economia. É que a economia 
não é apenas um conjunto de números. A economia é a vida das pessoas e nós 
queremos e estamos, enquanto representantes dos nossos cidadãos, a avançar 
com todas as medidas possíveis para que os efeitos negativos da pandemia sejam 
os menores possíveis.

{ EDITORIAL }

HUMBERTO DA SILVA MARQUES
Presidente da Câmara Municipal de Óbidos
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MEDIDAS DE APOIO
ÀS FAMÍLIAS

ÓBIDOS+PRÓXIMO
VALE ALIMENTAR

Aquisição exclusiva de Bens - Apoio suplementar às famílias cujo 

rendimento seja afetado pela situação excecional, decorrente da COVID-19.

Será atribuído mensalmente, com a seguinte capitação: 

a) 80€ (oitenta euros) por adulto/adolescente 

com idade igual ou superior a 13 anos;

b) 50€ (cinquenta euros) por criança (até 12 anos inclusive).

APOIO AOS
MEDICAMENTOS

Reforço da base de apoio aos medicamentos 

a agregados em dificuldade, atualmente com 90% 

do Indexante dos Apoios Sociais (IAS)

ISENÇÃO
OU REDUÇÃO

DO PAGAMENTO
DO CONSUMO

DE ÁGUA

Isenção/redução do pagamento das faturas relativas ao 

consumo de água, com prazo limite de pagamento no início 

de abril de 2020, às famílias cujo rendimento seja afetado 

pela situação excecional, decorrente da COVID-19.

APOIO DE
EMERGÊNCIA

SOCIAL
ÀS FAMÍLIAS

Reforçar o apoio de emergência social dirigido às 

famílias, às instituições sociais e à aquisição dos bens, 

serviços e equipamentos que se tornem necessários 

nesta situação de emergência.

LANÇAMENTO
DA ESTRATÉGIA 

LOCAL
DE HABITAÇÃO

ACELERAR O APOIO 
AOS PROGRAMAS 

SOCIAIS, CULTURAIS 
E DESPORTIVOS
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AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL 

INFORMÁTICO PARA 
AS ESCOLAS

Aquisição de material informático para as escolas com o objetivo de combate 

à infoexclusão e que todos possam ter condições para o tele-ensino.

Medida financiada pelo Município - a atribuição dos equipamentos será 

efetuada pelo Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos.

ISENÇÃO
 DO PAGAMENTO
DOS PROGRAMAS

MUNICIPAIS

Isenção do pagamento das faturas dos Programas Municipais 

(período do serviço com início em abril de 2020).

ISENÇÃO
DO PAGAMENTO

DAS
RENDAS

Isenção do pagamento das rendas (relativas aos 

contratos habitacionais, celebrados ao abrigo do 

Regulamento Re-Habitar - Gestão das Unidades 

Habitacionais, no período com início em abril de 2020).

APOIO
FINANCEIRO

ÀS IPSS E OUTRAS 
ENTIDADES

Reforço de apoio financeiro às IPSS e outras entidades de 

acolhimento de crianças e idosos, que lhes permita graus 

de liberdade para a contratação de mais recursos humanos 

- Rotação de equipas, o que significa mais segurança na 

redução dos pontos de transmissão e, por isso, maior 

segurança para os seus.

Medidas de aplicação automática/em execução

CENTRO
DE APOIO

ÀS FAMÍLIAS
(OESTE+FAMÍLIA)

Centro de Apoio às Famílias (Oeste+Família) sobre todos os apoios existentes para 

as famílias que estejam em situação de dificuldade, incluindo apoio no processo de 

eventual necessidade de restruturações de dívidas ao setor financeiro

(Medida executada pela OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste).

ACELERAR O APOIO 
AOS PROGRAMAS 

SOCIAIS, CULTURAIS 
E DESPORTIVOS
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INVESTIMENTO DE CERCA DE 180 MIL EUROS 
POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

ÓBIDOS APOIA 
FAMÍLIAS CARENCIADAS 
COM COMPRAS 
NOS SUPERMERCADOS 
DO CONCELHO
A iniciativa “Óbidos +Próximo – Apoio 

Alimentar” pretende apoiar as 

famílias mais carenciadas de Óbidos, com 

compras nas superfícies comerciais do 

concelho.

Segundo o despacho do presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos, Humberto 

Marques, esta ação tem como objetivo 

“atenuar a pobreza e a exclusão social dos 

nossos munícipes” em plena pandemia do 

COVID-19. A medida prevê a “aquisição 

exclusiva de bens, mediante a emissão 

de um vale de compras”, que “inclui bens 

alimentares e não alimentares”, assim 

como “apoio financeiro a famílias que se 

encontrem em situação de carência”.

Podem candidatar-se a este apoio todos 

os agregados familiares ou pessoas 

singulares, residentes no concelho de 

Óbidos, com idade superior ou igual a 18 

anos, ou inferior, desde que se encontrem 

em situação de autonomia económica, e 

que apresentem rendimentos per capita 

inferiores ao estabelecido pelo valor do 

Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

O Vale “Óbidos +Próximo – Apoio 

Alimentar” é atribuído mensalmente, com 

uma capitação de 80 euros por adulto/

adolescente com idade igual ou superior 

a 13 anos e de 50 euros por criança (até 

12 anos). O apoio é válido por 3 meses, 

renováveis.

A candidatura pode ser submetida 

através da inscrição no portal do 

Município, disponível em www.cm-

obidos.pt, indicando os dados pessoais 

e a composição do agregado familiar, a 

descriminação da situação económica em 

que se encontra (incluindo rendimentos 

auferidos pelo agregado familiar nos 

últimos três meses) e o motivo da 

insuficiência económica gerada pela 

situação atual vivida no território 

nacional. Segundo Humberto Marques, 

“esta é uma ocasião excecional e que, 

por isso, necessita de medidas também 

excecionais”. “Os munícipes esperam que 

os governos locais, conjuntamente com 

o governo central, tomem as medidas 

necessárias e, acima de tudo, as mais 

eficazes, para que possamos voltar à 

normalidade o mais rapidamente possível”, 

sublinha o presidente da autarquia. 

“Óbidos está a trabalhar de forma 

incansável, noite e dia, para minimizar os 

efeitos desta pandemia, seja para a saúde 

das pessoas, seja para a economia, que 

afeta também, e de forma directa, a vida 

dos munícipes”.

37,1%

11,4%
24%

5,7%

6,9%

5,7%

9,1%
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 INVESTIMENTO DE CERCA DE 125 MIL EUROS POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ALUNOS 
DOS VÁRIOS CICLOS DE ENSINO É ENTREGUE
Foram atribuídos 200 portáteis, 21 tablets e 102 routers para 

ligação à internet, de forma a ir ao encontros das necessidades 

de algumas famílias do concelho de Óbidos, que, por falta de 

equipamento e internet, não tiveram acesso ao tele-ensino em 

tempo de pandemia. Um investimento de 125 mil euros por parte 

da Câmara Municipal de Óbidos, tendo a identificação dos alunos 

e a atribuição dos equipamentos sido feita pelo Agrupamento de 

Escolas.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Humberto 

Marques, “o importante são as pessoas e, por isso, tudo o que 

gastarmos em seu nome é investimento”. O autarca explica que se 

tratam “de computadores e também de ligações à internet, uma 

vez que, neste particular, são necessárias as duas coisas para que 

os alunos possam aceder ao tele-ensino”.

Humberto Marques esclareceu ainda que, “numa situação normal, 

[estes equipamentos] teriam custado muito menos, mas para 

respondermos com rapidez, e porque o mercado está em falta, 

tivemos de ir aos fornecedores com equipamentos disponíveis, 

com características diferentes, a um valor mais caro.

Todas as escolas do concelho beneficiaram destes equipamentos, 

nomeadamente os Jardins-de-Infância, os três Complexos 

Escolares (Arcos, Furadouro e Alvito), que têm 1.º e 2.º ciclos, e a 

Escola Josefa de Óbidos, com 3.º ciclo e secundário.

200 uni.

102 uni.

21 uni.
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Tendo em consideração o atual contexto epidémico relacionado com o Coronavírus 

(COVID-19), foi criado um canal para apoio psicológico, com vista a minimizar o 

impacto negativo desta situação, ajudar a gerir o stress e facilitar o desenvolvimento de 

estratégias ativas de adaptação à situação.

Este canal destina-se a todos os funcionários do Município de Óbidos e a munícipes, 

tendo um horário alargado das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 22h00, sendo que o apoio 

será dado pela equipa da psicóloga do Município de Óbidos, Joana Duarte. Sempre que 

necessário e possível, este apoio será também realizado via Skype (vídeo chamada).

Esta é uma das muitas medidas de reforço, que foram anunciadas pelo presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos, Humberto Marques. Segundo o edital publicado, vai 

implementar-se “o apoio psicológico, através dos técnicos do Município, mediante 

solicitação, por telefone, através do 93 77 55 605, ou por correio eletrónico”, através do 

e-mail psicologajoanaduarte@gmail.com.

MEDIANTE SOLICITAÇÃO POR VIA ELECTRÓNICA

ÓBIDOS DISPONIBILIZA 
APOIO PSICOLÓGICO 
A MUNÍCIPES 
E FUNCIONÁRIOS

CANTINAS CONTINUARAM A 
FUNCIONAR NAS ESCOLAS DE ÓBIDOS

MUNICÍPIO 
E AGRUPAMENTO 
FORNECERAM 
MAIS DE 6000 
REFEIÇÕES 
EM TEMPO DE 
PANDEMIA
O Município de Óbidos e o 

Agrupamento de Escolas 

Josefa de Óbidos, mesmo com os 

estabelecimentos de ensino encerrados, 

durantes os confinamentos devido 

à pandemia de COVID-19, serviram 

milhares de refeições a alunos dos 

escalões A e B. 

Esta medida entrou em vigor a 

16 de Março de 2020, data do 

encerramento total das atividades 

lectivas, e prolongou-se até à abertura 

do ano letivo, tendo repetido no 

segundo confinamento.

Margarida Reis, vereadora responsável 

pelo Pelouro da Saúde e Bem-Estar, 

revela que, “naquele período, no 

Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos, tivemos 317 alunos no Escalão 

A e 423 no Escalão B, abrangendo todos 

os ciclos em ensino.”

A autarca explica que “inicialmente 

foram contactados telefonicamente 

todos os Encarregados de Educação de 

alunos com escalões atribuídos”, tendo 

a iniciativa começado com apenas 

14 alunos, na primeira semana do 

primeiro confinamento.

Toda a logística esteve a cargo da 

nutricionista da Câmara Municipal 

de Óbidos, Inês Almeida, e da técnica 

de nutrição municipal, Sandra Reis, 

para além das equipas operacionais 

do agrupamento, responsáveis pela 

distribuição das refeições.
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O  projeto de voluntariado jovem 

“Vamos Conversar?” foi pensado para 

a 3ª idade, numa tentativa de combater a 

solidão, com especial enfoque na altura de 

afastamento social.

A tarefa do jovem foi, essencialmente, 

conversar com a pessoa, que também se 

candidatou ao programa. Existiu uma 

ligação à Óbidos Vila Literária, através 

de sessões conjuntas em vídeo-chamada, 

com várias pessoas, nas quais o jovem 

leu um conto, ou poesias, seguido de uma 

conversa.

Pretendeu-se que esta ação fosse um 

momento de partilha intergeracional, o 

avivar de memórias, a conexão com outros 

livros, com a música, ou com os saberes 

populares e, ao mesmo tempo, recordar 

experiências de vida.

Para a vereadora com o pelouro da 

Juventude, “esta foi uma ação muito 

importante, pois há alguns idosos que, 

por força das circunstâncias que vivemos, 

JOVENS INCENTIVADOS A ATENUAR SOLIDÃO DOS MAIS VELHOS EM PLENA PANDEMIA

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 
APELA AO VOLUNTARIADO

IPDJ -INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE

PROJETO “VAMOS CONVERSAR?” 
APROVADO AO PROGRAMA GERAÇÃO Z
O projeto “Vamos Conversar?”, uma parceria entre o Município de Óbidos e a 

Associação Rizoma Colony, teve a aprovação da sua candidatura junto do IPDJ, 

através do Programa Geração Z.

O projeto, lançado no início de Maio de 2020, consiste no telefonema de jovens a 

seniores do concelho de Óbidos, com o intuito de tornar a vida destas pessoas menos 

solitária.

O projeto contou com a participação de 6 jovens e 32 idosos de todo o concelho e o 

resultado foi muito positivo, de parte a parte.

“Os telefonemas foram muito interessantes”, afirma a vereadora Margarida Reis, com 

o pelouro da Juventude e Saúde e Bem-Estar. “Começámos a fazer parte da família ao 

partilharmos os momentos das nossas vidas”, sublinha.

estão isolados, sozinhos, sem ninguém 

para poder conversar, ou até, informar-

se sobre o que se passa”. Margarida Reis 

diz que “estas ações são, do ponto de 

vista logístico, relativamente pequenas, 

mas, para as pessoas são de extrema 

importância e é esse é também o papel de 

uma autarquia”.
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ESPAÇO Ó REFORÇA 
APOIO A UTENTES IDOSOS 
OU COM DOENÇAS CRÓNICAS 
ATRAVÉS DO PROJETO

“VAMOS NÓS, POR SI”
O Espaço Ó – Associação para o 

Desenvolvimento Comunitário do 

Concelho de Óbidos, através do premiado 

projeto “Vamos Nós, por Si”, e após ter sido 

declarado o Estado de Calamidade em Portugal, 

resultado da Pandemia de COVID-19, e 

atendendo a que muitos dos utentes, que se 

deslocam diariamente ao Centro de Saúde de 

Óbidos para solicitar receituário, são idosos, ou 

doentes crónicos, vai continuar a garantir este 

serviço, desta vez com o apoio da Caixa Geral 

de Depósitos.

O projeto “Vamos Nós, Por Si”, dinamizado pelo 

Espaço Ó, conta com cerca de 54 voluntários de 

todo o concelho, tendo sido um dos vencedores 

dos prémios Caixa Social, da Caixa Geral de 

Depósitos, na 3.ª edição desta iniciativa.

Ricardo Duque, presidente do Espaço Ó, 

“agradece a responsabilidade social da Caixa 

Geral de Depósitos no apoio ao projeto “Vamos 

Nós, Por Si” e a muitas das boas iniciativas 

que, como a nossa, pretendem dar resposta 

aos impactos sanitários, sociais, culturais e 

económicos da COVID-19 junto da comunidade 

que representam”.

“Só com o apoio da Caixa Geral de Depósitos é 

possível garantir a continuidade deste auxílio 

junto da comunidade, onde é preciso duplicar 

os meios para que se consiga dar resposta 

a todas as necessidades. Por isso, e como 

não podemos ficar indiferentes, pedimos à 

população de risco não vacinada que não saia 

de casa, porque temos voluntários para o fazer”, 

conclui o responsável.

“Vamos Nós, Por Si “conta com o apoio do 

Município de Óbidos, do Centro de Saúde de 

Óbidos, da Proteção Civil Municipal e da GNR 

de Óbidos, assim como de todas as Juntas de 

Freguesia e farmácias do concelho.

“Os prémios Caixa Social anteciparam a edição 

de 2021 para darem resposta ao impacto da 

COVID-19 nas várias vertentes económicas e 

sociais e, nesse sentido, escolheram 34 projetos 

que receberam, ao todo, 500 mil euros, no 

valor compreendido entre os 2.000 e os 20.000 

euros, com uma dotação global de 500 mil 

euros”, explicou um comunicado da CGD.

“Os Prémios Caixa Social são uma iniciativa da 

Caixa Geral de Depósitos e enquadram-se no 

âmbito da sua estratégia de sustentabilidade 

e responsabilidade Social. Procuram 

responder às problemáticas sociais e lutar 

contra a pobreza e exclusão social através 

do desenvolvimento económico e inovação”, 

esclareceu a organização.

A CGD explica que esta “edição especial” 

teve como denominador comum a “Proteção 

das Pessoas” e os projetos vencedores 

apresentaram propostas em três eixos de 

intervenção: cuidados de saúde; solidariedade e 

inclusão e promoção do emprego.

Linha de Apoio 

“Vamos Nós por Si”: 
912 268 168
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MEDIDAS DE APOIO 
ÀS EMPRESAS

CRIAÇÃO
DE UM CANAL 

GRATUITO

REDUÇÃO EM 50%
DO PAGAMENTO

DA RENDA MENSAL

APLICAÇÃO 
DE NOVOS ESCALÕES 

RELATIVOS AO 
CONSUMO
DE ÁGUA

Criação de um canal gratuito de apoio à transformação digital 

dos negócios tradicionais (medida de aplicação automática/em 

execução);

Isenção do pagamento de rendas comerciais dos 
estabelecimentos municipais encerrados por força do 

diploma que decretou o estado de emergência ou redução 

do pagamento de rendas comerciais para outras empresas 

em casos devidamente fundamentados que tenham sido 

amplamente afetadas, correspondente ao período de 

utilização entre abril e dezembro de 2020 (medida de 

aplicação automática/em execução);

Redução em 50% do pagamento da renda mensal – Os 

arrendatários cujas atividades profissionais demonstrem 

evidente redução da faturação nos últimos 30 dias em 

mais de 40% e em períodos homólogos dos últimos 3 anos;

Criação de um Centro de Apoio às Micro, Pequenas e 
Médias Empresas (Oeste+Empresas), tendo em vista 

assegurar a informação sobre os apoios existentes, bem 

como consultoria para mitigar os efeitos da crise e promover 

a recuperação económica. A equipa será promovida pela 

Oestecim, integrando representantes de todos os municípios, 

assim como, especialistas em múltiplas áreas;

ISENÇÃO 
DO PAGAMENTO DE 

RENDAS COMERCIAIS 
DOS ESTABELECIMENTOS 

MUNICIPAIS

ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICOS DE 

INOVAÇÃO
GRATUITOS PARA 

A INDÚSTRIA

CRIAÇÃO DE UM
CENTRO DE APOIO ÀS
MICRO, PEQUENAS E 
MÉDIAS EMPRESAS
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ISENÇÃO 
DE TAXAS 

DE OCUPAÇÃO 
DE ESPAÇO PÚBLICO

E PUBLICIDADE

ISENÇÃO TOTAL
DO PAGAMENTO 

MENSAL
DAS FATURAS
DE CONSUMO

DE ÁGUA 

ISENÇÃO
OU REDUÇÃO

DO PAGAMENTO
DO CONSUMO

DE ÁGUA
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Isenção de taxas de ocupação de espaço público e 
publicidade para todas as empresas, no ano de 2020, 

exceto: bancos, instituições de crédito, seguradoras, 

farmácias e hipermercados;

Isenção do pagamento da taxa turística até 31 de dez. de 

2020;

Isenção total do pagamento mensal das faturas relativas 
ao consumo de água e serviços complementares às 

instituições particulares de solidariedade social, associações 

culturais, recreativas, desportivas e humanitárias do 

concelho e outras pessoas coletivas que prossigam fins 

científicos, religiosos, artísticos, de caridade, assistência, 

beneficência, promoção da cidadania e defesa do património 

ou do ambiente, relativamente aos consumos até 31 de 

dezembro de 2020;

Isenção – Os utilizadores não domésticos que tiveram de 

encerrar as atividades das suas empresas por força do 

decreto que procede à execução da declaração do Estado 

de Emergência.  

Redução - Os utilizadores não domésticos cujas atividades 

profissionais mostrem evidente redução da faturação nos 

últimos 30 dias em mais de 40% e em períodos homólogos 

dos últimos 3 anos.

Fomentar a aquisição de produtos frescos diretamente aos 
produtores que comercializavam nos mercados e feiras 

entretanto encerrados, para cantinas de escolas, ipss, 

restaurantes de take-away, entre outros;

ISENÇÃO
DO PAGAMENTO 

DA TAXA 
TURÍSTICA

ELABORAÇÃO DE 
DIAGNÓSTICOS DE 

INOVAÇÃO
GRATUITOS PARA 

A INDÚSTRIA

FOMENTAR 
A AQUISIÇÃO DE 

PRODUTOS FRESCOS 
DIRETAMENTE AOS 

PRODUTORES 
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Aplicação do escalão 3.º das tarifas variáveis relativas aos 
consumos não domésticos dos 4.º e 5.º escalões nas faturas 
relativas ao consumo de água e serviços complementares 
de todos os utilizadores não domésticos, consumidos até 31 

de dezembro de 2020, apoiando assim todas as atividades 

económicas e serviços do concelho, com efeitos na faturação a 

pagamento a partir de abril (inclusive) de 2020;

Isenção de taxas de ocupação de espaço público e publicidade 

para todas as empresas, no ano de 2020, exceto: bancos, 

instituições de crédito, seguradoras, farmácias e hipermercados;

Elaboração de diagnósticos de inovação gratuitos para a 
indústria;

Isenção do pagamento da taxa turística até 31 de dez. de 2020;

Maior redução do prazo médio de pagamentos aos fornecedores 
de bens e serviços do município;

Manter o plano de investimento já contratado e em 
procedimento, como forma de alavancar a economia;

Criação de um Mercado Virtual do Oeste que junte as 

necessidades de empresas, instituições e municípios às 

competências de oferta da região, de forma a potenciar compras 

dentro da região e, assim, contribuir para o emprego;

Criação de um Sistema de Gestão de Bens Excedentários dos 
setores produtivos da região, que não possam ser colocados no 

mercado, de forma a otimizá-los para consumo de instituições/

pessoas mais carenciadas;

Implementação de um Programa de Apoio às Empresas 
denominado - Oeste+Emprego, de forma a possibilitar a 

manutenção dos postos de trabalho;

Criar uma Plataforma de Crowdfunding do Oeste de forma a 

utilizar o investimento colaborativo/coletivo para alavancar 

projetos de interesse para o Oeste;

Criação de um Grupo de Apoio à Sobrevivência das Empresas 
constituído por e para empresários (medidas executada pela 

OesteCIM - Comunidade Intermunicipal do Oeste).

UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS
Diâmetro

do
Contador

VALOR DA ISENÇÃO (Euros/mês)

Rendimento Tipo de Apoio
Isenção

Volume máximo
água+resíduos

(m3/mês)

Isenção
Volume máximo 

saneamento
-90% vol. água 

(m3/mês)

Total de Apoio (Euros)

Tarifa
Fixa

Tarifa 
Variável

Tarifa Fixa 
+ Variável

Utilizadores 
que foram 
obrigados 

a estar 
fechados

Apoio Tipo 1 ≤25mm

15 13,5

  14,50 € 

40,52 €  

  55,02 € 

Isenção 
da

Tarifa Fixa

Isenção da tarifa fixa e variável
até 15m3/mês

(água, saneamento, resíduos e TRH)

>25 e ≤30mm 15,50 € 56,02 € 
>30 e ≤50mm 17,50 € 58,02 €

>50 e ≤100mm 18,50 € 59,02 €
>100 e ≤300mm 19,50 € 60,02 €

>300mm 20,50 € 61,02 €
Utilizadores

com uma redução
evidente 

na faturação 
face a igual período 
dos anos anteriores

Apoio Tipo 2 ≤25mm

7,5 6,75

  14,50 € 

18,26 €  

32,76 € 

Isenção 
da

Tarifa Fixa

Isenção da tarifa variável
até 7,5m3/mês

(água, saneamento, resíduos e TRH)

>25 e ≤30mm 15,50 € 33,76 €
>30 e ≤50mm 17,50 € 35,76 € 

>50 e ≤100mm 18,50 € 36,76 € 
>100 e ≤300mm 19,50 € 37,76 € 

>300mm 20,50 € 38,76 € 

Privilegie os contactos disponíveis:
obidosmaisproximo@cm-obidos.pt

geral@cm-obidos.pt
www.cm-obidos.pt > Serviços Online

T. 262 955 500 / 937 755 651 / 937 755 653

Mais informações disponíveis em:
 www.cm-obidos.pt/medidas-covid-empresas
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Produção de viseiras, soluções para 

salas de aula virtuais, apoio a jovens 

infoexcluídos, ou ainda uma plataforma 

agregadora de serviços online. Eis algumas 

das respostas criadas por empresas do 

Óbidos Parque – Parque Tecnológico de 

Óbidos para ajudar a mitigar os impactos 

da COVID-19 junto da comunidade.

“As nossas empresas não tardaram 

em reagir e isso é, para nós, motivo de 

orgulho. E mais nos orgulhamos ainda 

quando pensamos que, de repente, 

perante um contexto tão novo quanto 

adverso, nada as fez recuar”, aponta 

Miguel Silvestre, do Óbidos Parque.

PRODUÇÃO DE VISEIRAS
Ricardo Cardoso, responsável pela 

empresa Impactwave, produziu viseiras 

em casa. Conseguiu apoiar as corporações 

de bombeiros do Bombarral, Óbidos e 

Caldas da Rainha, a GNR de Caldas da 

Rainha e a Santa Casa da Misericórdia do 

Bombarral. À Proteção Civil de Óbidos 

entregou 40 viseiras e à de Peniche 115. O 

equipamento teve como destino IPSS de 

ambos os concelhos.

O empresário contou com o apoio de 

empresas, instituições e também de 

pessoas anónimas, através da oferta de 

material.

“A Iris Gaspar fez a ponte com a empresa 

PARCIGRAF que ofereceu acetatos. O 

António Gaspar também deu acetatos, o 

Sérgio Sousa (empresa TecDoor T-IT) fez 

a ponte com o Miguel Mendes (Graftuga), 

que ofereceu espuma eva. A Fátima de 

Barros Simões deu acetatos, elástico e 

espuma eva, a Livraria PITAU acetatos e 

elástico, o Município de Óbidos acetatos, 

e o Ruben Bettencourt, da Pixels Brand, 

também contribuiu com acetatos”, revelou 

Ricardo Cardoso.

EMPRESAS DO ÓBIDOS PARQUE
CRIAM RESPOSTAS
PARA AJUDAR COMUNIDADE

FIQUEEMCASA
O projeto FiqueEmCasa, disponível em 

fique-em-casa.pt, é um projeto pessoal de 

Mauro Mangas e Joana Nascimento, dois 

colaboradores de uma das empresas do 

PTO, a Impactwave.

Reúne, num único sítio, mais de 300 

serviços online – desde minimercados e 

mercearias a hipermercados, passando 

por farmácias, comida em casa, 

tecnologia, iniciativas de voluntariado, 

entretenimento, e até sugestões para os 

mais pequenos. Disponibiliza também 

links úteis com informação atualizada 

sobre a COVID-19. Abrange as cidades de 

Caldas da Rainha, Lisboa e Porto.

SALAS DE AULA VIRTUAIS
A ipdroid ativou uma oferta para escolas e 

professores para permitir que “as crianças 

continuem a aprender”. Trata-se do 

acesso a salas de aula virtuais, baseadas 

em Moodle. Serviram uma turma de 24 

alunos do ensino básico do Complexo dos 

Arcos (Agrupamento de Escolas Josefa de 

Óbidos).

Ainda no domínio da Educação, para além 

da disponibilização de computadores a 

alunos carenciados por parte de muitas 

das empresas do parque tecnológico, 

a empresa Soluções deu formação a 

professores das escolas de Óbidos.

O Óbidos Parque, por seu turno, 

tem sido, nesta fase, uma bolsa de 

equipamentos para o funcionamento de 

alguns serviços do município de Óbidos, 

tendo disponibilizado, para o efeito, 

computadores. Paralelamente, está 

também a apoiar as escolas e os serviços 

educativos do município, no sentido de 

mitigar algumas das suas necessidades no 

capítulo do ensino à distância.
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ÓBIDOS+ATIVO REINVENTA-SE 
DURANTE A PANDEMIA
Com o objetivo de minimizar o impacto negativo causado pelo 

COVID-19, e na impossibilidade de dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido no Programa Óbidos+Ativo, desde o dia 23 de Março, 

foram propostas diariamente iniciativas no âmbito da atividade 

física, saúde e bem-estar, que pudessem ser realizadas em casa, 

como por exemplo, vídeos de diferentes aulas: CrossFit, Pilates, 

Fit, Atividade Física para Crianças, dança, receitas para fazer em 

família, programas de treino e aconselhamento à população.

Estas iniciativas publicadas nas contas de Facebook do Complexo 

Desportivo de Óbidos, Óbidos Jovem e Município de Óbidos, 

corresponderam a cerca de 200 vídeos e mais de 120 mil minutos 

de visualizações, aumentando exponencialmente o número de 

seguidores das respetivas páginas de facebook.

A programação online foi sempre variada de forma a chegar a 

diferentes públicos: utentes das Piscinas Municipais, alunos do 

pré-escolar e 1ºCEB, população sénior e todos os munícipes de uma 

forma geral. 



Com o levantamento de algumas restrições 

e a passagem do programa online 

(óbidos+ativo#fiqueemcasa) para um programa 

com duas vertentes, a online e a presencial 

(óbidos+ativo#regressoemsegurança), 

os utentes das diferentes atividades 

desenvolvidas nas piscinas e espaço+ativo, 

tiveram a possibilidade de regressar à 

atividade física, com as devidas condições 

de segurança. Aulas de Pilates, CrossFit, 

Fit+ativo, Circuitos de Manutenção e treinos 

de condição física para os alunos da pré e 

competição, foram ministradas diariamente 

no complexo desportivo, de 1 de Julho a 31 de 

Julho.

No mês de Agosto desenvolveu-se o programa 

Agosto+ativo, com as vertente online e 

presencial, dinamizando atividades no âmbito 

da Desporto, Saúde e Bem Estar”.
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Desde que a pandemia por Covid-19 

se instalou no mundo, que muitas 

crianças e alunos ficaram sem escola. 

Em Portugal as Escolas foram também 

obrigadas a encerar as suas portas e de 

forma repentina o nosso país parou. O 

mundo deparou-se com uma pandemia 

que veio mudar a vida de todos nós. 

Ninguém estava preparado para esta 

mudança e de um modo brusco tivemos de 

nos reinventar, readaptar, reajustar a esta 

nova forma de viver.

Com a necessidade de continuar a apoiar 

as crianças e suas famílias, a Divisão 

de Educação do Município de Óbidos 

readaptou todo o seu serviço, atividade e 

equipa de forma a dar uma resposta célere 

ao seu público, com atividades adaptadas à 

situação que estávamos a viver.

Com recurso às novas tecnologias e às 

redes sociais, foi criada uma página no 

Facebook designada por Óbidos Crescer 

Melhor online https://www.facebook.

com/obidoscrescermelhor e desenvolvido 

de imediato um conjunto de desafios/

atividades que permitiram uma dinâmica 

interativa com as crianças/alunos, 

na medida em que lhes foi lançado o 

desafio e solicitado que partilhassem o 

resultado obtido. O Programa Fábrica da 

Criatividade que integra um conjunto de 

projetos que têm como base a criatividade 

e a inovação, apresentou sessões de 

cinema com filmes de animação realizados 

pelos alunos das Escolas de Óbidos no 

âmbito do Projeto Óbidos Anima; sessões 

de contos/histórias, integradas no Projeto 

CASA e Ateliers e Oficinas para diferentes 

tipos de público. Também na vertente da 

psicologia e da terapia ocupacional foram 

promovidas atividades com o intuito de 

chegar às crianças e famílias que estavam 

a ser acompanhadas presencialmente 

e que a pandemia deixou de o permitir. 

Considerou-se que não seria viável 

deixar de oferecer esse apoio psicológico 

e terapêutico, imprescindível no 

acompanhamento e desenvolvimento das 

crianças. Deste modo, as técnicas afetas 

a essas áreas desenvolveram sugestões 

de atividades para serem realizadas 

em casa, num formato vídeo ou cartaz, 

com Dicas fundamentais para os pais 

conseguirem realizar com os seus filhos. 

As consultas foram também ajustadas a 

um modelo de teleconsulta, para que as 

técnicas conseguissem continuar a dar um 

apoio direto, mas à distância às crianças/

alunos e suas famílias. Houve também a 

preocupação em continuar a possibilitar 

aos alunos as atividades extracurriculares 

(aec´s), em concreto as de música, inglês 

e atividade lúdico expressiva, através de 

vídeos interativos partilhados na rede 

social Youtube, ou na plataforma INOVAR 

do agrupamento de escolas Josefa de 

Óbidos, onde os alunos podiam encontrar 

diferentes atividades para desenvolver em 

casa e depois partilhar os seus resultados.

Para darmos respostas às necessidades, 

apresentámos uma calendarização com 

horários e conteúdos novos diariamente:

- 09h30 - Desafio/Atividade;

- 16h00 - Cinema Óbidos Anima  

 (Cinema de Animação);

- 21h00 - Sessão de Contos.

Passamos também a ter sessões de 

contos em direto todas as quintas 

REDE MUNICIPAL DE ATL

CRESCER MELHOR ADAPTA-SE 
ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E MANTÉM 
ATIVIDADE INTENSA

OFICINAS CRIATIVAS PARA PROFESSORES, TÉCNICOS DE EDUCAÇÃO E PAIS SESSÕES DE CONTOS EM DIRETO
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feiras pelas 17h30, para permitir uma 

maior interatividade com o público que 

nos segue e dicas para pais na área da 

psicologia e da terapia ocupacional às 

quartas feiras, sábados e domingos.

Também no período de férias de 

verão continuamos sempre ligados e 

apresentamos um conjunto de cerca de 

33 Oficinas e Ateliers, para um pouco 

diversificado desde crianças do pré-

escolar, ensino Básico, Secundário, 

técnicos da área da Educação, idosos, todo 

o público em geral.

A página de facebook criada obteve 

2500 gostos em 183 dias. Lançamos 178 

desafios/atividades; publicamos 207 

filmes, em concreto curtas de animação; 

188 sessões de contos, entre histórias, 

lengalengas, poesia, ...; 41 diretos, entre 

conversas, performances, teatros, contos 

e 33 ateliers e oficinas gratuitas para um 

diverso tipo de público.

Alcançamos mais de 12 000 pessoas em 

mais de 15 países como Brasil, Espanha, 

França, Suíça, Reino Unido, Canadá, Bélgica, 

Itália, Alemanha, Angola, entre outros.

Tudo isto foi preparado e trabalhado 

num curto espaço de tempo e todos 

os elementos da equipa mostraram 

que são capazes de se reinventar. Este 

serviço prestado em formato online pela 

Divisão de Educação vai continuar ativo 

e disponível para todos os que queiram 

explorar, criar, inventar, conhecer o 

trabalho promovido por este Município na 

área da Educação.

DESAFIOS SEMANAIS EM PARCERIA COM A REDE DE MUSEUS DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL - MARATONA DE CONTOS DICAS PARA PAIS DO NIMO-NÚCLEO DE INTERBENÇÃO MULTIDISCIPLINAR DE ÓBIDOS

DESAFIOS DIÁRIOS TODOS OS DIAS A PÁGINA CRESCER MELHOR LANÇAVA UMA NOVA PROGRAMAÇÃO

CURTAS DE ANIMAÇÃO “ÓBIDOS ANIMA” PUBLICADAS DIARIAMENTE

EXPOSIÇÃO VIRTUAL DA FÁBRICA DA CRIATIVIDADE DESAFIÁMOS FAMÍLIAS PARA PARTICIPAREM EM SESSÕES DE CONTO EM DIRETO
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CERCA DE 
2,5 MILHÕES 

DE EUROS
NA LUTA CONTRA 

A PANDEMIA
Venda de Bens e Serviços

IMT

-130.000-260.000-390.000-520.000-650.000-780.000
Perdas
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Higiene, Segurança e Proteção Individual

Equipamentos Informáticos e Material Escolar

Apoio Alimentar

Aquisição de Bens e Serviços

Apoio ao Medicamento

Testes Covid

Outros

Isenção de Rendas

Recursos Humanos

Crescer Melhor

Isenção Redução da Fatura da Água

Euros

Investimento

180.000150.000120.00090.00060.00030.0000
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O sistema de contagem, em tempo real 

e de forma anónima, do número de 

pessoas e veículos que entram e saem do 

perímetro muralhado da vila de Óbidos, 

está implementado e a recolher dados.

O sistema, instalado à entrada da vila, é um 

projeto do Parque Tecnológico de Óbidos 

com tecnologia de uma das suas empresas, 

a MakeWise, tendo sido solicitado pelo 

Município de Óbidos no âmbito de um 

vasto conjunto de medidas de mitigação e 

combate à COVID-19 que a autarquia tem 

vindo a implementar.

O objetivo deste sistema é monitorizar e 

controlar o fluxo de pessoas na vila que, 

de acordo com um despacho emitido pela 

autarquia, limita a um máximo de 875, em 

simultâneo.

O sistema de monitorização funciona “com 

base em modelos de Inteligência Artificial 

(IA) para identificar pessoas e viaturas a 

partir de uma imagem”, explica Gonçalo 

Abreu, CEO da MakeWise. “O sensor 

de visão inteligente recolhe e analisa a 

informação, extrai os dados e descarta as 

imagens (garantindo a proteção de dados 

pessoais e sensíveis)”.

Os dados recolhidos, armazenados num 

sistema central e disponibilizados através 

de um dashboard analítico para consulta, 

vão produzir informação (estatísticas, 

relatórios, contadores) para apoio à tomada 

de decisão, servindo o município e as 

entidades por si designadas. Sempre que 

o número limite de ocupação de pessoas 

esteja prestes a ser atingido, a tecnologia 

dispara um alerta que é enviado às 

entidades com acesso à plataforma. Da 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS COM TECNOLOGIA MAKEWISE

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO 
DE TRÁFEGO PEDONAL E AUTOMÓVEL 
NA VILA DE ÓBIDOS ESTÁ 
IMPLEMENTADO E A RECOLHER DADOS

mesma forma, também as informa quando 

a situação for dada como controlada.

O sistema agora implementado “é o 

resultado de cinco anos de trabalho e 

de experiência no desenvolvimento de 

soluções baseadas em visão e inteligência 

artificial”, aponta Gonçalo Abreu.

Algumas soluções já implementadas pela 

MakeWise, em diferentes áreas:

Transportes – Identificação de clientes 

com falta de pagamento em postos de 

combustível e clientes com necessidades 

especiais (mobilidade reduzida, por 

exemplo).

Retalho – Deteção de quebra iminente de 

stock de produtos em prateleiras de loja; 

chamada automática do próximo cliente 

em fila única quando uma caixa passa a 

estar disponível.

Restauração – Linha de caixa totalmente 

automática que calcula a conta a pagar com 

base na imagem dos alimentos.
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ESTRATÉGIA VISA ATARIR MAIS TURISTAS AO CONCELHO

ÓBIDOS APRESENTA-SE 
COMO UM DESTINO+SEGURO 
EM TEMPO DE PANDEMIA
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Foi apresentado no dia 27 de Junho de 

2020, o programa “Óbidos + Seguro”, 

em Óbidos. Trata-se de um programa 

que engloba uma série de medidas com 

vista a mostrar que Óbidos é um destino 

turístico seguro em tempo de pandemia 

por COVID-19.

Este programa iniciou-se com a colocação 

de uma plataforma com mapa junto 

à Porta da Vila, onde são sugeridos 

percursos pedestres dentro da zona 

muralhada, com sentidos definidos 

de circulação, por forma a evitar o 

cruzamento entre pessoas. Foram 

também colocados na rua dispensadores 

automáticos de álcool gel, em vários locais 

da vila.

O programa “Óbidos + Seguro” 

previu ainda a implementação de um 

sistema de contagem em tempo real 

do número de pessoas a circular no 

interior das muralhas, sistema que 

será acompanhado pelos serviços de 

Proteção Civil e GNR e que pretende 

limitar o acesso  a um máximo de 875 

pessoas na vila; a implementação da 

limitação máxima de ocupação dos 

parques de estacionamento em função 

do número de pessoas em circulação na 

vila de Óbidos, com um limite máximo 

de 250 viaturas; a implementação de 

sinalização e painéis informativos com 

medidas de sensibilização e preventivas; 

a implementação de distribuidores 

automáticos de máscaras de proteção 

na vila de Óbidos; e a implementação de 

campanhas de sensibilização para o uso de 

máscara de proteção.

Durante os fins-de-semana, o programa 

prevê, igualmente, a participação dos jovens 

do concelho para dar as boas-vindas a todos 

os turistas, aconselhando os visitantes a 

adoptar as medidas implementadas pelo 

município durante a sua visita a Óbidos, 

nomeadamente o uso de máscaras, a 

colocação de gel desinfetante e a utilização 

dos circuitos indicados.
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 DIVERSAS ATIVIDADES

EVENTOS EM TEMPO DE 
PANDEMIA
Em 2002, Óbidos viu nascer o Mercado 

Medieval. Desde esse tempo que todos 

os anos cresceu e mudou. No ano de 2020 

o Mercado Medieval de Óbidos celebraria 

18 anos; 18 anos que marcaram a vida das 

Associações do Concelho, da Vila e de todos 

quantos por cá passaram. A importância 

de um evento como o Mercado Medieval 

de Óbidos, para a comunidade que lhe dá 

vida, é tão grande que a empresa municipal 

Óbidos Criativa e a Câmara Municipal de 

Óbidos não quiseram deixar de assinalar a 

maioridade deste evento, com um conjunto 

de ações, desenvolvidas sobre o tema da 

Idade Média.

Mercado nos moldes habituais, levou a 

que Óbidos se reinventasse, uma vez mais, 

e criasse um “Roteiro Medieval” repleto 

de memórias, agregando experiências 

com sentimentos e proporcionando aos 

visitantes um verdadeiro “mergulho na 

história”. De forma simbólica, a data que 

seria da inauguração da grande festa 

da Vila foi assinalada com a projeção 

de um vídeo retrospetivo do Mercado, 

momento que trouxe recordações a todos 

os representantes de associações que 

estiveram presentes e a vontade de fazer 

mais e melhor já no próximo ano. Foram 

também organizadas 

Também em relação a outros eventos, foi 

tida a mesma abordagem. Apesar de não 

se poder realizar um evento de massas 

como, de resto, Óbidos habituou os seus 

públicos, o Óbidos Vila Natal e o Festival 

Internacional de Chocolate acabaram por 

se realizar de forma simbólica. Foram 

colocados apontamentos cenográficos 

alusivos a cada um dos eventos na Porta da 

Vila, assim como na rua Direita.

Esta foi uma forma de assinalar cada um 

dos eventos, na esperança de voltar, em 

breve, à normalidade.

MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS

MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS
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ÓBIDOS VILA NATAL

ÓBIDOS VILA NATAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE FESTIVAL INTERNACIONAL DE CHOCOLATE

ÓBIDOS VILA NATAL
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FIQUE EM ÓBIDOS 

No início do Verão de 2020, a Câmara 

Municipal de Óbidos lançou uma 

campanha promocional que teve como 

objetivo reativar a atividade turística, 

através da oferta de 2000 vouchers 

no valor de 15 euros, cada, para quem 

TURISMO

CARTÃO DÁ DESCONTOS A TURISTAS 
QUE VISITEM O TERRITÓRIO

OVC0001

VOUCHER €15

Validade: 10. junho a 10. julho 2020

quisesse visitar o concelho de Óbidos e 

usufruir da oferta turística local.

Esta campanha teve como missão 

atrair pessoas a Óbidos, promovendo 

a sua permanência e estada, enquanto 

impulsionava a injeção de capital para 

Para além do Óbidos Voucher Card, o Município de Óbidos, em parceria com os 

estabelecimentos hoteleiros do concelho, também desenvolveu uma campanha 

denominada - Fique em Óbidos - na qual o visitante ao reservar 5 noites numa 

unidade de alojamento, teve a quinta noite oferecida. Existiu ainda uma segunda 

campanha similar para 3 noites (a terceira noite foi oferecida). 

O objetivo desta ação foi sobretudo promover a estada prolongada de visitantes 

no território, motivando-os a usufruir de toda a oferta turística local e regional, 

dinamizando a economia turística e promovendo a recuperação deste setor tão 

afetado por esta pandemia.

reforçar as empresas locais. Pretendeu ser 

uma medida de estímulo económico, que 

visou aumentar, a curto prazo, os níveis 

de faturação das empresas turísticas 

locais, nomeadamente as áreas da 

restauração, hotelaria, animação turística, 

comércio local, ou outro tipo de atividade 

turística disponível no concelho.

Com a interdição de viagens 

internacionais e a interrupção das viagens 

em grupo (excursionistas), importou olhar 

para o mercado nacional, especificamente 

para os viajantes individuais e 

independentes, como um público-alvo 

privilegiado para ações de promoção nos 

próximos tempos.

Esta campanha esgotou rapidamente 

os vouchers disponíveis e neste período 

Óbidos recebeu a visita de portugueses de 

todos o território nacional, com especial 

incidência para os distritos de Leiria, 

Lisboa, Coimbra e Santarém.
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Começou a ser colocada, nas praias do 

concelho de Óbidos, a sinalética de 

orientação em tempo de pandemia.

A época balnear, em Óbidos, começa 

dia 30 de Junho e prolonga-se até 5 de 

Setembro.

A praia do Bom Sucesso possui um equipa-

mento anfíbio (tiralô), que permite pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida 

irem a banhos.

Capacidade máxima das praias:

Rei Cortiço - 400 pessoas

Bom Sucesso - 3100 pessoas

Praia d’el Rei - 1600 pessoas

ÓBIDOS+SEGURO

COLOCAÇÃO DE SINALÉTICA
NAS PRAIAS DO CONCELHO DE ÓBIDOS
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Iniciou-se dia, 15 de Junho de 2020, no 

Concelho de Óbidos a distribuição de 

cerca de 15 mil kits compostos por uma 

máscara, um frasco de álcool gel e um 

manual de instruções de utilização e de 

comportamentos a ter em conta para 

prevenir a COVID-19, assim como as 

medidas desenvolvidas pelo Município 

de Apoio à Família e às Empresas. A 

distribuição foi assegurada por cerca de 70 

voluntários em articulação com as Juntas de 

Freguesia, as Unidades Locais de Proteção 

Civil, os Silver Coast Volunteers e o Espaço 

Ó, através do Projeto “Vamos Nós Por Si”.

VÁRIAS EQUIPAS ANDARAM EM TODO O CONCELHO

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS DISTRIBUIU
15 MIL KITS DE MÁSCARAS 
E ÁLCOOL GEL EM TODO O CONCELHO

Humberto Marques, presidente da Câmara 

Municipal de Óbidos, afirma que Óbidos 

“tem feito tudo o que está ao seu alcance 

para minimizar os efeitos negativos da 

pandemia na vida dos munícipes e esta é 

uma das muitas medidas que temos levado 

a cabo”. O autarca explica que o concelho 

tem “vários programas para pessoas que 

estão em confinamento, porque são dos 

grupos de risco”. “Avançámos com 31 

medidas, 24 das quais de apoio às famílias 

e às empresas. Estas medidas foram 

discutidas e acrescentadas num contexto 

regional, de 12 presidentes de Câmara, 

porque desta forma, juntos enquanto 

região, somos mais fortes e mais eficazes”, 

explica o presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos.

Humberto Marques considera que 

o sucesso para ultrapassar esta crise 

depende de todos, dando os parabéns a 

toda a população e autoridades locais e 

de saúde, sob coordenação da delegada 

de Saúde, Fátima Pais, que tomaram as 

medidas necessárias no tempo certo. “Os 

obidenses estão a demonstrar uma grande 

cultura cívica, o que me deixa muito 

satisfeito”, conclui.
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Os serviços da Câmara Municipal de 
Óbidos reabriram ao público de forma 

presencial. Todos os interessados terão, 
obrigatoriamente, de fazer a marcação 
através do site www.obidos.pt, clicando no 
botão de “pré-agendamento” e escolhendo 
o serviço onde querem ser atendidos. 
Será sempre privilegiado o tratamento de 
assuntos online, sendo apenas admitidos 
presencialmente os casos onde tal não seja 
possível. Quem não tiver computador e/ou 
internet, poderá ligar para o telefone geral 
da Câmara Municipal de Óbidos, onde um 
funcionário ajudará o munícipe no pré-
agendamento do atendimento presencial.
Estão disponíveis os serviços de Secretaria, 
Loteamentos e Obras Particulares, 
Tesouraria, Água e Saneamento, 
Desenvolvimento Comunitário, Coesão 
Social, Atendimento pelo Executivo 
Municipal, Consulta de Processos, 
Atendimento Assistido (Balcão Virtual) e 
Espaço do Cidadão. Ao clicar no serviço 
pretendido, basta preencher os campos e 
esperar que a Câmara Municipal de Óbidos 

PRÉ-AGENDAMENTO É OBRIGATÓRIO

SERVIÇOS MUNICIPAIS ABRIRAM 
AO PÚBLICO 
COM TODA A SEGURANÇA

entre em contacto. Em todos os pré-
agendamentos terão de ser preenchidos 
obrigatoriamente os campos do nome, 
e-mail, NIF, sendo opcionais o número 
de telefone e o dia de atendimento. 
Nas piscinas municipais foi criado um 
espaço de atendimento assistido, onde 
os munícipes podem fazer, de forma 
acompanhada, o registo no balcão virtual 
e tratar de forma virtual os seus assuntos 
com o município.
Na deslocação aos Paços do Concelho, 
deverá identificar-se ao segurança, entrar 
pelo tapete de desifecção e deslocar-
se diretamente ao serviço pretendido. 
O uso de máscara é obrigatório, só 
sendo permitido o acesso aos locais de 
atendimento de uma pessoa de cada 
vez, devendo as restantes aguardar fora 
das instalações municipais, cumprindo 
a distância de segurança entre pessoas, 
de acordo com as recomendações das 
autoridades de Saúde. No atendimento 
presencial, também deverá ser 
salvaguardada a distância de segurança 

e os pagamentos deverão ser realizados 
preferencialmente por via electrónica.
Estão concluídas as obras de remodelação 
de parte do edifício dos Paços do Concelho 
onde é feito o atendimento presencial. 
São trabalhos que permitem reformular a 
organização do espaço de atendimento ao 
público, permitindo manter as distâncias 
de segurança necessárias, entre outras 
medidas, devido à pandemia de COVID-19.
Desde o início da situação pandémica 
foi alargado o conjunto de serviços no 
balcão virtual, permitindo aos munícipes 
tratarem dos seus assuntos através de sua 
casa. A título de exemplo, passou a ser 
possível proceder à leitura do contador 
de água no balcão virtual, ou mesmo 
aceder às medidas de apoio às famílias 
e empresas, ou ainda a inscrição em 
programas municipais.
Recorde-se que assuntos relacionados 
com toponímia, cemitérios, águas, bolsas 
de estudo, apoio social, já eram possíveis 
tratar no balcão virtual.
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“ORGANIZÁMOS OS SERVIÇOS 
DE FORMA A HAVER O 
DISTANCIAMENTO SOCIAL 
NECESSÁRIO E SEGURO”
O presidente da Câmara Municipal 

de Óbidos, Humberto Marques, e os 

vereadores José Pereira e Margarida Reis 

visitaram, dia 27 de Maio de 2020, as novas 

instalações municipais de atendimento 

presencial, nos Paços do Concelho. Depois 

de obras de adaptação do espaço às 

medidas avançadas pelas autoridades de 

Saúde, o executivo municipal foi verificar, 

junto dos funcionários da autarquia e dos 

munícipes, como estão a abrir os serviços 

e como estão a ser aplicadas as medidas de 

segurança devido à pandemia de COVID19.

PAÇOS DO CONCELHO

EXECUTIVO VISITA INSTALAÇÕES 
MUNICIPAIS DEPOIS 
DE ADAPTAÇÃO À COVID-19

Humberto Marques mostrou-se 

“muito satisfeito com o resultado dos 

trabalhos”, uma vez que se ganhou “mais 

espaço e isso quer dizer que pudemos 

organizar os serviços de forma a haver 

o distanciamento social necessário e 

seguro entre colaboradores do município 

e as pessoas que necessitam de vir 

presencialmente aos nossos serviços 

tratar dos seus assuntos”. O presidente da 

Câmara Municipal de Óbidos diz ainda 

estar “confiante com o comportamento 

das pessoas” nesta fase de abertura da 

sociedade “a este novo normal” e que, 

em breve, “tudo voltará a melhorar na 

sua vida”. “Estivemos e continuamos a 

trabalhar muito para que esta pandemia 

nos afetasse o menos possível e vamos 

continuar a fazê-lo”, garante o autarca, 

sublinhando que, “passando esta fase, 

vamos ter de trabalhar muito mais a nossa 

economia”.

Recorde-se que os serviços da Câmara 

Municipal de Óbidos reabriram em 

final de Maio ao público de forma 

presencial. Todos os interessados terão, 

obrigatoriamente, de fazer a marcação 

através do site www.obidos.pt, clicando 

no botão de “pré-agendamento” e 

escolhendo o serviço onde querem 

ser atendidos. Estão disponíveis os 

serviços de Secretaria, Loteamentos e 

Obras Particulares, Tesouraria, Água 

e Saneamento, Desenvolvimento 

Comunitário, Coesão Social, Atendimento 

pelo Executivo Municipal, Consulta de 

Processos, Atendimento Assistido (Balcão 

Virtual) e Espaço do Cidadão. 
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ATRIBUÍDO PELA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES

ÓBIDOS RECONHECIDO COM O SELO 
“COMUNIDADE PRÓ-ENVELHECIMENTO”

No passado dia 1 de Outubro de 

2020 o Município de Óbidos foi 

reconhecido com o Selo “Comunidade Pró-

Envelhecimento 2020/2021”, atribuído 

pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

Esta iniciativa é um contributo da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses para 

a sustentabilidade do sistema social e 

económico, através do investimento 

no enorme e rico capital humano que 

possuímos.

Foi concedido este título às comunidades 

que apresentaram políticas, programas, 

planos estratégicos e práticas que 

demonstram um compromisso 

forte e efectivo com a promoção do 

envelhecimento saudável e bem-sucedido 

ao longo de todo o ciclo de vida.

A candidatura foi realizada no início 

do ano, no âmbito do programa Óbidos 

+Ativo, pela psicóloga do Município de 

Óbidos, Joana Duarte, e, atendendo à 

atual situação que vivemos, torna-se ainda 

mais premente este tipo de iniciativa, 

uma vez que reforça a necessidade de 

se perspectivar as Comunidades como 

contextos de vida de excelência para a 

promoção do envelhecimento saudável 

e bem-sucedido, com o objecto de 

construirmos uma sociedade mais coesa, 

equitativa, inclusiva e saudável.

São vários os programas a que o 

Município de Óbidos fez referência nesta 

candidatura, entre eles: Academia Sénior 

de Saúde e Bem-Estar; Freguesias em 

Movimento, Atividade Física para todos… 

estes programas prevêem uma importante 

mudança de paradigma na saúde.

“O Município de Óbidos procura, 

através das suas políticas e programas, 

proporcionar um envelhecimento aos 

seus cidadãos com bem-estar e saúde”, 

afirma a vereadora Margarida Reis. 

Segundo a autarca com o pelouro da Saúde 

e Bem-Estar, “desta forma as pessoas 

sentem-se mais felizes e tornam-se 

mais independentes”. “Os benefícios são 

evidentes, tanto na aptidão física como na 

esfera psicológica”, conclui.

U ma equipa do Óbidos +Ativo já está no terreno, a efetuar o 

acompanhamento a pessoas portadoras de deficiência não 

enquadradas em instituições. 

No Complexo Desportivo Municipal uma equipa multidisciplinar, 

composta por técnicos de actividade física, psicomotricidade 

e psicologia,fazem este acompanhamento, proporcionando a 

frequência de aulas de natação, psicomotricidade, desenvolvendo 

actividades de estimulação sensorial e estando prevista a sua 

participação em aulas de minigolfe.

É disponibilizado um conjunto diversificado de equipamentos, 

instrumentos e estratégias promotoras da estimulação sensorial 

valorizando as competências e especificidades de cada indivíduo 

em sala e no quotidiano, independentemente da necessidade 

especial específica de cada um.

Esta intervenção faz parte de um conjunto mais alargado de 

respostas, que foi preparado ao longo do período pandémico, e que 

visa, acima de tudo, ir ao encontro dos problemas das crianças 

com necessidades educativas especiais, jovens portadores de 

deficiência, ou idosos com patologias identificadas. 

Estas são respostas que têm como objetivo  proporcionar aos 

utentes acesso a um espaço de estimulação multissensorial, 

partilha, participação, desenvolvimento pessoal e social, expressão 

e comunicação artística. 

Trata-se do Espaço F (F de Felicidade) e foi inaugurado, no 

Complexo Desportivo Municipal, no passado dia 7 de Maio de 

2021, com a presença do presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, Humberto Marques, da vereadora com o pelouro da 

Saúde e Bem-Estar, Margarida Reis, entre outros convidados.

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

ÓBIDOS+ATIVO APOIA PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
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Na realidade de pandemia com 

a qual todos temos de viver, 

devido ao COVID-19, o Agrupamento 

de Escolas Josefa de Óbidos, em 

Óbidos, tem desenvolvido esforços 

e implementado as dinâmicas mais 

convenientes ao bom funcionamento de 

todos os estabelecimentos de ensino do 

agrupamento e respetiva comunidade 

educativa.

Para o arranque do ano escolar, foram 

construídos documentos de suporte 

cuja implementação está a permitir 

que as atividades letivas decorram 

satisfatoriamente, nomeadamente o 

Documento Orientador do ano letivo 

e o Plano de Contingência, este último 

elaborado em articulação com a Delegada 

Regional de Saúde,  Fátima Pais.

O ano letivo está a decorrer em ensino 

presencial, com horários desfasados 

entre os ciclos bem como refeições 

por turnos, com o intuito de evitar 

aglomerados e impedir quaisquer surtos 

AS DINÂMICAS IMPLEMENTADAS PELO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSEFA 
DE ÓBIDOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

de vírus na comunidade. No entanto, 

foram contemplados, no Documento 

Orientador, os três regimes de ensino: 

presencial, misto e à distância.

Como medidas para salvaguardar o 

bem-estar geral, foram implementados 

cuidados tais como tapetes desinfetantes, 

EPI’s, desinfeção e higienização 

frequente de todos os espaços e a 

atribuição de uma sala a cada turma. 

Foram igualmente definidos circuitos 

para que as turmas possam circular 

por espaços diferenciados sem se 

cruzarem entre si. Procedeu-se também 

à distribuição por cada aluno/docente/

funcionário de um kit com três máscaras 

e um desinfetante para as mãos.

Salienta-se a obrigatoriedade do uso 

de máscara nos espaços escolares para 

todos os ciclos de ensino, com exceção 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico no qual a 

utilização da máscara em contexto de 

sala de aula será doseada, segundo as 

características de cada turma.

Num ano acrescido de incertezas, 

ansiedades e receios, destaca-se 

neste agrupamento o sentido de 

responsabilidade dos alunos que 

conseguem gerir, de forma eficaz, 

toda esta situação. É notório ainda o 

comprometimento de todos os envolvidos 

neste processo que têm demonstrado 

um empenho extraordinário para levar a 

bom porto este nosso grande navio. 

O sabor agridoce já referido inúmeras 

vezes pelo Diretor do agrupamento, José 

Santos, assume a sua predominância  

numa realidade em que se experimentam 

sentimentos tão afincados e controversos 

devidos, por um lado, ao desenvolvimento 

de processos tão importantes na pretensão 

de uma qualidade de excelência como o 

são a certificação EQAVET e o sistema 

de autoavaliação CAF Educação e, por 

outro lado, toda a vontade e ansiedade 

em gerir, de forma eficaz, a atual situação 

pandémica.
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GAEIRAS

AMOREIRA OLHO MARINHO

A-DOS-NEGROS

DESINFEÇÃO DAS RUAS 
NO CONCELHO DE ÓBIDOS
O Município de Óbidos realizou uma campanha de desinfeção com hipoclorito de 

sódio, vulgo lixívia, em todo o concelho.

Os trabalhos seguiram as normas de desinfeção indicadas pela Direcção-Geral da Saúde, 

seguindo uma ordem de prioridades de acordo com as recomendações da Delegação de 

Saúde de Óbidos, validada pela Comissão Municipal de Proteção Civil e plasmada no 

Plano de Emergência Municipal.

A SEGURANÇA DE TODOS PRIMEIRO!  
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SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

USSEIRA

VILA DE ÓBIDOS

VAU

VILA DE ÓBIDOS

VILA DE ÓBIDOS
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OO Município de Óbidos, ao longo de 

todo este período pandémico, investiu 

mais de 110 mil euros em testes Covid-19, 

realizados em diversos sectores da 

população, num total de 5300 testes. Um 

investimento que, segundo o presidente 

da Câmara Municipal de Óbidos, “tem sido 

essencial para poder controlar a pandemia 

no nosso território”. 

No concelho de Óbidos, foram realizados 

831 testes PCR, pagos pela Câmara 

Municipal de Óbidos, em Instituições 

privadas de solidariedade social, lares, casas 

de acolhimento, bombeiros, agrupamento 

de escolas, incluindo jardins-de-infância, 

funcionários do Município e parceiros, num 

investimento de 81,5 mil euros. Para além 

destes testes PCR, a Câmara Municipal de 

Óbidos adquiriu ainda 4500 testes rápidos 

de antigénio, utilizados, na sua maioria, nas 

Escolas de Óbidos.

Humberto Marques explica que esta 

testagem “vem em linha com o que vimos 

a fazer, em articulação com a autoridade 

de saúde local”, ou seja, “testar, rastrear, 

isolar para anteciparmos, de modo a evitar 

a transmissão descontrolada”. “Desde do 

início da pandemia que começamos a testar 

todos os professores, pessoal não docente, 

todos os alunos para chegarmos à origem 

de eventuais focos de infecção”, exemplifica 

o presidente da Câmara Municipal de 

Óbidos, que considera “que só assim 

podemos ter um efeito mais duradouro, em 

conjunto com as restantes medidas”.

Para além dos testes já realizados, o 

Município de Óbidos está igualmente a 

assegurar a realização de testes rápidos 

nas modalidades e escalões em que é 

obrigatória a apresentação do resultado 

para a respectiva retoma da actividade 

desportiva regular federada, no âmbito 

da Norma da Direcção-Geral de Saúde n.º 

036/2020, actualizada em 31/03/2021. 

Com esta medida, o Município apoia 

todos os clubes do concelho, permitindo o 

regresso mais célere dos jovens atletas à 

actividade desportiva.

“A disponibilização de testes à covid-19 

aos clubes é mais uma medida de apoio 

do Município, que pretende promover a 

retoma da actividade desportiva, essencial 

para a saúde e formação dos nossos jovens”, 

afirma Margarida Reis, vereadora com o 

Pelouro do Desporto.

Recorde-se que testar, segundo a Direcção-

Geral de Saúde, visa a “identificação 

precoce de casos assintomáticos de forma 

ativa, como resultado de uma testagem 

intensificada e dirigida, complementada 

com a criação de todas as oportunidades 

de testagem, com o envolvimento 

interinstitucional”.

TESTAGEM À POPULAÇÃO DO CONCELHO DE ÓBIDOS

“TESTAR TEM SIDO 
ESSENCIAL PARA PODER 
CONTROLAR A PANDEMIA 
NO NOSSO TERRITÓRIO”

TESTES COVID 19 - TIPO PCR (total)

BENEFICIÁRIOS
ABR/DEZ 2020 JAN/MAI 2021

Nº 
processos

Valor
Nº 

processos
Valor

IPSS 136

64.643,25€

30

16.886,40€

Lares 173 30

Casas Acolhimento 15

Bombeiros 24 22

Agrupamento Escolas 313

Funcionários M.O. 15 12

Parceiros 15 2

Jardins de Infância 44

Total 735 96

TESTES RÁPIDOS ANTIGÉNIO (total)

BENEFICIÁRIOS
JAN/MAI 2021

Nº 
processos

Valor

Agrupamento Escolas e J.I. 1500

29.250,00 €

IPSS 450

Juntas de Freguesia 65

Bombeiros 75

Unidades Locais Protecção Civil 75

Salas “Melhor Idade” 15

Parceiros 238

Testes em Reserva 2082

Total 4500



 ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO EXECUTIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA
Humberto Marques

VEREADORES
José Pereira 
Pedro Félix
Margarida Reis

CHEFE DE GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
Telmo Félix

ADJUNTO DO PRESIDENTE
Ricardo Capinha

SECRETÁRIOS
Ricardo Duque
Sérgio Félix

TERÇAS-FEIRAS
9h00/13h00 - 14h00/17h00 (por marcação)

RIO – Revista Informativa de Óbidos
T. 262 955 541
rio@cm-obidos.pt

 CONTACTOS

ATENDIMENTO GERAL
T. 262 955 500
F. 262 955 501
geral@cm-obidos.pt

EC – ESPAÇO CIDADÃO
Segunda a sexta-feira das 09h00 às 16h00
T. 262 955 522
geral@cm-obidos.pt

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
T. 262 955 500

Chefe de Gabinete
chefe.gabinete@cm-obidos.pt

Adjunto do Presidente
ricardo.capinha@cm-obidos.pt

CENTRO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
T. 262 955 569
F. 262 950 682
cis@cm-obidos.pt

COMPLEXO LOGÍSTICO MUNICIPAL
T. 262 955 511/548
Tlm. 937 755 604
vitor.sousa@cm-obidos.pt

GABINETE DE METROLOGIA
T. 262 955 543
metrologia@cm-obidos.pt

SERVIÇO DE ARQUEOLOGIA
Tlm. 937 755 593
arqueologia@cm-obidos.pt

ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
T. 262 955 557
arquivohist@cm-obidos.pt

POSTO DE TURISMO
T. 262 959 231
posto.turismo@cm-obidos.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL
T. 262 955 559
biblioteca@cm-obidos.pt

REDE DE MUSEUS E GALERIAS
T. 262 959 299
galerias@cm-obidos.pt
museu.municipal@cm-obidos.pt

 CONTACTOS ÚTEIS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ÓBIDOS
Urgências: 262 959 144
Atendimento Geral: 262 959 728

GNR
T. 262 959 515

PROTEÇÃO CIVIL
T. 262 955 515

VAT - Veículo de Apoio Técnico
Tlm. 939 430 702

PIQUETE ÁGUAS
T. 262 955 505
Tlm. 937 400 400

VETERINÁRIO MUNICIPAL
Tlm. 939 430 734

GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
T. 262 955 500

 FARMÁCIAS

FARMÁCIA OLIVEIRA (Óbidos)
T. 262 959 198

FARMÁCIA VITAL (Amoreira)
T. 262 969 425

FARMÁCIA HIGIÉNICA (Olho Marinho)
T. 262 969 130

FARMÁCIA SENHORA DA AJUDA (Gaeiras)
T. 262 958 637

POSTO DE MEDICAMENTOS (A-dos-Negros)
T. 262 959 012

PARAFARMÁCIA FARMAVAU (Vau)
T. 262 968 285

NÚMERO NACIONAL DE EMERGÊNCIA
T. 112

 JUNTAS DE FREGUESIA

A-DOS-NEGROS
T. 262 958 602
fregadosnegros@mail.telepac.pt
www.freguesiaadosnegros.pt

AMOREIRA
T. 262 969 334
F. 262 969 002
geral@freguesiadeamoreira.pt
www.freguesiadeamoreira.pt

GAEIRAS
T. 262 958 671
F. 262 958 670
junta.gaeiras@mail.telepac.pt
www.jf-gaeiras.pt

OLHO MARINHO
T. 262 965 060
F. 262 965 069
geral@olhomarinho.net
www.olhomarinho.net

SÃO PEDRO / SANTA MARIA / SOBRAL DA LAGOA
T. 262 950 555
F. 262 950 579
jfsmaria.pedro.sobral@sapo.pt
www.jfsmariapedrosobral.pt

USSEIRA
T. 262 950 588
F. 262 950 599
freguesia.usseira@hotmail.com
www.freguesiausseira.pt

VAU
T. 262 968 670
F. 262 969 733
freg.vau.obd@sapo.pt
www.freguesiavau.com

ÓBIDOS VISTO PELAS CRIANÇAS
T. 262 955 561
F. 262 955 514
Tlm. 939 430 701
obidos.criancas@cm-obidos.pt

CASA DA MÚSICA
T. 262 955 583
mario.ferreira@cm-obidos.pt

COMPLEXO DESPORTIVO
T. 262 955 590
complexodesportivo@cm-obidos.pt

PISCINAS MUNICIPAIS
T. 262 955 550
F. 262 955 589
Tlm. 937 755 616
complexodesportivo@cm-obidos.pt

ÓBIDOS CRIATIVA, E.M.
T. 262 955 561
F. 262 955 524
obidoscriativa@cm-obidos.pt

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÓBIDOS
T. 262 955 700
obitec@cm-obidos.pt

ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE ÓBIDOS
T. 262 001 401
ehto.recepcao@turismodeportugal.pt

TURISMO DO CENTRO (DELEGAÇÃO OESTE)
T. 262 955 060
F. 262 955 061
info@turismodooeste.pt

OBIDOS.COM – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
E EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ÓBIDOS
T. 262 950 194
obidos.com@gmail.com

OesteCIM – COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO OESTE
T. 262 839 030
F. 262 839 031
geral@oestecim.pt
www.oestecim.pt

www.obidos.pt

ATAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA
Disponíveis em www.cm-obidos.pt



ÓBIDOS

O importante são as pessoas

NÃO QUEREMOS 
ESTE PICO 

OUTRA VEZ!


