Portugal Inovador

Do dinamismo cultural à beleza natural das suas praias, tudo se conjuga para que Oeiras seja um exemplo de atratividade e de qualidade
de vida. Falar sobre as diversas potencialidades deste concelho leva-nos a uma longa e profunda conversa, e foi em diálogo com Isaltino
Morais que conhecemos melhor a sua identidade, assim como os projetos para o reforço desta sua posição privilegiada no panorama nacional.
Para os mais distantes ou mais desatentos, importa realçar que Oeiras é muito mais do que um concelho geograficamente próximo de
Lisboa, contendo em si uma das dinâmicas mais intensas em todo o país. A este respeito, é esclarecedor o facto de os fluxos pendulares entre
o concelho e a capital serem quase equivalentes. Todos os dias, são cerca de 50 mil os residentes que se deslocam daqui para trabalhar em
Lisboa, mas também são cerca de 45 mil os que fazem o trajeto inverso.
Oeiras é o concelho com os melhores índices no que diz respeito à existência de cidadãos licenciados e doutorados, é detentor do salário
médio mais elevado a nível nacional (cerca de 1700 euros mensais) e, enquanto autarquia, integra o invejável conjunto dos três municípios
em Portugal que possuem total autonomia financeira (os restantes dois são Cascais e Lisboa).
Isaltino Morais regressou à Presidência da Câmara Municipal nas últimas eleições autárquicas, 32 anos depois de ter chegado ao cargo
pela primeira vez. O nosso entrevistado diz-nos que Oeiras é “um concelho extraordinário” e considera que “é um privilégio ser presidente
deste Município”. Acrescentando, sente “uma honra muito grande por ter ajudado a construir aquilo que é hoje”.
O panorama que encontrou, nos anos 80, era outro completamente diferente. Conforme lembra, “era um concelho muito degradado e
muito deprimido, onde existiam cerca de cinco mil famílias a viver em bairros de barracas”. Numa primeira fase, e perante o dito cenário, a
sua aposta focou-se na intervenção de âmbito social. O edil sublinha que o seu foi “o primeiro Município da Área Metropolitana de Lisboa a
acabar com as barracas e, ao fazê-lo, estava a resolver problemas sociais, de salubridade e da dignidade das pessoas e das famílias”. Prosseguindo, “criaram-se nas pessoas novas expetativas ao nível do emprego e da educação e, para além disso, fez-se também um trabalho
de reordenamento do território”.
Mediante esse processo de requalificação, Oeiras começou a definir e a consolidar o seu posicionamento enquanto território de excelência
para a atração de investimento, captando muitos projetos de elevado cariz tecnológico.
Naturalmente, perante um contexto de intensa competição entre municípios, o autarca adverte que é necessário que Oeiras se mantenha
“atenta, sem adormecer sobre os louros, porque se parar rapidamente é ultrapassada”. Nesse sentido, a estratégia desta autarquia continua
apontada para o reforço de Oeiras enquanto pólo agregador de inovação e vanguardismo tecnológico.
Contudo, o timing em que nos encontramos é marcado pela ascensão de uma nova e importante vertente em que o concelho quer atingir
um novo destaque. Assim, um eixo estratégico do atual executivo deverá passar, igualmente, pelo exercício de “uma função de complementaridade ao nível da oferta de turismo e de cultura existente na Área Metropolitana de Lisboa”. Este tem sido um campo com uma expressão
possivelmente mais discreta em comparação com o empresarial, mas dentro do qual as virtudes do concelho não ficam atrás.
“Temos muito para oferecer a quem nos procura”, sublinha Isaltino Morais, referindo aspetos como “a paisagem natural, o património
edificado e historico-cultural e a grande concentração de espectáculos”. Prosseguindo, reconhece que, “durante muitos anos, não se investiu
na nossa visibilidade em termos turísticos. Atualmente, e uma vez que temos as necessidades mais essenciais dos cidadãos satisfeitas, o
momento que estamos a viver é um momento de aproveitamento e divulgação das nossas potencialidades a esse nível. Além disso, e como
Lisboa está a ter a pressão turística que todos conhecemos, naturalmente os concelhos à volta podem e devem beneficiar disso”.
Explicitando as ditas potencialidades, descreve-nos as praias do concelho (das quais podemos destacar a Praia da Torre ou a Praia de
Santo Amaro de Oeiras) como sendo “talvez as mais limpas do país”, o que é assegurado diariamente ao longo da época balnear, além de
“serem praias vigiadas e, portanto, muito seguras”. A esse respeito, chama a atenção para o efeito “de um trabalho que se iniciou nos anos
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80, que foi de despoluição de todas as ribeiras do concelho, que, juntamente com as políticas
de saneamento dos municípios ribeirinhos a montante, garantiu que o Tejo hoje não seja
como era há uns anos”.
O concelho possui uma costa com 11 quilómetros, dos quais cerca de sete quilómetros
compreendem “um passeio marítimo que é o maior parque desportivo a céu aberto da região
de Lisboa, sendo todos os dias frequentado por milhares de pessoas”. Ao mesmo tempo que
a autarquia segue o desígnio de divulgar o território em termos turísticos, procura também
adaptá-lo e vocacioná-lo para esse mesmo objetivo. Um dos melhores exemplos que Isaltino
Morais nos adianta, a esse respeito, está nos planos para reforçar a ligação da vila à Praia
de Santo Amaro de Oeiras.
À oferta balnear, junta-se um importante património histórico e cultural, dentro do qual são-nos destacados lugares como os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, o Paço Real de
Caxias, o Convento da Cartuxa e o Parque dos Poetas, que o autarca classifica como “um dos
melhores parques da Europa, embora os portugueses na sua maioria ainda não o conheçam”.
Acrescentando: “É o maior repositório de arte pública no país, onde estão representados os
grandes escultores portugueses de finais do séc. XX e de princípios do séc. XXI, e onde se
pode encontrar uma excelente conciliação entre o ambiente e a cultura”.
Por outro lado, Oeiras é cenário para uma das mais intensas agendas culturais a nível
nacional, tratando-se do “segundo concelho no país onde se vendem mais bilhetes para
espetáculos, logo a seguir a Lisboa”. Entre os muitos eventos que se poderiam enumerar,
sobressai o exemplo do NOS Alive e, como novidade, chegará ao concelho o acolhimento
do Comic Con Portugal, que terá igualmente lugar no Passeio Marítimo de Algés e decorrerá
no mês de setembro. Tendo como horizonte a candidatura a Capital Europeia da Cultura
para 2027, Isaltino Morais considera que, mais importante do que o sucesso da mesma, é a
forma como poderá ser um bom pretexto para complementar os equipamentos já existentes
no concelho, destacando, como lacuna a preencher, a “necessidade de um auditório com
capacidade para mais de 1500 pessoas”.
Posto isto, e como elemento indispensável para quem queira passar bons momentos
em Oeiras, é também de referir que o concelho dispõe de um moderno conjunto de unidades
hoteleiras, assim como de uma rica e diversificada oferta de restauração, presente um pouco
por todo o território. Como importante produto local, diz-nos ainda que “em Oeiras produz-se
o melhor vinho generoso do mundo: o vinho de Carcavelos, Villa Oeiras”.

Grandes prioridades: educação e mobilidade
Isaltino Morais considera que, pese embora o êxito do concelho no que às habilitações diz
respeito, a educação vai ser alvo de “um forte investimento”. Acerca disso, sublinha o objetivo
de que “os melhores alunos do país estejam em Oeiras”.
Com vista à materialização desse mesmo fim, o Município pretende desenvolver um programa de medidas, que visa aspetos como a requalificação e a construção de novas escolas,
a formação de professores e os apoios à frequência do Ensino Superior. O nosso interlocutor
apresenta-nos a perspetiva de que, a partir de 2020, não haja “um único estudante do concelho
que termine o 12º ano e que não possa entrar na Universidade por falta de recursos financeiros”.
A mobilidade é outra vertente da sua aposta. A esse nível, está prevista a construção de
novas vias que liguem as áreas do concelho, assim como o reforço da oferta de transportes
coletivos. Para além disso, a autarquia espera suprir o problema da habitação, com a disponibilização de alojamento aos jovens de classe média ou às famílias mais carenciadas que
não tenham essa possibilidade.

