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O grupo francês Auchan escolheu o concelho de Oeiras para
instalar a sua sede, em Paço de Arcos, onde recentemente
abriu também o primeiro hipermercado após o lançamento
da marca.
A inauguração da nova sede aconteceu no dia 10 de
setembro e contou com a presença do presidente da Câmara
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do ministro de Estado,
da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e do
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras lembrou na
oportunidade que a relação com a Auchan é antiga e que
esta deslocalização “não é por acaso”. “O lema da Auchan é
‘militantes do bom, do são e do local’. Ora isto não poderia
ser mais Oeiras Valley. Se há 30 anos tínhamos espaços
próprios para instalar as empresas, nos parques empresariais,

A mudança de instalações do grupo retalhista para Oeiras
surge como consequência natural das condições oferecidas
pelo Município no âmbito de uma estratégia de atração de
grandes empresas para o território.
Esta decisão vai permitir criar cerca de 500 postos de
trabalho. O novo edifício, construído de raiz, ocupa uma área
de seis mil metros quadrados e inclui ginásio, copa e
refeitório, cacifos individuais, 285 lugares de estacionamento
e zonas de estadia exterior ajardinadas.

COGITO 2020
CONHECIMENTO, CRIATIVIDADE E CULTURA

INFORMAÇÃO À DISTÂNCIA DE UM CLIQUE

2020 passou a ser sinónimo de mudança e adaptação a uma
realidade diferente e inesperada.
misto, combinando as modalidades online e presencial.
Cogito vai aliar diversas abordagens, repartidas por projetos
disruptivas, agrupados em quatro áreas: Para ler as ideias do
Mundo, Para ouvir boas ideias, Para aprender a ter ideias e
Apresentar ideias.
Todas as iniciativas são divulgadas em www.cogito.pt e na
página de Facebook do Cogito 2020.

Os leitores das Bibliotecas Municipais de Oeiras têm, desde o
passado dia 10 de setembro, acesso ao Pressreader,
plataforma digital onde são disponibilizados, gratuitamente,
as edições de jornais e revistas, num total de mais de sete mil
publicações, nacionais e estrangeiras.
Para aceder basta descarregar a aplicação Pressreader ou
aceder no computador, entrar em Bibliotecas e Grupos,
escolher Bibliotecas de Oeiras e utilizar as mesmas credenciais
que usa para aceder ao catálogo online das bibliotecas.
Se ainda não está inscrito e tem interesse no serviço, contacte
as Bibliotecas de Oeiras através do endereço de correio
eletrónico oeirasaler@cm-oeiras.pt.
A medida pretende fazer chegar aos cidadãos informação de
qualidade e de fontes credíveis, por meio digital, algo que
ganhou particular pertinência em tempos de pandemia.
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