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A participação cidadã enquanto pilar do Desenvolvimento Sustentável 

 

O Município de Palmela está fortemente comprometido com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 2030, aprovados por unanimidade por 193 estados-

membros das Nações Unidas em 2015 e considerados determinantes para o futuro do 

planeta e das suas populações. A partir de três dimensões basilares do 

desenvolvimento sustentável – social, económica e ambiental - bem como das 

preocupações com questões como a Paz, a Justiça e o funcionamento das 

instituições, foram definidos 17 objetivos, que impelem o mundo atual e cada um/a de 

nós a ir cada vez mais longe e com maior ambição no cumprimento de metas 

essenciais, não apenas para o desenvolvimento global, como mesmo para a 

continuidade da vida na Terra.  

Dentro do objetivo 10 - Reduzir as desigualdades, encontramos um dos artigos 

que melhor reflete a importância de dotar as pessoas das ferramentas necessárias 

para uma cidadania plena, envolvendo-as na vida da sua comunidade: «Até 2030, 

empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todos, 

independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, 

condição económica ou outra». 

Mas também os objetivos 4 - Educação de qualidade (garantir que todos os 

alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, 

igualdade de género, promoção de uma cultura de paz e da não violência, cidadania 

global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável) e 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes (garantir a 

tomada de decisão responsável, inclusiva, participativa e representativa em todos os 

níveis) concorrem para este propósito. 
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A participação cidadã é, pois, há muito, um dos pilares da política defendida 

pelo Município, convicto da importância e das vantagens desta simbiose entre as 

pessoas e as instituições que as representam, como fator de crescimento mútuo. É a 

partir da noção de que todas/os somos responsáveis pela Política (todos os 

procedimentos relativos à Pólis – a cidade-estado grega, sinónimo de sociedade ou 

comunidade) que percebemos a necessidade de nos envolvermos na gestão e nas 

decisões que respeitam ao nosso território e às nossas vidas. E para decidir é preciso 

conhecer as instituições, como funcionam e como se articulam entre si. 

O “Eu Participo!” é um grande “chapéu” que abriga vários projetos setoriais, 

que procuram chegar aos diversos públicos, promovendo a participação e a educação 

cidadã ao longo da vida, criando novos pontos de encontro, reflexão e debate e 

fomentando a criação e o reforço dos laços entre as pessoas e as instituições. Do 

trabalho direto com as populações escolares, que participam, já, ativamente na vida 

das suas escolas e comunidades e dão exemplo, ao “(A)Gente do Bairro” que 

incentiva a população a intervir diretamente na gestão do espaço público, passando 

pelos ciclos anuais “Eu Participo!”, com assembleias públicas e inquéritos para 

sinalizar e hierarquizar projetos propostos pelas/os cidadãs/ãos e prestar contas sobre 

o trabalho realizado, este é um trabalho que continua a dar voz e rosto ao Concelho de 

Palmela e a ampliar a capacidade de concretização deste território. 

Em 2020, a família “Eu Participo!” cresce com a implementação de um novo 

projeto, especialmente dedicado ao público juvenil, e as Semanas das Freguesias 

aprofundam o seu modelo de proximidade, proporcionando novos momentos de 

encontro e partilha com as populações e agentes locais e de visibilidade para os 

projetos, os rostos e os produtos de cada uma das nossas cinco freguesias. 

Marateca abriu o ciclo 2020 com uma semana bastante preenchida, que 

resultou em avanços muito importantes para a freguesia mais a nascente do 

Concelho.  

 

C.D.R. Águas de Moura vive momento de expansão 

 

O Executivo Municipal, a Presidente da União das Freguesias de Poceirão e 

Marateca e uma equipa técnica municipal realizaram uma visita informal ao Clube 

Desportivo e Recreativo de Águas de Moura na segunda-feira, dia 27 de janeiro. 

O Município apoiou a instalação de relvado sintético no Campo do Olival, 

inaugurado em dezembro de 2018, que veio capacitar o clube para assumir uma nova 

fase de crescimento. Este esforço integrou-se no objetivo municipal, entretanto já 

atingido, de dotar todos os clubes do Concelho em competição oficial de relvados 

sintéticos. Em 2019, o Município e o Clube celebraram um novo contrato-programa, 

relativo ao apoio na substituição dos projetores por iluminação LED, mais eficiente. 

Estes investimentos criaram condições para expandir horizontes e já estão a ter 

impacto, por exemplo, na capacidade de acolhimento de torneios e iniciativas e na 
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procura das famílias pela escolinha de formação que, neste momento, conta já com 

várias meninas e meninos, com idades entre os 6 e os 11 anos. 

Fundado a 19 de setembro de 1975, o Clube disputa a II Divisão da Associação 

de Futebol de Setúbal e continua invicto nesta época, com 10 vitórias e 4 empates.  

 

Movimento Associativo da freguesia confiante nas sinergias locais 

 

Ao final da tarde de dia 27 de janeiro, o Presidente da Câmara Municipal, o 

Vereador Luís Miguel Calha, responsável pelos pelouros da Cultura e do Desporto, e 

técnicos municipais realizaram uma reunião com o movimento associativo cultural, 

desportivo e recreativo da freguesia de Marateca.  

A partilha do projeto final para a requalificação do Centro Comunitário de 

Águas de Moura, que acolheu o encontro, foi um dos principais temas em debate. A 

intervenção corrigirá as acessibilidades do edifício, permitindo a sua melhor fruição, e 

integrará, entre outras valências, o pólo da Biblioteca e um Centro de Recursos para a 

Juventude, na entrada; um espaço multiusos nas traseiras, com todas as condições 

para acolher espectáculos de teatro, música, dança, marchas, etc; a Loja Social no 

piso térreo, a tardoz; Gabinete de Atendimento Municipal; salas para as associações 

locais; espaço para exposições, formação e outros encontros.  

Com candidatura ao POR Lisboa 2020 aprovada, no valor global de cerca de 

500 mil euros, comparticipada pelo FEDER em 50%, o Município espera lançar 

concurso para a empreitada entre maio/junho (depois de aprovado o empréstimo em 

contratação), com obra a iniciar-se no último trimestre do ano. Este equipamento ficará 

preparado para responder às necessidades da aldeia e para se afirmar como uma 

nova centralidade cultural na freguesia. 

 

 

 

A reunião com o movimento associativo permitiu, também, lançar o debate e 

aprofundar a reflexão sobre preocupações comuns, como a dificuldade em captar 

jovens para as associações e para a participação nos eventos, bem como sobre os 
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planos de atividades e investimentos, e oportunidades de financiamento. Neste 

sentido, o Município recordou que termina hoje, 31 de janeiro, o prazo para 

apresentação de candidaturas ao Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 

e que estão abertas, até 20 de fevereiro, as candidaturas ao Programa de Reabilitação 

de Instalações Desportivas do Instituto Português do Desporto e Juventude. 

De forma geral, o ano de 2020 é encarado com entusiasmo e confiança, e o 

Município reiterou a sua disponibilidade para continuar a apoiar e a ser um parceiro de 

primeira linha, incentivando as associações presentes a aprofundarem, também, o 

trabalho em rede entre si, que permita continuar a mobilizar a comunidade e a 

conquistar notoriedade para a freguesia, tendo a 1.ª edição do São Silvestre Marateca 

Trail, realizado em dezembro, sido apontado como um excelente exemplo. 

 

Ciclo de investimento sem precedentes na freguesia 

 

A habitual reunião entre o Executivo municipal com pelouros e o Executivo da 

União das Freguesias decorreu nas instalações da Junta, em Águas de Moura, 

durante a manhã de dia 28 de janeiro, e permitiu fazer o ponto de situação das obras 

concluídas ou a decorrer e de assuntos de gestão corrente, bem como levantar um 

conjunto de novas questões.  

Com base na lista de obras e intervenções concluídas, em curso ou prestes a 

entrar em obra, foi possível confirmar o peso do investimento efetuado na freguesia de 

Marateca neste ciclo de trabalho – um investimento sem precedentes, alavancado pelo 

recurso a fundos comunitários, onde se destacam a ampliação e requalificação da EB 

Águas de Moura, a requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura, os 

espaços exteriores de Fernando Pó, a infraestruturação de Cajados e várias 

pavimentações/repavimentações. 

Encerrada a maior parte dos temas de gestão corrente identificados em 2019, 

foram abordadas novas questões a merecer atenção, relativas, essencialmente, às 

áreas de sinalização e trânsito, rede viária, iluminação pública ou necessidade de 

fiscalização acrescida face a má utilização do espaço público. O recente reforço de 

contentores para reciclagem pela Amarsul, apesar de necessário, tem sido feito de 

forma pouco criteriosa e sem a respetiva construção de gares nas zonas rurais, que 

permita o seu acondicionamento e maior segurança para os transeuntes. Face a esta 

situação, que tem resultado em contentores mal colocados, nas bermas das estradas 

ou em cima dos passeios, o Município tem reiterado o pedido para que sejam 

realizadas gares, pelo menos, dentro dos núcleos urbanos.   

A União das Freguesias tem tido uma intervenção exemplar ao nível da recolha 

de monos e resíduos mal depositados, sendo de sublinhar o aumento exponencial das 

quantidades recolhidas (844 ton em 2018, 1.022 ton em 2019). Não obstante, continua 

a verificar-se deposição abusiva, em particular, em Cajados, que exige uma maior 

intervenção ao nível da fiscalização. Do mesmo modo, também a gradação dos 
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caminhos e desvio de marcos pede uma maior fiscalização, a par de um trabalho de 

sensibilização junto dos agricultores. 

Ao final do dia, foi efetuada uma visita técnica a diversas localidades da 

freguesia, especialmente vocacionada para questões de rede viária e espaço público. 

Foi possível identificar e analisar, no local, problemas já recenseados e definir as 

melhores soluções, com o compromisso de rápida implementação.  

 

Município acorda desclassificação da EN5 dentro de Águas de Moura 

Na semana dedicada à Freguesia de Marateca, o Município de Palmela 

conquistou um importante compromisso, que vai permitir aumentar a segurança e o 

conforto dentro da localidade de Águas de Moura. Atravessada por uma Estrada 

Nacional, com todos os perigos e incómodos que a situação acarreta, a aldeia 

ansiava, há muito, por uma solução para este problema. 

Neste sentido, o Município vinha propondo à Infraestruturas de Portugal a 

desclassificação daquele troço, de forma a assumir e agilizar a sua gestão e 

conservação. No entanto, impunha-se que a tutela fizesse uma intervenção no local, a 

fim de entregar a via nas melhores condições.  

Embora a posição de princípio do Município seja contrária à descentralização 

(na forma como está a ocorrer), na sequência das diligências institucionais realizadas 

no final do ano passado, foi agendada uma reunião de trabalho no local para esta 

semana, que se concretizou no dia 28 de janeiro. Nesta reunião, foi possível 

consensualizar os termos gerais desta desclassificação de um troço da EN5, através 

de um acordo de mutação dominial, que abrange a Avenida da Liberdade, onde está o 

comércio, desde a Igreja, bem como a Av.ª da Fundação Gulbenkian.  

Na negociação, o Município garantiu a colocação de um semáforo limitador de 

velocidade para quem entra a partir da EN10 (estrada do Alentejo), repavimentação e 

sinalização horizontal. Resta acordar se estas intervenções serão realizadas 

diretamente pela I.P., ou pelo Município, mediante a transferência da verba. 

 

Pólo de valorização e atração turística vai nascer na EB de Fernando Pó  

Os desafios que se colocam atualmente ao setor vitivinícola e os seus 

contributos para o marketing territorial foram os principais temas abordados no 

encontro que reuniu o Presidente da Câmara Municipal, o Vereador Luís Miguel Calha, 

responsável pelas áreas do Turismo e Economia Local, a Presidente da União das 

Freguesias de Poceirão e Marateca, técnicos municipais e várias/os produtoras/es de 

vinho da freguesia, bem como representantes de entidades ligadas ao setor.  

De forma muito prática, a reunião, realizada nas instalações da Fernão Pó 

Adega, permitiu a partilha de ideias sobre o conceito a desenvolver no edifício da 

antiga EB de Fernando Pó, que se pretende transformar num pólo de valorização e 

promoção do território e dos seus produtos de excelente qualidade, com capacidade 
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de atração de novos públicos, no âmbito da estratégia Centro Rural Vinum. 

Perspetivando-se, já, a possibilidade de vir a acolher a AVIPE - Associação de 

Viticultores do Concelho de Palmela numa das salas e de incluir, também, um Centro 

de Interpretação do Território, importa definir o modelo que congregue outras 

valências, com forte capacidade de atração de visitantes. A discussão foi muito 

interessante, com excelentes propostas, no sentido da valorização dos nossos vinhos, 

da vincada identidade vitivinícola deste território e do valioso património, numa visão 

integrada de investimento com elevado potencial enoturístico. Nos próximos tempos, o 

Município espera aprofundar a reflexão e as sinergias entre os diversos agentes e 

fechar um modelo que permita avançar rapidamente para uma candidatura. 

Houve, também, oportunidade para discutir algumas preocupações das/os 

produtoras/es, nomeadamente, as dificuldades em encontrar pessoal especializado 

para a realização de tarefas essenciais como podar, e a urgência de encontrar formas 

de dignificar o trabalho do campo e atrair as novas gerações para esta área, através, 

por exemplo, de formação profissional. Apesar de as autarquias não terem intervenção 

nos curricula escolares, foi prestada informação sobre alguns projetos em curso nesse 

âmbito. A Escola José Saramago, no Poceirão, tem, no presente ano letivo, uma turma 

de 10.º ano do ensino profissional da área da Vitivinicultura, com experiência direta de 

trabalho nas vinhas, e o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem, em 

Setúbal, curso de viticultura, sendo que nas escolas profissionais da região há 

formandas/os disponíveis para estagiar nos campos e adegas. O Vereador Luís Miguel 

Calha revelou, também, que o curso anual da Associação de Escanções de Portugal 

decorrerá, este ano, em Palmela, numa parceria com a Rota de Vinhos, e será 

dedicado ao Serviço de Vinhos em Restauração. O curso dirige-se a agentes 

económicos e contará, também, com a participação de alunas/os da Escola 

Secundária de Palmela, no âmbito do projeto Wine in Moderation. De resto, através do 

seu programa de Formação para a Comunidade, o Município tem diversificado a oferta 

formativa e irá procurar reforçar esta área, onde as ações em torno das hortas, chás e 

plantas aromáticas têm registado grande interesse. 

 Depois da construção do pavilhão multiusos da Associação Cultural e 

Recreativa de Fernando Pó, da requalificação dos espaços exteriores da aldeia (em 

curso), da instalação de hotspots da rede Wi-fi, no âmbito de uma candidatura ao 

projeto europeu WIFI4EU – no Fernando Pó, estão a ser instalados dois, um no 

pavilhão e outro na Escola – ou do desenvolvimento de programas enoturísticos 

especialmente desenhados para trazer turistas nacionais e internacionais à descoberta 

dos nossos jardins de vinhas, o Município continuará a dotar Fernando Pó com 

melhores condições de visitação e de trabalho para os agentes locais.  

O Concelho de Palmela possui 80% da área de vinha da região vitivinícola da 

Península de Setúbal e a sua produção de vinho é superior a 50% do total. Nos 

últimos três anos, as freguesias rurais captaram vários novos projetos 

empreendedores e explorações agrícolas, muitas em regime biológico, e registaram a 

abertura de 11 novos alojamentos locais, num total de 75 camas. O trabalho do 

Município na direção de associações como a AMPV ou a RECEVIN e a presidência da 

Associação das Rotas de Vinho de Portugal pela Rota de Vinhos da Península de 

Setúbal contribuem, de forma determinante, para continuar a alavancar o 

posicionamento da região no panorama nacional e internacional e consolidam o 
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prestígio conquistado através de distinções como primeira Cidade do Vinho (2009) ou 

primeira Cidade Europeia do Vinho (2012). 

Os nossos vinhos mantêm a sua trajetória ascendente de afirmação, assente 

na excelente relação qualidade-preço. Globalmente, os vinhos portugueses continuam 

a desbravar caminho num contexto de enorme competitividade. Dados de 2018 da OIV 

(Organização Internacional da Vinha e do Vinho) colocam Portugal no 12.º lugar do top 

dos maiores produtores mundiais, com 6,1mhl, e no 9.º lugar dos maiores 

exportadores, com 3mhl, o que representou 804 M€ de negócio. Alemanha, Reino 

Unido, Estados Unidos da América, China e França mantiveram-se como os maiores 

importadores de vinho do mundo, sendo, por isso, mercados que importa continuar a 

explorar. 

 

Parmalat diversifica portfolio para se adaptar ao mercado 

 

A habitual visita à freguesia com a comunicação social, que marca os 

programas destas semanas descentralizadas, aconteceu no dia 29 de janeiro e teve 

início na fábrica da Parmalat, na Marateca. A Parmalat Portugal, fundada em 1993, 

aposta na inovação e na diversificação do portfolio de produtos como forma de 

afirmação no mercado alimentar, cada vez mais exigente e em permanente mutação. 

A empresa emprega, atualmente, 175 pessoas e fez sentir junto das entidades 

as dificuldades em recrutar na região, apesar de continuar a privilegiar a população 

local e só recorrer a empresas de trabalho temporário em última opção. Está 

disponível para candidaturas espontâneas e para dar formação, não tem limite de 

idades e valoriza as competências da cada candidata/o. A fábrica funciona em três 

turnos, definidos pelas/os trabalhadoras/es: 05h00/13h00, 13h00/21h00 e 

21h00/05h00. 

No que respeita à produção, privilegiam, também, a relação com produtores de 

leite da região e lançaram, recentemente, um novo leite de pastagens, que evidencia 

preocupações ambientais e com o bem-estar animal. As principais marcas/gamas da 

empresa em Portugal são a UCAL, Santal, Parmalat (leites, natas, molhos), Longa 

Vida (iogurtes) e Lactalis (queijos estrangeiros), produzindo, também, vários produtos 

para as marcas próprias da grande distribuição. Registaram 80 M litros de produção e 

200 M unidades por ano, e têm investido mais de 1 M€ anuais em modernização e 

inovação. Além da fábrica de Marateca, existe um armazém de frescos em Matosinhos 

e os escritórios estão sediados no Linhó, em Sintra, num total de 410 

trabalhadoras/es.  

Depois da falência da empresa mãe italiana, em 2003, a Parmalat Portugal 

passou a integrar a Lactalis, o maior grupo mundial de laticínios, em 2011, tendo-se 

concluído a aquisição em 2019. De origem francesa e com 80 anos de história, o 

grupo Lactalis tem 80 mil trabalhadoras/es em 94 países e um volume de faturação 

anual de 20.000 M€. 
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Dorso Lusitano mantém a tradição do puro-sangue lusitano 

 

A Dorso Lusitano – Coudelaria Jaime Boavista está situada na Quinta das 

Sesmarias do Pato e desde 1993 que se dedica à criação do cavalo puro-sangue 

lusitano e cruzados. 

 
A comitiva visitou este espaço na manhã de 29 de janeiro e deixou-se encantar 

pelos magníficos animais, que demonstram bem a imponência e a beleza do cavalo 

lusitano. Esta raça está, atualmente, na moda a nível internacional e tem pontuado 

muito bem em competição, sendo cada vez mais valorizado para ensino e dressage.  

Esta coudelaria disponibiliza instalações para alojamento, alimentação e treino 

de cavalos, bem como uma escola de equitação e uma loja de equipamento, e está a 

procurar diversificar o modelo de negócio, através da criação de novas sinergias com 

as empresas vitivinícolas locais, nomeadamente, através de passeios de charrete para 

visitas às adegas, etc. O agendamento de uma reunião com a ADREPES – 

Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal poderá abrir novas 

portas ao financiamento para a qualificação e ampliação do projeto. 

 

Município investe 850 mil euros nos esgotos domésticos em Cajados 

 

O Município vai lançar, em 2020, a primeira fase do projeto de esgotos 

domésticos em Cajados. Prevê-se para maio o lançamento do concurso da empreitada 

inicial da obra, que irá centrar-se na construção de rede – coletor e conduta elevatória 

na Rua 25 de Abril, na Travessa 1.º de Maio e na Estrada Nacional 10 – e da respetiva 

estação de bombagem. A primeira fase representa um investimento estimado em 

666.561,88 €, para servir 270 habitantes. Na fase dois, o investimento será de 

183.701,86 €, num total que ultrapassa os 850 mil, abrangendo 380 pessoas.  

Trata-se de um compromisso importante para esta comunidade, e a principal 

dificuldade em encontrar uma solução deveu-se ao facto de se tratar de uma zona 

dispersa e consolidada, onde as habitações estão, na sua maioria, a cotas mais baixas 

do que a potencial rede a instalar. Esta realidade exigiu uma solução muito mais 

complexa, ao nível técnico, e bastante mais dispendiosa, o que vai contra todas as 

diretrizes da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, mas que o 

Município assume, em prol das suas populações. O projeto está disponível para 

consulta na delegação da União das Freguesias, em Cajados.   

Na visita realizada no âmbito da Semana da Freguesia, a 29 de janeiro, foi 

possível observar, também em Cajados, o calcetamento em curso de mais um troço 

das bermas da Rua 25 de Abril, num esforço que terá continuidade. O Município 

revelou, ainda, que está a procurar negociar a aquisição de uma parcela de terreno 

para responder à ambição da União das Freguesias de ter uma delegação com 

instalações condignas naquela localidade e criar um Espaço de Jogo e Recreio que 

sirva as crianças da zona. 
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 Em Fernando Pó, a comitiva observou a obra de arranjo de espaços exteriores 

a decorrer, para requalificar e dignificar a zona envolvente ao apeadeiro, com a 

criação de estacionamento, acessibilidades e espaços verdes, de estadia e lazer. O 

Município aguarda, entretanto, para conhecer o modelo que a REFER está a 

selecionar para os necessários atravessamentos pedonal e viário, tendo recusado 

uma primeira proposta, de elevado impacto na paisagem. 

Já em Águas de Moura e no Bairro Popular, confirmou-se o cumprimento de 

vários compromissos assumidos no ano passado – caso da pavimentação da Rua 

Nova do Vale e da reabilitação do muro e do Espaço de Jogo e Recreio do Bairro 

Popular. Na Rua 1.º de Maio, junto ao quartel dos bombeiros, foi visitada a obra em 

curso de remodelação de redes – oportunidade que permitirá, também, pavimentar 

aquele pequeno troço e fechar, assim, a malha urbana de Águas de Moura.  

 

Pequenas/os cidadãs/ãos dão lição sobre intervenção na comunidade 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela e a Presidente da União das 

Freguesias de Poceirão e Marateca regressaram à EB de Águas de Moura, no dia 30 

de janeiro, para participar numa nova sessão “Eu Participo!” dinamizada pelas 

crianças.  

Uma assembleia de representantes de todos os anos de escolaridade deste 

estabelecimento acolheu os autarcas, acompanhados de um grupo de técnicos 

municipais, e guiou uma visita pela escola, onde foi possível fazer o ponto de situação 

das questões levantadas em 2019 e criar um novo “caderno de compromissos”. O 

prolongamento das redes de embate do campo de jogos, a instalação de batentes 

para as portas, a adaptação do brinquedo do EJR de modo a servir, também, as/os 

alunas/os com mais idade, e a disponibilização de um contentor para deposição de 

embalagens foram alguns dos pedidos dirigidos às autarquias, que irão, agora, estudar 

a possibilidade e melhor forma de concretização.  

Entretanto, também as crianças assumiram compromissos de intervenção na 

escola, nomeadamente, a recuperação do seu “espantalho sinaleiro” - que através de 

um sistema de cores, geria a circulação no corredor do logradouro – com recurso a 

materiais recicláveis e mais resistentes, bem como a realização de um conjunto de 

pinturas murais e jogos de chão.  

Com a totalidade dos assuntos expostos noutras ocasiões resolvidos ou em 

andamento, estas crianças confirmam que vale mesmo a pena participar e continuam 

a aprender a exercer a sua cidadania, de forma plena, e a perceber o modelo de 

funcionamento democrático, que ultrapassa, já, os muros da escola onde passam 

grande parte das suas vidas.  

Atentas à comunidade, identificaram, também, a necessidade de passadeiras 

em dois arruamentos no coração de Águas de Moura, que o Município irá acrescentar 

à empreitada de sinalização horizontal. 
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Reunião com Associação de moradores do Golf do Montado  

reforça relacionamento 

 

Entre os jardins de vinhas, na confluência entre as freguesias de Palmela e de 

Marateca, a urbanização Golf do Montado nasceu em torno do empreendimento 

turístico com o mesmo nome. A localização neste “oásis de tranquilidade”, longe das 

principais localidades, apresenta características muito próprias, com vantagens e 

alguns desafios. O Município mantém um relacionamento próximo com a AUGolf - 

Associação de Urbanística Golf do Montado, no âmbito da política de participação e 

cidadania que reconhece o importante papel das associações de moradores, e 

realizou, a 30 de janeiro, uma reunião de trabalho com a nova direção.  

Além do Município, estiveram presentes neste encontro a Presidente da União 

das Freguesias de Poceirão e Marateca, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Palmela e vários técnicas/os que, em conjunto, procuraram dar resposta às dúvidas e 

solicitações desta jovem equipa. Confirmadas melhorias assinaláveis na recolha de 

resíduos sólidos urbanos, bem como o reforço da contentorização para resíduos 

valorizáveis, a reunião permitiu aferir assuntos nas áreas da toponímia, iluminação 

pública, limpeza e deservagem das calçadas, segurança, sinalização horizontal e 

vertical e conservação da rede viária, bem como a possibilidade de instalação de um 

Espaço de Jogo e Recreio. 

Com a mais recente divisão administrativa entre as freguesias de Palmela e 

Marateca, que veio clarificar os respetivos limites nesta zona, colocam-se, agora, 

importantes questões ao nível do Cadastro Urbano da urbanização. Com base num 

questionário formulado para corrigir e atualizar os dados, o Município pretende ajudar 

na mediação deste assunto junto da Autoridade Tributária, com o apoio da AUGolf, 

que irá fazer a ponte com as/os proprietárias/os. 

O relacionamento de proximidade com as associações de moradores tem sido 

um dos vetores do projeto “Eu Participo!”, favorecendo e ampliando a sua intervenção 

junto das suas comunidades e estabelecendo parcerias que se estenderam, até, à 

gestão e conservação protocolada de espaço público, através da iniciativa “(A)Gente 

do Bairro”. A sua capacidade de agregação e envolvimento das populações enriquece 

o tecido associativo local, contribuindo para o desenvolvimento do território.  

 

Baixa Comercial de Águas de Moura conhece novo impulso em 2020 

 

Depois do ano de arranque, marcado pelo desenvolvimento do modelo, o 

trabalho junto das/os agentes locais e a implementação no terreno das primeiras 

iniciativas, 2020 será um ano de novidades e consolidação do projeto de dinamização 

da Baixa Comercial de Águas de Moura. 
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O grupo de trabalho realizou uma reunião no dia 30 de janeiro, com a 

participação do Vereador Luís Miguel Calha e da Presidente da União das Freguesias 

de Poceirão e Marateca, para balanço do que foi alcançado até aqui e apresentação e 

debate das propostas do Município para este ano. Iniciativas como os “Mercadinhos 

d’A Moura”, o São Silvestre Marateca Trail, a implantação de sinalização rodoviária 

direcional ou a campanha de comunicação foram consideradas muito positivas, com 

valiosos contributos para a visibilidade da localidade, para a autoestima da população 

e para o estreitamento da relação entre os diversos parceiros.  

Num momento em que estão em instalação os hotspots de Wi-fi em Águas de 

Moura, no Centro Comunitário e n”Os Cenourinhas”, junto ao Sobreiro Monumental, no 

âmbito da candidatura ao projeto europeu WIFI4EU, a aposta continuará no sentido do 

aprofundamento do caminho iniciado, acrescentando outros vetores, como a 

valorização do Arroz Carolino do Sado (que será estrela dos novos Fins de Semana 

Gastronómicos, no âmbito do programa “Palmela, Experiências com Sabor!”), a 

criação de oferta de Turismo de Natureza, o aumento da atratividade visual da Baixa 

Comercial e o desenvolvimento de um novo ciclo de formação para a comunidade, 

com atenção às artes e lavores, não descurando as questões da segurança e dos 

primeiros-socorros, em parceria com os Bombeiros de Águas de Moura. 

De forma global, a reunião demonstrou a grande sintonia e forte compromisso 

entre os diversos parceiros deste projeto, que fazem um balanço muito positivo dos 

resultados já alcançados e deixaram várias sugestões para este novo ciclo, encarado 

com grande entusiasmo. 

 

 


