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Resultados 2014 
confirmaram opções de gestão

Município pioneiro, em Portugal, no desenvolvi-
mento de experiências de Orçamento Participati-
vo, Palmela retomou o projeto em 2014, depois de 
um período de pausa para reformulação, devido 
ao contexto económico e financeiro vivido no país. 
Foi reforçada a informação fornecida para uma 
participação cada vez mais ampla e consciente, 
bem como a partilha dos resultados, com vários 
níveis de análise, que facilitam a hierarquização 
das prioridades. Além da discussão do Orçamen-
to e das GOP, as reuniões ajudaram a recensear 
questões de gestão corrente e preocupações dos 
munícipes e dos trabalhadores. Cada uma des-
tas questões foi, depois, estudada pelos serviços 
e, se possível, solucionada, para que na reunião 
seguinte, na respetiva freguesia, fosse possível 
prestar contas e apresentar uma resposta. Depois 
de um ano de trabalho, o Município efetuou novo 
périplo em dezembro para apresentar resultados, 
medidas e compromissos, fomentando o debate. 

No total, quer em papel, quer através da internet, 
foram recebidos 270 inquéritos, sendo a maioria 
(54%) de munícipes do sexo masculino, com idades 
compreendidas entre os 40 e os 49 anos (24,4%), 
seguidos da faixa entre os 50 e os 59 (19,3%). Nas 
áreas de intervenção municipal consideradas prio-
ritárias, destacam-se a rede viária e sinalização 

(46,3%), a recolha e tratamento de resíduos (35,6%) 
e a educação (30,7%), confirmando as opções do 
Executivo, expressas no Programa de Mandato. Os 
participantes no inquérito afirmaram estar satisfei-
tos e consideram-se suficientemente informados 
(48,1%) sobre a atuação municipal. 

Palmela prepara ciclo 
Orçamento Participativo 2015

Concluído o processo Orçamento Participativo 
2014, com a apresentação pública dos resulta-
dos e a aprovação e divulgação dos documen-
tos de gestão para o ano em curso, o Município 
de Palmela está, já, empenhado na preparação 
do novo ciclo OP. A participação tem sido, aqui, 
acarinhada como metodologia privilegiada de 
trabalho e como caminho de enriquecimento da 
democracia e do poder local, numa aposta forte 
na gestão pública partilhada com as pessoas, das 
IPSS às empresas, do movimento associativo à 
comunidade educativa, das instituições públicas 
a cada um dos munícipes deste território.

Dentro do vasto leque de processos participati-
vos em curso no concelho - do Projeto Educativo 
Local aos programas vocacionados para os públi-
cos infantil e juvenil “Eu Participo Crianças e Jo-
vens/ Agir pelos Direitos/ Poder Local”, passando 
pelo “(A)gente do Bairro” ou pelas Semanas das 

Freguesias - o Orçamento Participativo assume 
papel de destaque pela grande abrangência das 
decisões tomadas com as populações, com im-
pactos diretos e muito significativos no seu quo-
tidiano e na sua qualidade de vida.

O calendário OP 2015 terá uma primeira ronda 
de reuniões em abril, para recensear as preocu-
pações e propostas dos munícipes e dos traba-
lhadores da autarquia, bem como as opções re-
lativas às prioridades na intervenção municipal. 
Depois, em setembro, será realizado o debate 
e a hierarquização das ideias apresentadas em 
abril, no sentido de integrar nas Grandes Opções 
do Plano 2016-2019 o mais possível daquilo que 
merecer consenso e estiver ao alcance das possi-
bilidades do Município. Finalmente, em outubro, 
serão apresentados os resultados das sessões 
públicas e a proposta de Orçamento 2016 e GOP.

Em abril, as sessões decorrerão na semana de 6 
a 10, com encontros com os trabalhadores mu-
nicipais nos dias 9 e 10 e reuniões com os mu-
nícipes em cada uma das freguesias, de acordo 
com o seguinte plano:

- 6 de abril | Marateca
- 7 de abril | Pinhal Novo
- 8 de abril | Poceirão
- 10 de abril | Palmela
- 13 de abril | Quinta do Anjo
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Orçamento Participativo
O que é? Porquê? Para quê?



O que é o Orçamento Participativo em Palmela?
É um mecanismo de democracia participativa de carácter consultivo, em que os cidadãos 
do concelho de Palmela exprimem a sua opinião sobre necessidades de intervenção a priorizar, 
contribuindo para influenciar as decisões municipais no âmbito dos investimentos e ações a realizar, 
a par dos compromissos vertidos no Programa de Mandato do executivo municipal.

Porquê o OP?
Para além da identificação e priorização de investimentos e ações, acreditamos que este 
processo poderá contribuir para :
- A qualificação do diálogo entre cidadãos e eleitos, adequando as decisões às necessidades 
e expectativas dos primeiros;
- A colaboração na procura das melhores soluções, para a qualificação do nosso território, 
tendo em conta os recursos possíveis;
- A compreensão global do território, integrando preocupações individuais e o bem-estar coletivo;
- Maior transparência na gestão municipal.

A participação cidadã contribui  ainda para:
A  avaliação do trabalho realizado pela Câmara Municipal por áreas de intervenção; 
A definição de  investimentos municipais prioritários;
A  identificação da área de intervenção municipal prioritária;
O recenseamento de projetos específicos de voluntariado/intervenção comunitária elegíveis 
para o programa “(A)gente do Bairro”.



Processos de Participação 
2014



Processos de Participação desenvolvidos pelo Município

Processo Destinatários Nº.
Participantes

PAESP - Plano de Ação para a Energia 
Sustentável de  Palmela

População do concelho- 5 
sessões

150

Revisão do Regulamento de 
Urbanização e Edificação e Regulamento 
e Tabela de Taxas Municipais

Moradores das Augis, 
empresários da construção,
hotelaria e restauração –
fevereiro 2014

75

Plano de Pormenor de Bacelos- Quinta 
do Anjo

População de Quinta do Anjo 60

Revisão  do Regulamento Municipal de 
apoio ao Associativismo

Agentes associativos  do 
concelho

140

Projeto Educativo Local Comunidade educativa (1ª 
sessão)

46

Eu participo Crianças e Jovens/ Agir 
Pelos Direitos / Poder Local “ eu 
conheço eu participo”

5 Turmas do Ensino Básico +
Agrupamento Escolas José 
Saramago

1000



Processos de Participação desenvolvidos pelo Município (continuação)

Em 2014, até à data, registaram-se 2001 participações.

Processo Destinatários Nº.participantes

Orçamento Participativo Trabalhadores 
Municipais

Trabalhadores do município
4 reuniões

250

Projeto (A)Gente do Bairro
Quinta da Torre
Horta comunitária
Espaços verdes  - Cascalheira

- Rua Alberto Valente

Comunidade local / 
associações/cidadãos/ 
empresas/Autarquias

61

Semanas de Freguesia Autarquias/população,
instituições, empresas  e 
comunidade local

500

Orçamento Participativo Outubro  e 
Dezembro 2014

10 Reuniões/ Assembleias 330

Inquéritos recebidos 270



Questões/assuntos colocados nas sessões plenárias do OP
Desenvolvimento/ponto de situação



Propostas apresentadas nas 10 Sessões públicas

Assuntos /Tipologia N.º

Gestão Corrente 53

Investimento 49

Outros 14

Total 116



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

Rua Manuel Martins Pitorra
•Recolha de monos

•Poste de IP ( buraco causado pela grua de 
recolha de Lixo)

Zona identificada.
Recolha efetuada. Referenciada pela fiscalização 
e SEPNA.
Colocado Touvenant /saibro

Bairro Valente
•Toponimia.

•Abastecimento Água

Visita ao local - Promoção de solução em curso 
colocação placas
Em avaliação: ligação através da AUGI Marquesa 
I e III ou ligação Moita ( Em planeamento de 
infraestruturas)



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

•Rua Amadeu Sousa Cardoso – Iluminação
•Escoamento água

Reportado à EDP em 18 Nov - Concluído
Foi colocado geodreno - ligado ao Pluvial -
Concluído

Muro em perigo de derrocada junto à Igreja Sinalização colocada.
Notificado proprietário.
Demolição efetuada.
Muro reconstruído.

Rua da Escola
•Substituição de contentor

Contentor Substituído - Concluído

•Sistema de rega na Via pública
•( caminho junto ao complexo Desportivo 
Municipal)

Processo de fiscalização  - Em curso



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

Ciclovias Prevista Rede Ciclável em caminhos e ciclovia 
projetada para a Urb. Colinas da Arrábida.
Obra a executar em 2015 /16 - valor .50.000€

Marquesas I,II,III,IV Obras da responsabilidade dos comproprietários 
das AUGIS.
CMP  Aprovou redução de taxas e  facilitação do 
licenciamento Condicionado

Mercado de Quinta do Anjo CMP e Junta de Freguesia  promoverão concurso 
de ideias sobre este espaço 2º trimestre 2015



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

AUGI Pinhal das Formas Aprovadas Reduções de Taxas e Licenciamento 
Condicionado.
Em fase de cálculos do valor de taxas e caução

Pavimentação Rua da Escola / Estrada do Gado Previsto o asfaltamento de pequenos troços de 
ligação que garantam continuidade aos das 
AUGI. 
Procedeu-se ao estudo e orçamentação:
-85.000,00€ até Rua Carlos Ribeiro.
-130.000,00€ até Rua  de S. José.

Circuito de Manutenção
•Falta de Iluminação

Foi solicitado Orçamento à EDP em 2 de 
dezembro para posterior avaliação da 
intervenção a realizar.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

Escola EB1/JI António Matos Fortuna
•Segurança e trânsito

Assunto  apresentado  à GNR  “ Escola segura” no 
Conselho Municipal de Educação.
As  saídas de emergência estão aprovadas para os 
portões centrais de acordo com o Plano de 
Segurança da Escola

Vala no Eixo da Avenida Prof. António Matos 
Fortuna
•Lixos e detritos
•Proteção para peões junto à  vala.

Limpeza agendada

Colocadas baias na interseção da vala com a 
Coophanjo.

Recolha de Lixo Insuficiente Orçamento de 2015 contempla verbas para 
reforço de circuitos – prestação de serviços



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO
Intervenções Desenvolvimento

Rua Francisco Xavier
•Colocação de Lombas

Rua da Madalena
•Um só sentido

Rua Manuel J. Lima Simões ( Rua do IOGA)
•Sentidos de trânsito

Prédio em Ruinas – Rua Manuela Silva/ V. Costa 
Lima

•Possibilidade de criar bolsa de 
estacionamento

Em análise pelos serviços

Não existe terreno para ampliação do domínio 
público.
Manter-se-á um só sentido

Possui dois sentidos.

CMP contactou banco proprietário  
manifestando interesse na aquisição. Existem 
problemas na matriz, na identificação dos lotes. 
A Entidade bancária ficou de clarificar para 
posterior negociação.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

Rotunda saída Colinas da Arrábida
•Monumento

Pavimentação Rua Manuel Martins Pitorra –
Centro ERGUER

Pavimentação -Estrada Quinta da Várzea

Arranjo paisagístico competirá à Pelicano-
quando avançar última fase  -Quinta do Anjo 
Village.

Avaliação custos – 500 metros 65.000€.

Avaliação custos  - 500 metros 167.300€

Árvores a bloquear a iluminação pública Procedimento de podas em curso no Período 
Outono Inverno

Canalizações em fibrocimento: Amianto Não existe perigo- ( Vide -posição da Org. 
Mundial Saúde).
CMP – Efetua substituição progressiva



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções desenvolvimento

Biblioteca Municipal / Atendimento –
Encerramento agosto.

Fraca adesão e rotatividade de pessoal de 
serviço/férias

Proposta de Ecopontos subterrâneos A AMARSUL não realiza esse investimento.
CMP está a criar obrigatoriedade em novos 
loteamentos

Vila Amélia/ Rotunda Makro
Inundações e perigosidade na via

Projeto aprovado- vai ser implementado por AUGI 
Concelho do Barreiro.
Aguarda autorização da firma AXL para utilização 
terreno  adjacente

Necessidade de integrar a localidade de Cabanas 
em futuros circuitos de transporte público, 
nomeadamente de acesso à Estação Ferroviária.

Esta necessidade será reforçada no Conselho 
Municipal de Mobilidade, junto dos operadores 
de transportes.

Universidade Sénior no Concelho – uma 
necessidade

Reconhecida a importância do Tema, o mesmo  já 
foi abordado na Rede Social, pois é determinante 
que estes projetos existam de forma articulada 
com os restantes recursos concelhios – em análise



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | QUINTA DO ANJO

Intervenções Desenvolvimento

Rede de Águas
“Na curva à entrada de Águas de Moura acontece 
muitas vezes rotura das condutas de água”
“A estrada está continuamente a ser remendada

CMP efetuará reparação de betuminoso, 
implicando a realização de cortes no asfalto 
para evitar posteriores ondulações e fissuras 
no local intervencionado.

Escola de Águas de Moura
Questão do Telheiro e espaço exterior

Estudo prévio concluído.
Intervenção incluída no plano de investimentos 
para 2015, 2016 e 2017no valor global 
de  150.000€

Taxas
“o agravamento das taxas para casas em ruínas 
sempre vai acontecer?”

Proposta IMI prevê esse agravamento.
Taxa elevada ao triplo ( devolutos e em ruinas)
Majoração em 30% - degradados e que 
coloquem em perigo pessoas e bens.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | MARATECA

Intervenções Desenvolvimento

Rua José Francisco Bento
“gostaria que fosse alcatroada”

Admitida a possibilidade de integrar 
na empreitada de conservação permanente 
em 2015.
Intervenção orçamentada em 22.000€

Rua Monte das Ferrarias
“não tem iluminação pública”

Em estudo e orçamento o prolongamento, 
em função do número de habitações

Rua Monte das Ferrarias
“não tem contentor de lixo, tenho que despejar 
o lixo na Landeira”

Existem 3 locais de deposição identificados. 
A cobertura da recolha de R.S.U desta área  
é suficiente face ao nº de habitantes

Rua Manuel Landum – Vale da Abrunheira
Proposta para  alteração do sistema de recolha 
de resíduos- passando a recolha individual.

Solicitação acolhida. 
Aguarda definição da data de implementação 
deste projeto piloto.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | MARATECA

Intervenções Desenvolvimento

Muro junto ao Bairro Popular
“o muro está a cair para o passeio”

Gab. Jurídico e Fiscalização – para notificação 
proprietário.
Proprietário efetua reparação – Concluída 

Grua à entrada de Águas de Moura
“quando é que a gente se livra daquela grua?”

Empresa notificada para apresentar relatório 
detalhado no prazo de 15 dias ou proceder a 
remoção voluntária – Incumprimento levará a 
remoção coerciva.

Alargamento Cemitério da Marateca Em fase final de negociação com o proprietário 
do terreno adjacente, para posterior cedência e 
transferência para o domínio público da União de 
Freguesias.

Corte  de árvores junto à Ass. Cultural e 
Recreativa de Fernando Pó

Não se justifica tal intervenção.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | MARATECA

Intervenções Desenvolvimento

Porque não é concluída a Ciclovia até ao limite do 
Concelho em 2015?

• Estrada P. Novo /Moita ( EM 533-1)

Mais vias/ corredores  clicáveis como espaços de 
uso quotidiano.

Estão concluídos estudos de implantação.
Obras  a terem lugar em 2016 – 40.000€

Dificuldades na Expropriação  para alargamento 
bermas

Previsto em Orçamento 2016/2017/2018: 
130.000€

Ordenamento Territorial – passagem da área da 
Venda do Alcaide, para a Freguesia de Pinhal 
Novo, na sua totalidade

Reorganização administrativa deve decorrer da 
vontade das populações



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PINHAL NOVO

Intervenções Desenvolvimento

Calcetamento Estrada Batudes à EN 252 de 
ambos os lados (atualmente só um lado está 
feito)

Compromisso de orçamentar.
(a execução de 900 metros de valeta espraiada 
importaria em 35.200€)

Iluminação viaduto Refer : Estrada dos Espanhóis 
P. Novo/Palhota

Negociação em curso com REFER

Solicita avaliação sobre possibilidade de ligação 
ao coletor em alta que atravessa o Aceiro do 
Miranda

Em estudo com levantamento topográfico para 
análise da viabilidade do prolongamento

Parque de acesso à estação da REFER / lado sul. 
Espera obra definitiva

Negociação em curso com a REFER.
Projeto em elaboração /custo previsto( 
150.000€)

Intervenção Rua João de Deus Em estudo nos Serviços Municipais ( GEPE)



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PINHAL NOVO

Intervenções Desenvolvimento

Grupo Amigos da Confidente apresenta proposta 
para a dinamização deste espaço da Vila de Pinhal 
Novo- Criação de um espaço para prática de 
Street Workout – necessitando a cedência de 
espaço municipal para a implementação  do 
equipamento.

Este projeto pela sua génese, poderá vir a 
englobar, em 2015, o Projeto (A)gente do Bairro.

Jardim de Infância Vale da Vila.

Necessidade de colocação de toldo que garanta a 
proteção das crianças no trajeto entre o edifício 
principal e o refeitório em dias de chuva

Já foram considerados investimentos neste 
equipamento para o presente ano e para o ano de 
2016.Esta solicitação levou à reavaliação de 
prioridades de investimento – A realizar no 1º 
semestre de 2015.

Lagameças.

•Pavimento e vala junto ao café “ do Jorge”

Intervenção Concluída.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PINHAL NOVO

Intervenções Desenvolvimento

Rua do Campo da Bola.

•Aqueduto partido e limpeza valas

•3 candeeiros em falta

Sede Grupo Amigos Lagameças

• vala e manilhas obstruídas

Concluído

Solicitado à EDP em 16/10 .

Concluído

Aceiro dos Espanhóis

•Limpeza de valas é urgente pois assim não há 
escoamento de águas possível

Concluído



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PINHAL NOVO

Intervenções Desnvolvimento

Rua Loja Nova

•Linha de água obstruída
Reunião técnica no local para analisar soluções.

Rua 9 de março - pavimentação

Entrega abaixo-assinado
Obra incluída e programada para 2016/2017 
( 265.00 €)

Rua 5 de Outubro - Cajados 1240 m. por pavimentar/ com 6 passagens 
hidráulicas – valor apurado 180.320€

Rua Manuel Carromeu.
•Muro a estrangular vala Assunto para fiscalização – obra embargada

Agualva de Cima.
•Colocação Placas

Apesar da dificuldade de definir com rigor, junto 
às principais vias, os limites do perímetro da 
localidade, a CMP irá proceder à colocação de 
placas, consultando a União das Freguesias de 
Poceirão e Marateca



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | POCEIRÃO

Intervenções Desenvolvimento

Abrigos de Passageiros danificados por todo o 
Concelho

Adjudicada a reparação de 10 abrigos e 
colocação de 1 novo

Pavimentação da Rua dos Baguiços

Pavimentação da Rua dos Leandros

Pavimentação da Rua Constantino loureiro

Rua Julien Bruand

Compromisso de orçamentar para posterior 
discussão de prioridades
920 m com 5 Ph, na zona mais  habitada: 
180.000€/2050 m com 11 Ph: 400.000€

1060m com 3 Ph: 195.000€

1150 com 5 Ph: 210.000€

700m com Ph: 130.000€



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | POCEIRÃO

Intervenções Desenvolvimento

Brejos do Assa

Azinhaga Mata Mouros em Brejos do Assa –
Pavimentação

•Toponímia – falta de placas

•Saneamento

Orçamentado
•toda a extensão 1600m com 2 PH – 230.000€
•zona mais habitada 550m – 78.650€

Foram Colocadas três Placas – concluído.

Nova empreitada SIMARSUL – Adjudicada.. 
A CMP já efetuou, em 2009, o investimento de 
700.000 na rede em baixa.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PALMELA

Intervenções Desenvolvimento

Bairro Sousa Sintra

•Ligação ao coletor.

A autarquia está a estudar Linhas de água e  a 
proceder à elaboração de projetos, orçamento 
para avaliar possibilidades de implementação,
Incluído  nas Infraestruturas Lagoinha – 2ª fase 
em 2017/2018

Quinta das Asseadas/Quinta da Glória/ Portal 
Branco/ Repsol

Águas Pluviais/Rede esgotos

Considerando que a SIMARSUL não executou 
emissário devido ao problema de concessão em 
Setúbal, está a ser estudada alternativa.

Estudo a decorrer em paralelo com 
atendimento a munícipes.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PALMELA

Intervenções Desenvolvimento

Rua do Aviário Empreitada relativa à 1ª fase adjudicada 
(Início: dezembro2014/janeiro 2015

Proteção berma Ribeira da Salgueirinha nesse 
arruamento

Em avaliação a possibilidade de inclusão na 
empreitada  em curso.

Infraestruturas Lagoinha 2º fase- que obras estão 
incluídas?

Previsto em GOP 2016: Rua do Transformador e 
EN 379 entre a Rua da Holanda e a Rua do 
Aviário; Em 2017 e 2018 Bairro Sousa Cintra ( 
800.000€)

Venda do Alcaide
Jardim Ferreira da Costa

A CMP está a elaborar estudo e reformulação de 
projeto – Pintura e colocação de aparelhos de 
ginástica

Palmela 
– Largo de S. João ( miradouro)
-Largo do Terreiro
- Avaria na iluminação do Largo de S. João

A CMP efetuará manutenção, eliminando 
ramagens mais altas e abaterá dois exemplares . 
Concluído 

Reparada.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PALMELA

Intervenções Desenvolvimento

Asfaltamento da Rua 5 de outubro – Bairro do
Pinheiro  Grande

Foi orçamentado:
Até ao limite do Bairro Pinheiro Grande 
105.000€; até à estrada do Montinhoso 
68.000€; 
Estrada do Montinhoso 87.000€

Ligação da Venda do Alcaide ao Pinhal Novo por 
ciclovia

Só possível por aceiros.  Expropriação  de 
terrenos  constitui uma dificuldade.

Palmela
-Canteiros Rua de Olivença

-Largo do Touril /arranjo

No inicio de 2015 a CMP vai proceder à 
plantação de Lantanas – concluído.
Intervenção considerada, falta efetuar pintura 
de muros . Colocação de Arbustos - concluída

Praceta da Liberdade.
- Colocação de espelho

Apesar da falta de visibilidade resultar, em geral, 
do estacionamento indevido – a CMP está a 
analisar a colocação de espelho



Intervenções Desenvolvimento

Asfaltamento da Rua 5 de outubro – Bairro Do
Pinheiro  Grande

Foi orçamentado:
Até ao limite do Bairro Pinheiro Grande 105.000€; 
até à estrada do Montinhoso 68.000€; 
Estrada do Montinhoso 87.000€

Ligação da Venda do Alcaide ao Pinhal Novo 
por ciclovia

Só possível por aceiros.  Expropriação  de terrenos  
constitui uma dificuldade.

Palmela
-Canteiros Rua de Olivença

-Largo do Touril /arranjo

No inicio de 2015 a CMP vai proceder à plantação 
de Lantanas.
Intervenção considerada, falta efetuar pintura de 
muros . Colocação de Arbustos - concluída

Praceta da Liberdade.
- Colocação de espelho

Apesar da falta de visibilidade resultar, em geral, 
do estacionamento indevido – a CMP está a 
analisar a colocação de espelho

Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PALMELA



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PALMELA

Intervenções Desenvolvimento

Av. Liberdade.

Canteiros dificultam a acessibilidade
CMP- está a estudar intervenção neste espaço.

Quinta do Outeiro

- Acesso ao centro de saúde  e cemitério

Já existem dois locais de acesso. (Escadinhas e 
escadaria junto aos Bombeiros).
A CMP está a projetar prolongar passeio até ao 
cemitério

Centro Histórico Palmela
- Falta de papeleiras

Foram substituídas papeleiras danificadas.
Reforço previsto para 2015.



Questões/assuntos colocados na Sessão Plenária | PALMELA

Intervenções Situação atual

Fogaças de Palmela

Certificação deste produto.

A Fogaça de Palmela é um produto que reúne 
caraterísticas muito específicas que lhe são 
atribuídas pelo seu modo de produção original, 
o que pode possibilitar o seu registo como 
produto IGP (Indicação Geográfica Protegida). 
O processo de registo deve ser apresentado por 
uma associação de produtores que englobe 
todos os fabricantes de Fogaças de Palmela, que 
deverá elaborar um caderno de certificações 
que cumpra todas as exigências legais, 
submetendo-as então às entidades 
competentes. 
Atualmente, não existe nenhuma associação ou 
agrupamento de produtores da Fogaça de 
Palmela, que possa assumir o registo e a 
dinamização deste produto.  Vamos Dinamizar 
ideia em 2015.



Tratamento de assuntos colocados nas 10 reuniões públicas

Intervenções
Tipologia

Situação Atual
Dezembro 2014

Em apreciação
Pelos Serviços 

Municipais

Gestão Corrente

53

Resolvidos 27 51% 17 Assuntos  

Em programação 9 17%

Investimento

49

Orçamentados 
para posterior 
avaliação

14 29% 20 Assuntos

Incluídos no 
Plano Plurianual 
de Investimentos

15 30%

Outros

14

Em curso 14 100%

Total

116

79 68% 37 Assuntos



Questionário/Resultados



Via Nº

Papel 196

Internet 74

Total 270 Papel
72,6%

Internet
27,4%

Questionários : Resultados - Número de Questionários Recebidos



Até 19 anos
0,7%

20 a 29 anos
8,1%

30 a 39 anos
19,3%

40 a 49 anos
24,4%

50 a 59 anos
21,9%

60 a 69 anos
11,5%

70 ou mais 
anos

10,7%

NR
3,3%

Masculino
54,1%

Feminino
41,9%

NR
4,1%

Caracterização dos Respondentes/inquiridos - Idade e Género



Pinhal 
Novo
35,2%

Palmela
30,7%

Quinta do 
Anjo

17,8%

Poceirão
5,9%

Marateca
2,2%

Não reside 
no 

concelho
6,3%

NR
1,9%

Sem 
escolaridade

1,1% 1º Ciclo EB
12,2%

2º Ciclo EB
7,0%

3º Ciclo EB
10,4%

Secundário
32,6%

Superior
30,0%

NR
6,7%

Distribuição Geográfica e Escolaridade



Exerce 
profissão

59,6%
Pensionista 

(reformado/a)
20,4%

Desempregad
o/a

8,1%

Trabalhador/a
-estudante

3,3%

Estudante
2,2%

Não exerce 
nem procura

0,4%
NR

5,9%

Conta de 
outrem
82,9%

Conta 
própria, sem 
empregados

6,5%

Conta 
própria, 

com 
empregados

4,7%

Independen
te (recibos)

4,1%

Outra 
situação

1,2%
NR

0,6%

Condição e Situação Laboral



46,3
35,6

30,7
28,5

25,2
23,7

20,4
20,0

17,8
16,3

13,3
13,0

9,6
8,5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Rede viária e sinalização de trânsito
Recolha e tratamento de resíduos

Educação
Criação e conservação de espaços verdes

Rede de esgotos
Desenvolvimento económico

Abastecimento de água
Cultura e desporto

Gestão e planeamento do território
Ação social

Turismo
Conservação do património

Proteção civil
Outras

Resultados - Áreas de Intervenção Municipal Consideradas Prioritárias  



26,1
7,9
7,8

6,4
4,9

4,7
3,9
3,8

3,3
3,2

2,9
2,4
2,3

1,9
1,6
1,5
1,4
1,4
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8

0,2
2,1

0 5 10 15 20 25 30

Rede viária
Higiene urbana

Saneamento básico
Educação

Abastecimento de água
Espaços verdes

Sinalização
Iluminação pública

Acessibilidade e mobilidade pedonal
Desporto

Espaço público
CMP (Interno)

Ambiente
Ação social

Desenvolvimento económico
Juventude

Drenagem e escoamento de águas
Proteção civil

Espaços de jogo e recreio
Reabilitação urbana

Transportes públicos
Ordenamento do território

Cultura
Património

Turismo
Saúde

Atendimento e comunicação
Equipamentos

Fiscalidade
Outros

Prioridades de Investimento por Área



Área de intervenção

N
ad

a 
sa

tis
fe

ito

Po
uc

o 
sa

tis
fe

ito

Sa
tis

fe
ito

M
ui

to
 

sa
tis

fe
ito

Se
m

 
op

in
iã

o

N
ão

 
re

sp
on

de

Educação 6,7 11,1 39,6 16,7 14,1 11,9
Cultura e desporto 9,6 13,7 36,3 16,3 11,1 13,0
Ação social 10,0 14,1 37,0 3,7 19,6 15,6
Gestão e planeamento do território 10,7 25,2 36,3 1,9 12,2 13,7
Rede viária e sinalização de trânsito 19,6 36,3 29,3 4,4 2,6 7,8
Abastecimento de água 11,5 10,4 43,0 21,1 2,2 11,9
Proteção civil 12,2 9,3 39,3 11,9 14,4 13,0
Recolha e tratamento de resíduos 18,1 29,3 35,9 7,0 1,1 8,5
Desenvolvimento económico 17,8 25,6 30,4 4,8 8,9 12,6
Rede de esgotos 17,8 17,0 39,6 12,2 4,8 8,5
Criação e conservação espaços verdes 17,4 22,2 39,3 5,6 3,3 12,2
Conservação do património 11,9 20,4 42,2 6,7 4,4 14,4
Turismo 14,1 14,8 31,5 10,4 14,8 14,4

Satisfação com Atuação Municipal



Nada 
informado/a

1,5%

Pouco 
informado/a

31,5%

Suficientement
e informado/a

48,1%

Muito 
informado/a

14,4%

NS/NR
4,4%

Grau de Informação Sobre a Atividade Municipal



Síntese das Principais Propostas 
Apresentadas



Síntese das principais propostas apresentadas | QUINTA DO ANJO

Área Temática Propostas

Abastecimento de 
água

Desenvolver o abastecimento de água no Bairro José Valente

Ambiente

Elaboração de Agendas Locais 21  - por freguesia
Hortas Comunitárias - Quinta do Anjo 1ª fase 12.000€
“Propomos a realização de ações de sensibilização aos fregueses sobre a 
importância de preservar o ambiente Damos o seguinte ex: poder trocar-se 
resíduos (embalagens, papel, rolhas, pilhas, etc.) por títulos de transporte 
(Transtejo, Soflusa, Carris, Metro, etc.) ou por doses de avio alimentar numa 
superfície comercial  (Continente, Pingo Doce, Intermarché, LIDL, etc) . Mas 
poder-se-á pensar numa articulação com outras empresas de outras áreas que 
possam querer juntar-se à causa”



Síntese das principais propostas apresentadas | QUINTA DO ANJO

Área Temática Propostas

Desenvolvimento 
económico 

Desenvolvimento económico
Rentabilizar o Mercado da Quinta do Anjo sem prejudicar os proprietários 
atuais 

Desporto Ciclovia de Quinta do Anjo
Criação (ou prolongamento) de Ciclovias e privilegiar soluções urbanas que 
permitam o convívio comunitário (por exemplo, com a criação das "ruas para
todos", criação de pequenas áreas verdes de convívio comunitário em 
detrimento de grandes áreas ajardinadas que não têm particular uso 
comunitário 

Drenagem e 
escoamento de 
águas 

Melhoria na limpeza nos canais de escoamento de águas: Rua Manuel 
Martins Pitorra (melhoria no nivelamento da rua, acumulação de águas em 
alguns pontos); Estrada Principal para a Penalva (melhoria no nivelamento
para escoamento das águas) 



Síntese das principais propostas apresentadas | QUINTA DO ANJO

Área Temática Propostas

Educação Escola Básica Bairro Alentejano Recuperação de cobertura 

Espaço público Reposição de mobiliário urbano 

Espaços de jogo e 
recreio 

Remodelação/ beneficiação dos espaços de jogo e recreio – Quinta do Anjo 

Espaços verdes Reconversão do Olival da Rua Gil Eanes em jardim com pequeno café 
(modular) de apoio e manutenção aos poucos jardins / espaços verdes 
existentes 



Síntese das principais propostas apresentadas | QUINTA DO ANJO

Área Temática Propostas

Higiene urbana 

Recolha e tratamento de resíduos 
Recolha do lixo e de monos

Implementação de sistema de recolha de resíduos - monos municipal, por 
freguesia com locais claramente marcados para o efeito 

Recolha e Tratamento de Resíduos = A recolha de resíduos urbanos dos 
contentores deve ser feita em todas as ruas nos bairros sinalizados, facto 
que não temos verificado, pelo que no nosso bairro, designadamente Quinta
das Flore / Olhos de Água, 

Melhoria do sistema de recolha de lixo, monos e verdes em Cabanas 



Síntese das principais propostas apresentadas | QUINTA DO ANJO

Área Temática Propostas

Iluminação pública 

Iluminação luz  acende muito tarde 
Aumento de iluminação nas ruas dos bairros
Aumento das lâmpadas no Bairro e repor as que não funcionam 
Iluminação das estradas 
Maior iluminação na Estrada Nacional 

Proteção civil 

Informação e relembrar que o cidadão é o primeiro agente de proteção civil.
Levar a proteção civil ate as pessoas, com iniciativa e formação ou ações 
informais aproveitando os contactos do movimento associativo  
concelhio. Estas medidas podem ajudar a salvar vidas, não esquecer!

Incentivar e aproveitar os utilizadores PMR ( rádio) para a criação de uma 
rede de comunicação com formação e exercício para ser utilizados em 
grandes iniciativas no concelho assim como necessidade em caso de 
Catástrofe outras rede de comunicação falharem.   Exemplo Rede delta 
Conselho português de Proteção Civil. 



Síntese das principais propostas apresentadas | QUINTA DO ANJO

Área Temática Propostas

Rede viária e
Sinalização 

Pavimentação da Rua José dos Reis, em Cabanas
Pavimentação da Rua António Pereira Amaro em Cabanas

Beneficiação de Estrada que liga a CM 1029 e a circular norte à Auto Europa 
– Acesso (Cabeço  Ruivos).
Criação de uma rede viária externa à aldeia de Quinta do Anjo, como 
apresentado a quando do Programa Palmela Village

Asfaltamento da rua que liga o bairro da Quinta das Flores (Olhos de Água) 
ao Bairro dos Brejos Carreteiros  ( Rua Beira Litoral – 150.000€)

Asfaltamento dos arruamentos adjacentes Av. Costa Gomes, Lagoinha 
Rotunda na estrada de Vila Amélia cabanas com estrada da BP 

Repavimentação das ruas mais degradadas, Rua dos Lusíadas, Rua Gil Eanes, 
Bairro 1º de Abril, entre outras... 

Transportes Públicos Melhoria da rede transportes.
Transporte para Pinhal Novo.

Fiscalidade O Desenvolvimento económico só é possível se ajudarem os contribuintes e 
empresas ajudando a reduzir as taxas, impostos, licenças, IMI que cada um 
de nós paga. 



Síntese das principais propostas apresentadas | MARATECA

Área Temática Propostas

Higiene Urbana Recolha e tratamento de resíduos ("Monos" - "Verdes"). Fiscalização e
sensibilização, nomeadamente na localidade de Cajados.

Rede Viária e 
Sinalização

Há uns anos foram arrancadas umas cepas da vinha na Rua José Francisco 
Bento para alcatroar aquela rua, mas até hoje ainda não foi feito

Turismo Infraestruturas ao incentivo do mesmo em Marateca e conservação 
dos espaços adequados no qual houve investimento



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Abastecimento 
de Água

Renovação das condutas de abastecimento de água nos sítios mais críticos 
(exemplo - o aceiro do Marcolino, na Venda do Alcaide, tem tido inúmeros 
rebentamentos nas infraestruturas de abastecimento de água entre 2013 
e 2014).

Abastecimento de água com mais pressão no Pinhal Novo e de forma a que 
possam construir até ao 5º ou 6º andar com elevadores para auxiliar os idosos 
que cada vez são mais e vivem em prédios de 3º andar sem elevadores. 
Desenvolvimento urbano + desenvolvimento social, desenvolvimento 
económico (Sei que será difícil, mas não impossível)

Revisão geral das condutas de água, sobretudo as ligações às casas. Quase 
todos os meses rebenta uma, a água é cortada
Ligação dos furos da Fonte da Vaca ao reservatório da Cascalheira  - 2015 
(50.000 €)



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Ação Social

Mapeamento das pessoas carenciadas, apoiando diariamente, semanalmente, 
ou mensalmente, de forma a que consiga a sua independência financeira, ou 
seja, deixa de depender de subsídios ou apoios.

Ação Social - Direito à saúde (gratuito). Deixar de ser tão virtual e ir mais ao 
terreno ver ou dar conta de vitimas de maus tratos, abandono de idosos à sua 
sorte, e de crianças, não é só sinalizar os casos, têm que ser vigiados e atuar.
Criação de centros de abrigos onde as pessoas carenciadas possam ter direito 
a alimentação e dormida diária a troco de trabalho comunitário



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Acessibilidades e 
Mobilidade

Mais passeios rebaixados.
Reparação das calçadas.
Retirar cotos de árvores cortadas e pavimentar esses espaços em toda a vila de 
Pinhal Novo.
Retirar árvores do parque de estacionamento da CP Lado Norte e calcetar 
esses espaços.
Pressionar o (governo) para meter escadas rolantes laterais  na estação da 
REFER  em Pinhal Novo. As escadas fixas são um perigo, onde já muitas 
pessoas caíram e tiveram que ser assistidas e até levadas ao hospital pelo 
INEM (Sei que será difícil, mas não impossível).
Calçadas para toda as estradas.
Conclusão da ciclovia do Pinhal Novo (2016 – 40.000€)
Parque estacionamento Lado Sul - Refer e acesso pedonal à estação (2015 -
150.000€)



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Ambiente Resolução da Ribeira da Salgueirinha ( 2015 /2016/2017- candidatura)
Mais hortas comunitárias.
Recuperação do antigo arco da Rua de Olivença reinstalando-o numa rotunda 
ou espaço verde.

Cultura Programação Cultural.
FIG, Cinema, Exposições históricas.
Museu Ferroviário.

Desenvolvimento 
Económico

Revitalização do Espaço Atlântida Parque.
Reutilização do antigo edifício da estação ferroviária do Pinhal Novo (instalação 
de ninho de empresas, etc)

Iluminação Pública
Iluminação lado sul fraca.
Iluminação na nova via (pedestre, ciclovia)
Requalificar a iluminação pública



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Educação

EB Salgueiro Maia - construção de telheiro, correção do pavimento e subida do 
muro ( 2016/2017 – 50.000€)
EB Zeca Afonso - Drenagem das águas pluviais do logradouro junto à casa 
técnica e cozinha. (2015 – 3.000€)

JI Vale da Vila - substituição de portas e janelas e colocação de estores interiores
Impor os deveres dos alunos encarregado de educação perante a escola, 
agravar as punições aos infratores. Dar mais autoridade aos professores e 
pessoal auxiliar. Contratar mais pessoal auxiliar (para além de finalizar as obras 
inacabadas do Parque Escolar e de retirar as placas de amianto

Criar melhores condições nas escolas, colocando mais auxiliares com formação 
e competências a tomar conta dos nossos filhos.

Manutenção de jardins de infância, escolas básicas



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Equipamentos 
Municipais

Requalificar o Auditório Municipal de Pinhal Novo (Edifício e equipamentos 
audiovisuais) 2015 – 75.000€

Espaço Público
Reabilitação espaços exteriores Pinhal Novo
Arranjos exteriores no Largo da Mitra
Criação e renovação de parques infantis e de atividades (para crianças e adultos, 
incluindo máquinas de exercício)

Espaços Verdes

Poda das árvores (Plantam-se muitas árvores, mas não as podam)
Manutenção Zonas verdes higiene e limpeza
Reabilitação e manutenção de vários espaços públicos na freguesia de Pinhal 
Novo (jardins)
Remodelação do Jardim José Maria dos Santos -lago (2015 projeto)
A não destruição de espaços verdes após a sua criação para o enriquecimento de 
empresas privadas.
Zonas verdes da Quinta do Pinheiro estão simplesmente ao abandono.
Criação e Conservação de Espaços Verdes.
Plantar árvores onde já existiam nas caldeiras
Espaço de Verde ao pé dos Bombeiros 



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Higiene Urbana

•Limpeza Urbana (Corte de ervas nas calçadas). Varredura de Ruas.
•Limpeza, ruas, passeios e espaços públicos.
•Recolha de lixo ao fim de semana.
•Criação de um ecocentro.
•Investimento em equipamentos para recolha e tratamento de resíduos.
•Melhoria na recolha de resíduos sólidos e limpeza de contentores (desinfeção)
•Retirar os ecopontos da avenida principal do Pinhal Novo para outro local (as 
pessoas fazem dos mesmo contentores do lixo doméstico). 
•Colocação de mais pontos de recolha de lixo reciclável na zona rural da 
freguesia do Pinhal Novo.
•Colocar em mais locais  dispensadores de sacos para recolha de dejetos caninos
(exemplo: Praceta Timor).
•Projeto a desenvolver com a comunidade, dando a conhecer os custos reais no 
tratamento e recolha dos lixos, mostrando à população quanto custam à CMP 
estes serviços.



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Juventude Concurso música moderna
Fóruns de juventude
Março a Partir
UltraVerão
Contacto com as populações jovens
Utilização dos CRJS por parte das associações juvenis ou grupos informais

Ordenamento do 
Território

Plano Urbanização Pinhal Novo
Ordenamento do Território / Qualificação Zona Sul da vila (totalmente 
descaracterizada).
Resolução das casas  por acabar/construção.

Saúde Centro de Saúde Lado Sul



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Rede Viária

•Pavimentação da Rua 5 de Outubro (Montinhoso/ Bairro do Pinheiro Grande)
•Pavimentação do Aceiro dos Arraiados ( Incluído 2015/2016)
•Pavimentação do Aceiro das Sapatarias em Pinhal Novo) ( Incluído 2015)
•Parque Estacionamento lado Sul - Estação da REFER ( Incluído 2015)
•Alameda Alexandre Herculano, calçada levantada com lombas pelas raízes das 
árvores e pedras soltas.
•Pavimentação do Aceiro Fonte da Prata (Fonte da Vaca)
•Pavimentação dos Aceiros do Bairro Pinheiro Grande - Pinhal Novo.
•Melhorar a Estrada Municipal Palmela- Poceirão/Beneficiação Estrada 
Municipal nº 533 -1
•Ordenamento do estacionamento de carros
•Criação de Circular Externa Viária/ Variante à EN252
•Estacionamento desordenado com viaturas em degradação
•Asfaltamento na Rua dos Ferroviários em Vale da Vila e colocação de uma 
caleira na vala existente na extrema da rua. Colocação de manilhas no fim da 
rua que liga com o Aceiro do Anselmo, Foram colocados na altura das 
infraestruturas dos esgotos um tubo canelado de 30cms que não dá 
escoamento correto



Síntese das principais propostas apresentadas | PINHAL NOVO

Área Temática Propostas

Saneamento Básico
Rede de Esgotos Montinhoso
A rede de esgotos na Rua das Sapatarias - 4ª casa
Esgotos Carregueira/ Abreu Grande
Fazer os esgotos na Municipal 575 entre o cruzamento da Rua da Herdade e a 
Rua Ary dos Santos, pois já em 2011 enviei uma carta sem resposta
Esgotos Bairro Pinheiro Grande



Síntese das principais propostas apresentadas | POCEIRÃO

Área Temática Propostas

Acessibilidade e 
mobilidade

Pintar todas as passadeiras na localidade de Poceirão

Desporto Apoios para os Clubes Desportivos

Educação Mais projetos na Educação

Iluminação Pública Iluminação na Rua do Campo da Bola – Lagameças
Iluminar os passeios nos jardins nele existentes
Candeeiros na Rua João Pedro Monteiro nas Lagameças.

Rede Viária e 
Sinalização

Beneficiação/ alargamento/ repavimentação da Estrada Municipal 533 
(Palmela/ Poceirão)
Rua Campo da Bola devidamente arranjada com alcatrão (Lagameças)
Deve ser previsto nos próximos anos de algumas ruas no Forninho
pavimentação
Estrada Lagameças - Algeruz, lomba perigosa
É preciso prever umas lombas na Estrada Ferreira da Costa, junto ao café 
Semião Jones no Forninho, muito urgente para evitar algum acidente mortal.
Devem ser colocados sinais de stop em todas as ruas e cruzamentos, no 
Forninho não há este sinal. 



Síntese das principais propostas apresentadas | PALMELA

Área Temática Propostas
Abastecimento de 
água

Abastecimento de Água Fonte do Cortiço
Falta de pressão de água na rede pública de abastecimento, em Padre Nabeto
Abastecimento de Águas: Rede de abastecimento de água nas habitações no 
interior de Brejos do Assa (Isolados).

Ação social Criar uma rede de voluntariado que promova sobretudo o acompanhamento 
dos idosos que se encontram sozinhos em casa e que muitas vezes apenas 
necessitam de alguém para partilhar as suas histórias e de um pouco de 
companhia

Turismo Restruturação das instalações e funcionamento de Posto de Turismo de Palmela
Desenvolver parcerias entre os vários agentes turísticos no sentido de promover 
o turismo da vila e região de forma a que o turista para além de ter um leque 
diversificado de alojamentos, tenha também pacotes variados de atividades do 
seu interesse
Espaço de acolhimento aos visitantes ao concelho (turistas, 'desportistas') com 
ligação ao Parque Natural da Arrábida (informação turística, lavagem de 
bicicletas, etc).( Novo espaço na Alameda 25 de Abril)
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Acessibilidade e 
mobilidade

Pavimentação em calçada da berma da estrada da Venda do Alcaide

Qualificação (criação?) do acesso pedonal entre a Estação de caminhos de 
ferro de palmela e a Vila de Palmela. Trata-se de um caminho usado por cada 
vez mais pessoas (residentes e visitantes - alguns 'por engano') que não 
oferece qualquer segurança.

Ambiente

Promover a compostagem, como estratégia para redução do lixo orgânico. 
Premiando os munícipes que a realizam, através da redução das taxas de 
esgotos.

Reabertura de linhas de água e encaminhamento correto das águas pluviais 
provenientes de coletores de drenagem pluvial na zona Norte de Cabanas, 
assim como, envidarem esforços junto da administração central para a 
definição e reabertura de linhas de água em Olhos de Água, Vale de Touros, 
Lagameças. Algeruz, etc.
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Cultura Apostar em eventos que tragam visibilidade ao concelho, eventos que no 
passado encheram as ruas das vilas, por exemplo: FIG, FIAR, prova disto foi o 
êxito da 1ª feira medieval. Continuar a apostar nos nossos produtos regionais: 
Doçaria, maçã riscadinha, fogaça, vinho, criar incentivos ao comércio local.

Desenvolvimento 
económico

Continuar a apostar nos nossos produtos regionais: Doçaria, maçã riscadinha, 
fogaça, vinho, criar incentivos ao comércio local.

Dar continuidade ao excelente trabalho que tem feito na vitivinicultura da 
região e criar sinergias capazes de atrair os agricultores a encontros onde se 
debatessem e percebessem as suas dificuldades. Ver o que se passa com a 
cooperativa agrícola de Palmela, devolvendo-lhe a dimensão que teve em 
outros tempos e a partir daí, fazer ver ás pessoas o concelho agrícola que 
fomos que somos e que podemos continuar a ser tirando daí grandes 
benefícios em termos de empregabilidade com reflexo na economia.

Iniciativas que captem investimentos no/para o Centro Histórico
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Desporto

Aproveitar todo o espaço circundante ao complexo desportivo para pistas de 
orientação e corta mato, circuito de manutenção, espaços de lazer.

Ciclovia em Aires / Padre Nabeto

Drenagem e 
escoamento de 
águas

Remodelação do aqueduto que atravessa a EM da Baixa de Palmela junto ao 
acesso à Quinta da Glória em Aires

Espaço público

Reabilitação de espaços exteriores na Urbanização Serra Grande
Projeto e Obra da Encosta do Outeiro
Nova Palmela: Com o aumento do estacionamento, sugere-se a supressão dos 
jardins , Alteração do jardim entre os lotes 19/20  e 14/15, tirando as árvores de 
grande porte que colocam em risco a segurança das pessoas, colocando apenas 
árvores de pequeno ou médio porte

Reparação do Mobiliário Urbano e Iluminação nos Largos do Centro Histórico
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Espaços de jogo e 
recreio

Atualizar equipamentos infantis e colocação de equipamento para adultos. 
Exercício e diversão em família.
Remodelação do Ringue da Terra de Pão - Palmela
Remodelação de EJR de Aires e envolventes

Higiene urbana

Ruas Becos e Travessas do Centro Histórico com melhor limpeza e recolha de 
objetos e carros abandonados.
A empresa que faz as recolhas dos ecopontos, deveria fazer essas recolhas mais 
vezes ou colocar mais equipamentos. Evitava que junto à escola houvesse vidros
e lixo fora dos ecopontos por estes estarem cheios durante vários dias.
Melhoria de limpeza urbana/ recolha de lixo na zona da Quinta das Asseadas/ 
Quinta da Glória em Aires.
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Espaços verdes Parque Venâncio Ribeiro da Costa. Com o novo arranjo deixou de haver 
privacidade de quem vai para o parque para almoçar com a família, ou então 
passar só um bom bocado a ler ou a estudar como havia. As mesas estão 
demasiado juntas, não há opção.
Intervenção a fundo no jardim do Padre Nabeto ,uma vez que o mesmo se 
encontra em miseráveis condições no que diz respeito ao sistema de rega da 
relva , recolha de lixos e também os espaços de estacionamento juntos aos 
prédios que se encontram bastante degradados e com constantes poças de 
água.

Juventude Apoio à juventude, envolver e promover a participação dos jovens nas 
atividades existentes, não só nos eventos que são designados para esse público 
alvo, têm que se sentir parte integrante da vida do concelho.
Mais espaços preparados para a juventude e artes.
Promoção da Cultura e do Desporto dos e para os Jovens.

Reabilitação urbana Recuperação de edifícios ao abandono na vila de Palmela através da 
participação de jovens que procuram a sua primeira casa e negociação com os 
proprietários.
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Rede viária

Execução da Rotunda na EN 379/ junto à UNICERVI
Rotunda na Volta da Pedra/ substituição dos semáforos
A continuação do pavimento  da rua José Luís Silva Camolas até a estrada dos 
restauradores de Palmela, esta obra é necessária  para  a fluência do trânsito da 
Avenida do Palmelense em horas de ponta.
Pavimentação da Rua Jaime Lopes Baião, Venda do Alcaide
Na zona junto à Escola de Aires, uma vez que a maioria dos condutores não 
respeitam o semáforo limitador de velocidade, deveriam colocar barreiras para 
obrigar a circular devagar.
Obras de restauro na continuidade da Rua do Agricultor conforme estava 
orçamentado no plano de investimento de 2013.  Estrada do campo de jogos a  
vale de Touros e de Alfacenhas á Quinta do Anjo. Estes acessos em bom estado 
de pavimentação descongestionavam muito o trânsito na estrada principal.

Pavimentação da Estrada Humberto Delgado.
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Rede Viária

Reparação e alargamento da estrada que liga Palmela ao Poceirão e Loja Nova.

Asfaltamento da Estrada das Serralheiras.
Execução de rotunda no cruzamento da estrada que liga Palmela ao Poceirão 
com a estrada dos Espanhóis (ou Aceiro das Vinhas Altas) em Algeruz.
Na rua que liga Aires ao Padre Nabeto, os espaços de estacionamento (alcatrão) 
foi danificado à algum tempo por pessoal da EDP (mudança e manutenção de 
candeeiros) que taparam os buracos com areia e não repavimentaram. Os 
moradores reclamam pois do lado da rua da loja social, o parqueamento levou 
tapete novo mas o lado oposto não. 
Pavimentação caminho que liga a E. N.379-2, no enfiamento da estação de 
lavagem em vale de Touros, até à E.N 252 junto aos semáforos perto da Escola 
Primária da Venda do Alcaide.
Arruamentos e arranjos exteriores na Terra do Pão em Palmela
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Impostos Diretos
49,4%

Impostos Indiretos
3,8%

Taxas, Coimas e 
Penalidades

2,1%

Rendimentos de 
Propriedade

0,0%

Transferências 
Correntes

20,9%

Venda de Bens e 
Serviços Correntes

22,2%

Outras Receitas 
Correntes

0,1%Venda de Bens de 
Investimentos

0,0%
Transferências de 

Capital
1,0%

Ativos Financeiros
0,4%

Passivos Financeiros
0,0%

Outras Receitas de 
Capital
0,0%

Outras Receitas
0,0%

Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015/2018
O  Orçamento Municipal para o ano de 2015 totalizará, 39.1 milhões de euros 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015/2018 - Receita
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1 - Funções Gerais 2 - Funções Sociais
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Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015/2018



1 - Funções Gerais
14,60%

2 - Funções Sociais
63,28%

3 - Funções 
Económicas

8,55%

4 - Outras Funções
13,57%

GOP 2015   

Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015/2018



2.1 - Educação
27,1%

2.2. - Saúde
0,9%

2.3 - Segurança e Ação 
Social
0,1%

2.4.1 - Habitação e 
Urbanismo

2,4%

2.4.2 - Ordenamento do 
Território

1,0%2.4.3 - Saneamento
23,7%

2.4.4 - Abastecimento de 
Água
6,6%

2.4.5 - Resíduos Sólidos
19,1%

2.4.6 - Proteção do Meio 
Ambiente e Conservação 

da Natureza
4,7%

2.5.1 - Cultura
6,9%

2.5.2 - Desporto, Recreio 
e Lazer

7,4%

Funções Sociais



Ciclo Orçamento Participativo 2015

Datas Processo Ações

Abril
3- Quinta do Anjo.
6 - Marateca.
7 – Pinhal Novo.
8- Poceirão
10- Palmela

Assembleias OP Apresentação propostas/Opções para  
integrar o orçamento 2016

Set.
14 e 18

Debate sobre prioridades 
propostas

Hierarquização das propostas 
apresentadas em Abril

Out./Nov. Apresentação resultados/ 
Sessões públicas

Discussão proposta de resultados / 
integração resultados da participação na 
Proposta Orçamental 2016/2019
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