PAÇOS DO CONCELHO |

212 336 600
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Dias úteis: 08h30 às 16h30 | ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)
Presidente ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO
Coordenação Geral | Cooperação Internacional | Planeamento e Desenvolvimento Estratégico
Proteção Civil e Segurança | Participação e Ação Local | Igualdade de Género | Projetos e Obras
Públicas | Informação e Comunicação
Tel. 212 336 650
Vice-Presidente ADILO OLIVEIRA COSTA
Gestão do Espaço Público | Educação | Ação Social e Saúde | Habitação Social | Recursos Humanos | Gestão e Qualificação | Saúde Ocupacional | Sistemas de Informação e Modernização
Administrativa | Logística, Transportes e Conservação | Rede Viária
Atendimento sexta-feira | manhã | Tel. 212 336 606
Vereadora FERNANDA PÉSINHO
Gestão e Planeamento Urbanístico | Ambiente | Autoridade Veterinária e Bem-estar Animal
Habitação – Reabilitação Urbana | Águas e Resíduos Sólidos Urbanos | Centro Histórico
Atendimento sexta-feira | manhã | Tel. 212 336 600
Vereador LUÍS MIGUEL CALHA
Administração, Finanças e Serviços Jurídicos | Desenvolvimento Económico | Turismo | Cultura
| Desporto | Juventude | Bibliotecas | Atendimento | Mercados e Feiras | Defesa do Consumidor
| Metrologia
Atendimento sexta-feira | manhã | Tel. 212 336 600
Vereador PEDRO GONÇALO DA PONTE MARQUES TALEÇO
Iluminação Pública e Eficiência Energética | Cemitérios | Toponímia | Limpeza Urbana e Manutenção de Parques e Jardins | Fiscalização Municipal
Atendimento sexta-feira | todo o dia | Tel. 212 330 135
Vereador RAUL CRISTÓVÃO (sem pelouros)
Atendimento quinta-feira | 15h00 às 17h00 | Tel. 212 330 135
Vereadora MARA REBELO (sem pelouros)
Atendimento segunda-feira | 18h00 às 19h00 | Tel. 212 330 135
Vereador PAULO RIBEIRO (sem pelouros)
Atendimento quarta-feira | 10h00 às 12h00 | Tel. 212 330 135
Vereador JOSÉ CALADO (sem pelouros)
Atendimento terça-feira | manhã | Tel. 964 234 845
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
Atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia
terça-feira | 09h00 às 15h00 | Tel. 212 336 660
ECOPONTOS CHEIOS | Tel. 800 205 674 (n.º grátis - Amarsul)
PIQUETE DAS ÁGUAS | Tel. 212 336 679
08h30 às 22h30 | Comunicação de anomalias 24 horas
ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Tel. 800 506 506 (n.º grátis) www.edpdistribuicao.pt
ATENDIMENTO MUNICIPAL (mediante marcação prévia)
Palmela | Dias úteis: 08h30-15h30
Quinta do Anjo | Dias úteis: 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00
Pinhal Novo | Dias úteis: 09h00-16h00
Centro de Contacto | 212 336 666
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt
SERVIÇOS ON-LINE
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
Para receber o boletim municipal e outras publicações municipais, contacte-nos:
comunicacao@cm-palmela.pt
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editorial
A fechar um ano atípico, marcado por múltiplos constrangimentos, desafios
e impactos, derivados da pandemia, além do conjunto de medidas que o
Município tem procurado implementar para salvaguardar a saúde das populações e das/os trabalhadoras/es municipais, reforçamos o conjunto de
apoios sociais e às famílias, à educação, às associações e instituições
mas, também, às empresas, procurando sempre alavancar a economia. Neste campo, a aposta foi continuar o investimento público, com ações já programadas e outras que surgem da participação cidadã e da gestão corrente.
A generalidade das obras comprometidas com a população para o presente
mandato está no terreno mas entendemos, ainda, relançar um forte investimento nas infraestruturas e na rede viária, para qualificar o território e dar
mais conforto e qualidade de vida às populações, em todas as freguesias.
Esta é, também, uma forma de dinamizar a economia, criar emprego e impulsionar a atratividade do território.
Iniciar o ano letivo com “normalidade” envolveu toda a comunidade educativa na criação de novas rotinas e procedimentos, e o Município procurou criar
todas as condições, quer no parque escolar, quer por via de apoios sociais e
socioeducativos, para que a Escola, local determinante na vida das famílias
e onde crianças e jovens passam muito tempo, seja um local seguro e feliz.
Na área cultural, o Município está a programar espetáculos nas mais diversas áreas, a dinamizar os mercados de produtores locais e a promover
animação, com a convicção de que a Cultura faz parte da vida e é um setor
económico que precisa de sobreviver, de alimentar-se e de nos alimentar,
também, a alma.
Estamos, globalmente, muito ansiosas/os por um ano diferente, de reencontro, e temos vontade de voltar à rua, de viver a natureza, a cultura, o turismo,
o património, o espaço público - enfim, tudo aquilo que, em Palmela, cria
laços e promove a auto-estima das comunidades. E temos, em particular,
saudades dos afetos, dos sorrisos e de brindar à vida.
Que esta quadra festiva diferente seja vivida com muita Saúde e em Segurança e que 2021 seja um ano memorável, pelas melhores razões, permitindo-nos, coletivamente, concretizar objetivos e reafirmar o desenvolvimento
sustentável do Concelho de Palmela
O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro
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IMI baixa para

0,35%

O Município de Palmela reduziu para 0,35% a taxa
de IMI a aplicar em 2021 e atingiu o valor definido
como meta para este mandato, cumprindo mais
um compromisso assumido com a população. Foi,
também, aprovado o IMI familiar e um importante
conjunto de reduções que, em complemento com
outros instrumentos em vigor (Programa Municipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação
de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela,
Áreas de Reabilitação Urbana do Centro Histórico
de Palmela e de Pinhal Novo, Programa de Financiamento Municipal de Obras de Conservação em
Imóveis Localizados na Área de Intervenção do
Gabinete de Recuperação do Centro Histórico da
Vila de Palmela – FIMOC), pretendem incentivar

Município reforça
serviços online
Está disponível, em www.cm-palmela.pt » Balcão
Único » Serviços Online, o novo Portal de Serviços Online do Município de Palmela, com mais
opções e uma tecnologia mais atual. Entre os
processos que passam a dispensar a desloca-
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a reabilitação urbana no território, em particular,
nos núcleos urbanos mais antigos do Concelho,
bem como o arrendamento jovem, a fixação de
comércio e serviços e o aumento da eficiência
energética.

Micro e pequenas empresas
isentas de Derrama
Continuam isentas do pagamento da Derrama sobre o lucro do ano 2020 as empresas cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 mil euros.
O valor a cobrar às empresas com lucro igual ou
superior a este valor mantém-se em 1,5%. A importância das micro e pequenas empresas para a
solidez e diversificação do tecido económico local
justifica a manutenção desta isenção em 2021,
que representa um valioso alívio fiscal para estas
empresas, muitas delas, de cariz familiar.

ção aos balcões de atendimento, destaque para
a celebração de contratos de serviços de Águas
e Resíduos, candidaturas a Bolsas de Estudo ou
pedidos de minoração do IMI aplicável ao Centro
Histórico de Palmela.
O Portal divide-se numa área de acesso público,
onde é possível descarregar formulários e consultar informação sobre documentos instrutórios a
anexar, taxas aplicáveis ou legislação, e noutra

de acesso reservado, que necessita de registo e
autenticação, com a vantagem de poder submeter formulários e consultar informação relativa a
todos os requerimentos entregues.
Pretende-se potenciar a interatividade com munícipes ou entidades coletivas e facilitar o acesso
aos serviços municipais, de forma direta, rápida,
compatível com as necessidades e reduzindo os
atendimentos presenciais.

Novos pontos para pagamento

Serviço
de Águas

Os pagamentos das faturas de água ao Município já podem ser efetuados em qualquer uma
das delegações da União das Freguesias de Poceirão e Marateca (Poceirão, Águas de Moura,
Cajados e Aldeia Nova da Aroeira), de forma mais
próxima e rápida. Está, também, em funcionamento um Posto de Atendimento na Biblioteca

Municipal de Palmela para assuntos relacionados com o serviço de Águas. O novo Posto funciona por marcação, através do 932 008 220.
Os três Postos de Atendimento Municipal (Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo) funcionam,
igualmente, mediante marcação (212 336 600
ou 212 336 666).

município

4

Palmela informa | dezembro 2020
Propostas “Eu Participo!”
votação concluída
A fase de votação de propostas do “Eu Participo!” Munícipes 2020 fechou
no dia 10 de dezembro. Foram priorizadas três das cinco propostas mais
referidas pelas/os munícipes em cada uma das freguesias.
Na fase anterior, foram recolhidos 521 questionários, mantendo-se, assim, o nível de participação face a 2019, apesar do contexto de pandemia.
“Rede Viária e sinalização de trânsito”, “Educação”, “Cultura e Desporto”
e “Varredura/limpeza urbana” foram as áreas consideradas prioritárias
pela população. No total, o Município recebeu mais de 580 diferentes propostas para as cinco freguesias do Concelho e cerca de 70 sugestões
para o desenvolvimento futuro deste processo participativo.
Sessão de apresentação de resultados no dia 11 de janeiro, às 20h30,
no Cineteatro S. João, em Palmela. (normas de segurança da DGS)

Palmela fechou Ciclo das Semanas de Freguesia 2020
Entre 14 e 18 de setembro, o Município promoveu uma Semana dedicada à Freguesia de Palmela, que encerrou o ciclo de
trabalho descentralizado 2020. Com formato reduzido, devido
à pandemia, ainda assim foi possível estar com as pessoas,
trabalhar com agentes e entidades parceiras e dar visibilidade
a empresas locais, como a Oro Agri ou o Centro de Reciclagem
de Palmela. Na reunião com o Executivo da Junta de Freguesia, foi possível conferir projetos e temas de gestão corrente,
avaliar as competências descentralizadas e dar nota do conjunto de investimentos municipais em curso na freguesia, que
totalizam mais de 6M€ (2020 e 2021).
Numa visita ao Castelo, foi possível contactar quer com a intervenção estrutural para impedir derrocadas nas encostas
(em conclusão), quer com a empreitada de criação de percursos acessíveis que vão permitir a circulação de pessoas
com mobilidade reduzida e colocar Palmela na rota do turismo
acessível, bem como com os trabalhos arqueológicos na necrópole encontrada junto à Igreja de Santa Maria.

Condecorações
sublinham contributos para
a sustentabilidade
Um conjunto de 53 de pessoas, associações e empresas que,
com o seu trabalho, ação e exemplo, prestam um valioso serviço ao Concelho de Palmela, nas mais diversas áreas, foram homenageadas com a atribuição de Condecorações Municipais,
no dia 20 de setembro, na impossibilidade de realizar a cerimónia do Dia do Concelho. Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável 2030 nortearam a atribuição. Destaque para as
três Associações de Bombeiros do Concelho, a Casa Ermelinda
Freitas, a Autoeuropa e D. Manuel Martins (a título póstumo),
agraciados com a Medalha de Honra, a mais alta condecoração
atribuída pelo Município. Na ocasião, também 84 trabalhadoras/es municipais foram homenageadas/os, pelas suas carreiras e dedicação ao serviço público.
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Município continua
visitas a lares
no âmbito da COVID-19
Em conjunto com a Autoridade de Saúde Pública
local e a Segurança Social, o Município realizou e
apoiou, logisticamente, mais 32 visitas a lares
para pessoas idosas do Concelho, no âmbito do
Plano de Acompanhamento a Estruturas Residenciais (PAER) da Península de Setúbal, elaborado e aprovado em sede de Comissão Distrital
de Proteção Civil. Nestas visitas, é avaliada a
aplicação dos procedimentos e recomendações
definidos para o combate à pandemia, procurando prevenir surtos. De igual modo, foram assegurados transporte e apoio logístico às enfermeiras
do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida
que realizaram colheitas para diagnóstico e despistagem da COVID-19 em lares.

Network of
Role Models
Dinu e Samuel Natário
inspiram comunidade
Palmela aderiu, uma vez mais, ao projeto Network of Role Models, promovido pela Agência
Nacional Erasmus+ Educação e Formação, e
convidou dois jovens do Concelho, ambos com
deficiências adquiridas e que, pela sua experiência de vida, resiliência e ação positiva, inspiram a
comunidade: Anchidim Pop (mais conhecido por
Dinu) e Samuel Natário.

Até novembro, foram distribuídos 3 mil litros de
lixívia e álcool desinfetante e mais de 75 mil unidades de EPI (máscaras, batas, luvas, etc.) na

comunidade e agentes locais, incluíndo corpos
de bombeiros, juntas de freguesia, feiras, mercados e movimento associativo.

Dinu, 27 anos, é natural da Roménia e, aos 21
anos, sofreu um acidente de trabalho que o deixou paraplégico. Hoje é completamente autónomo, trabalha no atendimento ao público, na União
das Freguesias de Poceirão e Marateca, pratica
andebol em cadeira de rodas e vive sozinho em
Portugal. Samuel, 34 anos, ficou cego aos 26
anos, na sequência de um quisto que causou a
atrofia do nervo ótico. Depois de um processo
de aceitação e reabilitação, que lhe permitiu recuperar a autonomia, e com a ajuda do cão-guia
Yolo, voltou ao trabalho numa empresa e cumpriu

o objetivo de se licenciar em Serviço Social.

Network of Role Models é um compromisso com
os valores da tolerância, inclusão e não discriminação, enquadrado na estratégia dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável 2030. Através
da partilha de experiências, estes “Modelos Inspiradores” vão motivar os seus pares a ultrapassar problemas e adversidades. Na impossibilidade de realizar ações presenciais, a mensagem
está a ser difundida através dos canais digitais
do Município.

ambiente
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Município retira amianto
nas Escolas Hermenegildo Capelo e
José Maria dos Santos
O Município já adjudicou as obras de substituição das coberturas de
fibrocimento das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos Hermenegildo
Capelo, em Palmela, e José Maria dos Santos, em Pinhal Novo (neste
caso, a terceira e última fase). As obras são cofinanciadas por fundos
comunitários e foi, entretanto, oficializado o Acordo de Colaboração
entre o Município e a Secretaria de Estado da Educação, já que o Governo é responsável por estes dois estabelecimentos de ensino – os
únicos no Concelho onde continua a existir amianto. O Município, tal
como a população, tem exigido a sua retirada e disponibilizou-se para
fazer parte da solução.

Proteção da Floresta Autóctone

é urgente

O Dia da Floresta Autóctone, 23 de novembro, foi assinalado pelo Município
com um programa de atividades adaptado e dirigido à comunidade educativa e à população em geral. Entre as iniciativas de sensibilização para a
importância de proteger a floresta autóctone, contam-se plantações de

Concelho vai ser servido por
nova frota de transportes
A NEX Continental Holdings é a empresa vencedora do quarto lote do concurso internacional para a concessão de transporte público rodoviário na Área
Metropolitana de Lisboa (AML), que inclui os concelhos de Palmela, Alcochete, Moita, Montijo e Setúbal, bem como carreiras intermunicipais de ligação
ao Barreiro e a Lisboa. O Concelho de Palmela é o maior da AML e registará,
também, o maior aumento de serviço, na ordem dos 148%, passando a ser
servido por 38 linhas de transporte rodoviário.
Este é mais um passo na estratégia em curso e que teve início com a criação do passe Navegante, lançado em 2019, com fortes benefícios para as
famílias. A comparticipação financeira do Município para este objetivo foi,
este ano, de 1,25M€ e, em 2021 e anos seguintes aumenta para 1,65M€.

árvores em espaço público, com a colaboração de escolas, o percurso interpretativo “A nossa floresta autóctone” pela Serra do Louro com alunas/
os da EB Matos Fortuna, de Quinta do Anjo, a iniciativa “Planta a Planta”
com ações de plantação de espécies autóctones e remoção de invasoras
do corredor da linha de água de Quinta do Anjo, e a ação de formação “Compostar é reciclar”. Pode, ainda, partir à descoberta do nosso património
natural, com base no folheto digital “À descoberta das plantas da Serra do
Louro”.

O contrato tem uma abrangência de sete anos e entra em vigor no final de
2021, prevendo-se maior eficiência e sustentabilidade ambiental, informação mais completa e, no caso deste lote, uma frota a estrear.
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Guerra sem tréguas
aos resíduos
A nossa terra é o espelho
de quem cá mora?
INVESTIMENTO EM RECOLHA

ambiente

O abandono de resíduos na rua é crime. Um crime
bem visível, que acontece todos os dias, nas nossas ruas, à beira da estrada ou no meio de espaços
naturais. Além da imagem de desleixo, prejudicial
para o desenvolvimento local e para a atividade
económica e turística, é um atentado ambiental
e para a saúde. O Concelho de Palmela tem vindo
a aumentar, todos os anos, o investimento nas di-

2018

2019

Var. (%)

2020

Var. (%)

TOTAL ANUAL
(Outsourcing)

1.976.372,62 €

2.139.851,63 €

8,27

2.365.456,38 €

10,54

TOTAL ANUAL
(Serviços municipais)

1.499.415,00 €

1.522.438,00 €

1,54

1.545.814,50 €

1,54

3.475.787,62 €

3.662.289,63 €

5,37

3.911.270,88 €

6,80

TOTAL

Recolha de monos
continua a bater recordes
Os números da recolha de resíduos têm aumentado, gradualmente, no Concelho. Até outubro,
em comparação com o mesmo período no ano
anterior, a recolha de monos e monstros cresceu
57%, com mais de 12 mil toneladas recolhidas,

Segunda fase da recolha
porta-a-porta já arrancou
O sistema de recolha porta-a-porta (PaP) chegou à urbanização Portais da Arrábida (Quinta
do Anjo) e ao Bairro do Padre Nabeto (Aires), na
segunda fase do projeto-piloto que teve início em
julho, na urbanização Vila Serena e no Bairro Lencastre, em Pinhal Novo, abrangendo 300 mora-

versas modalidades de recolha – resíduos sólidos
urbanos, recolha seletiva para reciclagem, recolha
de monos e verdes, recolha de óleos alimentares
usados, centro de transferência de resíduos valorizáveis, recolha porta-a-porta – num total que chega, em 2020, perto de 4M€, bem como em ações
de informação, sensibilização e fiscalização. Ainda
assim, a deposição abusiva e criminosa não pára.

e os resíduos verdes tiveram um aumento de
30%, com 583 toneladas. No que respeita aos
resíduos sólidos urbanos, o aumento é de 4,71%,
num total de 21 mil toneladas. Além dos circuitos normais de recolha, o Município tem promovido ações especiais para recolha manual do lixo
que se acumula à beira das estradas. Nesta fase,
o reforço de fiscalização e aplicação de coimas é
determinante para a mudança de comportamen-

tos. Relativamente aos resíduos recicláveis, os
valores também continuam a aumentar. Nos primeiros dez meses do ano, foram recolhidas dos
ecopontos do Concelho, pela AMARSUL, 720 toneladas de embalagens (+ 79,33% face a 2019),
807 toneladas de papel/cartão (+ 60,32%) e
709 toneladas de vidro (+ 31,12%).

dias. É, já, notória a melhoria da imagem urbana
nestas áreas, com a retirada dos contentores e
respetivas gares do espaço público e consequente diminuição de colocação abusiva de resíduos
e monos.

cados na rua nos dias marcados, para a recolha.
O investimento municipal para o funcionamento
deste sistema é mais elevado que no sistema de
recolha comunitária, mas é compensado pelos
benefícios para todas as partes envolvidas: as
famílias, o Município e a Amarsul. O alargamento
a outros núcleos urbanos do Concelho continuará
em 2021, de forma faseada, nas freguesias de
Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo.

Com o sistema PaP, cada agregado familiar recebe três contentores de 120 litros (resíduos
indiferenciados, embalagens e papel/cartão - o
vidro continua a ser colocado no vidrão para evitar o ruído junto às habitações), que são colo-

educação
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Inauguração da renovada
EB de Cabanas
Investimento de 600 mil euros serve
comunidade em crescimento
O Município inaugurou, a 14 de setembro, a empreitada de requalificação da
EB de Cabanas e apresentou ao conjunto de parceiras/os da comunidade
escolar o edifício renovado, que acolhe 83 crianças e conta, agora, com uma
sala polivalente para a prática de expressões e atividades físico-motoras,
refeitório e biblioteca escolar, duas áreas exteriores de recreio (pré-escolar
e 1.º ciclo), sala para docentes e atendimento, balneários e instalações sanitárias.
O investimento de 602.771 euros, comparticipado pelo FEDER, no âmbito
do PORLisboa 2020 - PDCT-AML (Pacto para o Desenvolvimento e Coesão
Territorial da Área Metropolitana de Lisboa. Prioridade de Investimento 10.5
– Investimentos na Educação), vem somar-se ao ciclo de forte aposta nesta área, com a conclusão das Escolas de Águas de Moura, António Matos

Fortuna (Quinta do Anjo), Brejos do Assa e Aires e diversas empreitadas de
requalificação, num processo dinâmico, atento aos novos desafios e práticas educativas.

Escolas recebem
material informático
Em novembro, o Município distribuiu 145 kits de material informático (um
por sala de aula), constituídos por uma webcam e um conjunto de auscultadores com microfone, nos estabelecimentos de educação e ensino do
pré-escolar e do 1.º ciclo do Concelho. Estes kits ficam associados aos
computadores fixos de sala e representam um investimento municipal de
12. 484 euros, em resposta às necessidades e solicitações da comunidade
educativa.

Reforço Alimentar abrange
3.150 crianças
O Município de Palmela implementou, em novembro, o novo Programa de Reforço Alimentar para o ano letivo 2020/2021. Destinado, inicialmente, ao ensino pré-escolar, foi alargado ao 1.º ciclo e abrange 3.150 crianças, com três
distribuições semanais e um custo estimado de 48 mil euros por ano letivo.
O Programa de Reforço Alimentar traduz-se na distribuição semanal de três
lanches a meio da manhã (uma peça de fruta, uma unidose de bolacha Maria,
uma unidose de bolacha integral e, em breve, miolo de amêndoa), garantindo, em conjunto com os Regimes da Fruta e do Leite Escolar (este último
dinamizado pelos Agrupamentos de Escolas) o acesso diário das crianças a
alimentos saudáveis, numa altura em que a pandemia reduziu o poder económico de algumas famílias.
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Palmela é, cada vez mais, um
Município Educador!
Investimento municipal na Educação:
Principais medidas 2020/2021
Segurança
• Máscaras reutilizáveis para todas/os as/os alunas/os do Concelho
(1.º ao 12.º anos)
• Aquisição de seis dezenas de tapetes desinfetantes para as entradas
• Distribuição de termómetros por infravermelhos aos jardins-de-infância

9

educação
O Município continua a investir na requalificação e beneficiação do Parque Escolar, reforçou o pacote de medidas sociais de apoio às famílias e,
em conjunto com os Agrupamentos e Direções de Escolas, preparou um
ano letivo diferente, onde todas/os estamos a aprender novas formas de
fazer e de (con)viver.

• Reforço do material de som e imagem nas escolas
• Testagem de todas as assistentes operacionais do pré-escolar e refeitórios (repetição, depois dos primeiros testes, em julho) e dos motoristas que asseguram transportes escolares
• Distribuição de kit com duas máscaras reutilizáveis, desinfetante e guia
informativo às assistentes operacionais do pré-escolar

• Cedência aos Agrupamentos de Escolas de 30 computadores portáteis
e 75 hotspots para alunas/os carenciadas/os

• Criação de três novos circuitos de transportes escolares

Apoio às famílias

• Transporte escolar assegurado a 2 km de distância escola/casa (lei
define 4 km)

• Oferta de cadernos de atividades ao 1.º ciclo

• Transporte das crianças do pré-escolar das freguesias de Poceirão e
Marateca

• Fornecimento de 2.850 refeições diárias (Programa de Alimentação Escolar)
• Fornecimento de refeições a alunas/os carenciadas/os desde março, e
mesmo durante o verão, em regime de take-away

• Atribuição de 30 Bolsas de Estudo (Ensino Secundário e Superior)

• Regime da Fruta Escolar (pré-escolar e 1.º ciclo)

• Atividades de animação e apoio à família e alargamento de horários no
pré-escolar

• Alargamento do Reforço Alimentar ao 1.º ciclo

• Mais apoio aos projetos socioeducativos das escolas

• Distribuição de fruta ao 1.º ciclo e pré-escolar

• Plano de Combate ao Insucesso Escolar “Eu Conquisto o meu Sucesso”

• Discriminação positiva na Ação Social Escolar - escalão único, indexado
ao valor do escalão A, para alunas/os dos 1.º e 2.º escalões do abono de
família: refeição gratuita no pré-escolar e 1.º ciclo + apoio 40,00€ para
material e visitas de estudo no 1.º ciclo

Intervenções no Parque Escolar
• Inauguração da renovada EB Cabanas
• Ampliação e requalificação da EB Zeca Afonso (Pinhal Novo)
• Substituição e reforço da cobertura do JI Olhos de Água
• Beneficiação dos logradouros da EB Batudes e do JI Lagameças
• Intervenção na caixilharia e estores da EB Alberto Valente (Pinhal Novo)
• Cerca de 400 mil euros para conservação e limpeza dos estabelecimentos de
ensino do pré-escolar e do 1.º ciclo, transferidos para as Juntas de Freguesia

• Remoção do amianto nas EB 2.º e 3.º ciclos Hermenegildo Capelo (Palmela) e José Maria dos Santos (Pinhal Novo) – Protocolo com Ministério
da Educação
• Projeto do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Palmela (em curso)
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Palmela é obra
1

A decorrer a obra de
beneficiação do Largo da
Boavista, em Palmela

Está em curso a empreitada de reforço da
eficiência energética
da Piscina Municipal
de Palmela

3

4

Também a terminar, a empreitada de drenagem e elevação
de águas residuais domésticas na Av.ª da Herdade e adjacentes, na Lagoa da Palha

No Poceirão, a obra
de requalificação do
Antigo Polidesportivo
está a avançar

8
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2

5

A Capela do Cemitério
de Palmela está a ser
reabilitada

Regularização da Ribeira da
Salgueirinha teve visita do
Fundo Ambiental

Em conclusão a ampliação do refeitório e alteração do recreio coberto do
pré-escolar da EB Zeca
Afonso (Pinhal Novo)

10

6

A empreitada de criação
de percursos acessíveis
no Castelo de Palmela
está em curso

9

Já teve início a empreitada
de infraestruturação da
Lagoinha (2.ª fase)

O Mercado de Produtores
de Pinhal Novo está a ser
requalificado

11

7
Também no Centro Histórico, já começou a empreitada de recuperação do
Salão Nobre dos Paços do
Concelho

11
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Mais 3M€ de
investimento
na rede viária

Palmela é obra

A par do forte pacote de intervenções de beneficiação da rede viária municipal, já concluídas ou
em curso, em todas as freguesias, o Município
vai investir mais 3M€ num conjunto de 17 no(quadro). Para a concretização
vas empreitadas (quadro)
deste objetivo, vai contrair um empréstimo de
médio e longo prazo – modelo apenas disponível

legalmente para municípios com boa situação
financeira. O Concelho de Palmela tem a maior
rede viária municipal da AML e uma das maiores
do país, e a sua conservação constitui um desafio considerável, a que o Município tem procurado responder, priorizando as intervenções mais
urgentes.

400.000,00€

Pavimentação da Rua 10 de Junho

70.000,00€

Pavimentação da Rua Manuel Carvalho Domécio

70.000,00€

Pavimentação da Rua de São Pedro

162.000,00€

Pavimentação da Rua Lagoa Brazida

90.000,00€

Repavimentação de troços da EM 533 e da EM 533-1

300.000,00€

Pavimentação do prolongamento da
Rua Joaquim Maria Afonso

320.000,00€

Repavimentação de arruamentos Pinhal Novo – Sul

155.000,00€

Pavimentação da Rua Pedro Azenha dos Santos (1.ª fase)

195.000,00€

Pavimentação do Aceiro do Miranda

165.000,00€

Pavimentação da 2.ª fase da Rua de Brejos Carreteiros
até CM 1029

115.000,00€

Pavimentação da Rua João Pedro Monteiro

160.000,00€

Repavimentação da Estrada de Valde de Barris (2.ª fase)

300.000,00€

Beneficiação Circular Autoeuropa (2.ª fase)

Pavimentação da Rua José Luís Camolas

70.000,00€

Pavimentação da Rua dos Baguiços (1.ª fase)

200.000,00€

Pavimentação da Rua de São Francisco

120.000,00€

Pavimentação da Rua dos Vinhedos

220.000,00€

TOTAL

3.112.000,00€

Nos últimos meses, o Município concluiu, entre outras, as seguintes empreitadas
de pavimentação/repavimentação:

1

2

3

4

5

6

1 Aceiro Fonte da Prata | Pinhal Novo

4 Ruas Diogo Cão e Pedro Álvares Cabral | Pinhal Novo

2 Rua Manuel Martins Pitorra | Quinta do Anjo

5 Rua de Macau | Cabanas

3 Ruas 25 de Abril, Luís de Camões e um troço da 1.º de Maio | Bairro Pinheiro Grande

6 Rua António Roldão | Lau
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+ financiamento para conservação no Centro Histórico
O projeto de revisão do Regulamento do FIMOC Programa de Financiamento Municipal de Obras de
Conservação em Imóveis Localizados na Área de
Intervenção do Gabinete de Recuperação do Centro
Histórico da Vila de Palmela está em consulta pública até 8 de janeiro de 2021 (inclusive). Esta revisão
visa consolidar a estratégia de desenvolvimento e
revitalização do Centro Histórico e incentivar a ação
das/os proprietárias/os na recuperação dos seus
imóveis, através do alargamento do âmbito das
obras a apoiar. Principais alterações propostas:
•

•

tornar elegíveis todas as fachadas das edificações, e não apenas as confinantes com espaço
público;
Tornar elegíveis obras no interior para melhorar
a acessibilidade das habitações para pessoas

com mobilidade reduzida ou portadoras de deficiência;
•

alargar a abrangência do financiamento a obras
de conservação em prédios com 30 ou mais anos;

•

melhorar o desempenho térmico e acústico dos
edifícios;

•

incluir a conservação ou restauro de elementos
decorativos de relevância patrimonial (azulejos, ferro forjado, cantarias,…);

•

promover a eliminação ou uniformização de elementos dissonantes (cabos e antenas, guardas, ar condicionado, caixas técnicas, elementos publicitários,…).

•

majoração do financiamento a atribuir a públicos
específicos, como jovens, maiores de 65 anos

ou portadoras/es de incapacidade, ou a obras
em prédios devolutos revertidos para ocupação
plena e de longa duração.

Com a presente alteração passam os lotes 39 e 40 a ter as seguintes
prescrições:

Lote 39:
AVISO
Nos termos do n.º 2, art.º 78, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro,
torna-se público que a Câmara Municipal de Palmela emitiu em 20 de
de 2020, a favor de TNB – Invest, Unipessoal Lda, a alteração à
julho
licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 223, oportunamente emitido
em 22 de novembro de 1999, em nome de Francisco Ribeiro Prata Garcia
e Outros, que incidiu sobre em Terrim, na freguesia de Pinhal Novo, na
Conservatória do Registo Predial de Palmela 1344, a fls. 153, do livro B-5Pinhal Novo e inscrito na matriz cadastral rústica sob o art.º 52, secção F,
da dita freguesia.
A alteração, aprovada por despacho de 16 de junho de 2020 do Sr. Presidente
da Câmara Municipal, decorrente do interesse expresso pelos requerentes,
foi dispensada de consulta pública e notificação aos interessados uma vez
que não são ultrapassados os limites estabelecidos no n.º 2, do artigo 22º,
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 136/2014, de 9 de setembro, enquadrando-se no n.º 8, do artigo 27º da
referida legislação.
A alteração em causa aprovada por despacho de 16 de junho de 2020 do
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Palmela, cumpre as disposições
regulamentares do Plano Diretor Municipal.
A alteração incide unicamente nos lotes 39, 40 e 41, descritos na Conservatória
do Registo Predial de Palmela sob os n.ºs 3777/20000504, 3778/20000504
e 3779/20000504, da freguesia de Pinhal Novo.

Lotes 39 a 41:
• Junção dos lotes 39 a 41, e subdivisão em 2 lotes, sendo que a
implantação, área bruta de construção total, número de fogos e número
de lugares de estacionamento dos lotes 39 a 40, resulta da soma dos
três lotes;

•

Área do lote passa para 315,00 m2;

•

Área de implantação do lote 315,00 m2;

•

Área bruta de construção total (abct) 1.260,00 m2;

•

Área bruta de construção destinada a habitação 1.260,00 m2;

•

Número de fogos, 12;

•

Número de pisos abaixo cota de soleira, 1;

•

Número de pisos acima cota soleira, 4;

•

Número de lugares de parqueamento em cave 7;

•

Área de parqueamento de 315,00 m2 .

Lote 40:
•

Área do lote passa para 315,00 m2;

•

Área de implantação do lote 315,00 m2;

•

Área bruta de construção total (abct) 1.260,00 m2;

•

Área bruta de construção destinada a habitação 1.260,00 m2;

•

Número de fogos, 12;

•

Número de pisos abaixo cota de soleira, 1;

•

Número de pisos acima cota soleira, 4;

•

Número de lugares de parqueamento em cave 8;

•

Área de parqueamento de 315,00 m2 .

Mantêm-se as demais prescrições constantes no anterior alvará de
loteamento.
Palmela, 20 de julho de 2020
O Presidente da Câmara Municipal

• O número total de lotes passa de 387 para 386.
Álvaro Manuel Balseiro Amaro
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Principais projetos e empreitadas
VA L O R B A S E
C / I VA

EM CONCURSO

O B S E R VA Ç Õ E S

Obra – Janela da Arrábida

614. 398,90€

Novo concurso em preparação, depois de anterior ter ficado deserto

Obra – Requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura

490. 780,00€

Em adjudicação

Obra – Instalação sistema ventilação e climatização Cineteatro S. João (Palmela)

241. 138,52€

Alteração ao projeto, por imposição da DGPC

Obra – Requalificação do Jardim de Cabanas

264. 000,00€

Novo concurso em preparação, depois de anterior ter ficado deserto

Obra – Execução infraestruturas Quinta dos Farias (Pinhal Novo)

182. 900,90€

Em adjudicação

Obra – Pavimentação Rua António Henrique de Matos (Cabanas)

42. 450,00€

Em adjudicação

Projeto – Remodelação dos arranjos exteriores praceta nascente Nova Palmela

9. 840,00€

Projeto - Ordenamento estacionamento Largo do Chafariz/Alameda 25 de Abril (Palmela)

6. 150,00€

ADJUDICADAS

VA L O R

O B S E R VA Ç Õ E S

HUB10 – Beneficiação da Estrada dos 4 Castelos 2.ª fase (Vila Amélia)

1.091.413,16€

Aguarda visto Tribunal Contas

Requalificação do Monte do Francisquinho (Pinhal Novo)

823.841,01€

Aguarda visto Tribunal Contas

Drenagem de águas residuais domésticas de Cajados

588.308,88€

Em habilitação. Início em janeiro

Eficiência energética da Piscina Municipal de Pinhal Novo

445.999,24€

Consignada. A iniciar

Drenagem águas residuais domésticas Portal Branco/Miraventos

380.264,09€

Consignada. Início em janeiro

Controlo de perdas de água no sistema de abastecimento da Vila de Palmela

356.817,56€

Consignada. Início em janeiro

Consolidação da Encosta do Outeiro (Palmela)

269.872,81€

Início em janeiro

Requalificação do logradouro/recreio da EB Zeca Afonso (Pinhal Novo)

141.585,09€

Início em janeiro/fevereiro

Substituição da cobertura em fibrocimento da EB 2,3 Hermenegildo Capelo
(Palmela)

122.176,87€

A realizar nas interrupções letivas. Início em dezembro

Pavimentação Rua Campo da Bola (Lagameças)

49.810,74€

Substituição cobertura em fibrocimento EB 2,3 José Maria dos Santos (Pinhal Novo)

27.866,34€

Obra – 1.ª fase reforço estrutural da Capela S. João Baptista (Palmela)

12.720,00€

Projeto de construção troço ciclovia e ligação pedonal Quinta do Anjo/Cabanas

9.661,65€

EM CURSO

VA L O R

A realizar nas interrupções letivas. Início em dezembro
Em análise pelas Infraestruturas Portugal

EM CURSO

VA L O R

Recuperação do Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho

724.421,69€

Requalificação do antigo polidesportivo do Poceirão

537.617,62€

Pavimentação e drenagem pluvial da Rua dos Ferroviários
(Lagoa da Palha)

64.323,06€

Drenagem e elevação A.R.D. Av.ª da Herdade (Lagoa da Palha)

455.795,41€

Pavimentação da Rua Fernando Lopes Graça (Lagoinha)

55.061,26€

Infraestruturação da Lagoinha (Palmela) – zonas 2, 6, 9 e parte da 11

436.615,09€

Eficiência energética da Piscina Municipal de Palmela

389.575,06€

Projeto de execução para infraestruturação de Olhos de Água
zona nascente

53.000,00€

Empreitada para a criação de percursos acessíveis no
Castelo de Palmela – CAFA

356.696,24€

Projeto de execução para infraestruturação da Quinta do Sobral
e Canastra

48.227,50€

Pavimentação da Estrada do Montinhoso (Venda do Alcaide)

279.609.06€

Ampliação refeitório EB Zeca Afonso e alteração recreio coberto
Pré-Escolar (Pinhal Novo)

269.640,72€

Requalificação da Praceta de Cabo Verde, Quinta do Outeiro (Palmela)

191.661,58€

Requalificação do Largo da Mitra (Pinhal Novo)

183.887,53€

Pavimentação da Estrada da Quinta da Várzea (Quinta do Anjo)

178.999,03€

Pavimentação da Rua Manuel Xavier de Carvalho (Cabanas)

169.610,39€

Pavimentação da Rua Humberto Delgado (Venda do Alcaide)

155.318,89€

Pavimentação da Rua do Lagar e troço da Rua Florbela Espanca
(Volta da Pedra)

117.661,07€

Reabilitação da Capela do Cemitério de Palmela

114.692,00€

Pavimentação da Rua João Loureiro (Poceirão)

102.424,00€

Qualificação do Mercado de Produtores de Pinhal Novo

89.116,59€

Remodelação de interiores da Incubadora de Empresas (Pinhal Novo)

46.325,47€

Execução de pavimentos em calçada em vias municipais 2020

43.275,00€

Projeto de execução do Pavilhão Desportivo para a Escola Secundária
de Palmela

20.295,00€

Projeto de execução do quartel da GNR (Poceirão)

20.221,20€

Beneficiação e recuperação do Largo da Boavista (Palmela)

19.550,57€

Projeto de execução redes drenagem A.R.D várias ruas B.º Abreu
Grande/Carregueira (P. Novo)

17.000,00€

Projeto de execução da Ciclovia Miraventos (Portal Branco – Setúbal)

14.821,50€

Projeto de execução para abertura de arruamento em Aires

10.578,00€

Projeto de reabilitação Jardim Ferreira da Costa (Venda do Alcaide)

9.717,00€

Projeto de execução parque estacionamento na Rua Manuel Caetano
(Quinta do Anjo)

6.150,00€

Projeto de execução parque de estacionamento na Rua Orlando Ribeiro
(Pinhal Novo)

6.150,00€

em festa
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Memorial evoca
antigo Arco da Ponte
A 1 de novembro, Dia da Restauração do Concelho, o Município inaugurou
na Avenida dos Ferroviários, em Pinhal Novo, o Memorial do Arco da Ponte,
obra de arte coletiva que agrega um conjunto de memórias e histórias
ligadas ao antigo Arco da Ponte da Rua de Olivença. O arco foi construído nos anos 30 do século XX e desmantelado entre 2002 e 2003, para
grande consternação da população e das autarquias, no âmbito das obras
de construção da nova Estação Ferroviária. A inauguração concluiu o processo participativo iniciado em 2017, que integrou uma sessão pública,
recolha de fotografias e memória oral pelo Museu Municipal, e a apresentação pública do projeto. Os usos e vocações do Arco, quer no âmbito da
cultura ferroviária, quer como importante ponto de encontro, brincadeiras
e socialização, foram interpretados pelos artistas do Concelho Kim Prisu,
João Palmela e Pedro Botelho, que idealizaram e construíram a obra.

Trabalhos no Castelo
revelam necrópole
Recentes intervenções arqueológicas, no âmbito da obra de criação de percursos acessíveis no Castelo de Palmela, permitiram confirmar a utilização
do espaço da antiga Igreja de Santa Maria como cemitério da população de
Palmela. As cerca de quatro dezenas de enterramentos exumados (delimitados entre os séculos XV/XVI e XVIII), revelaram tratar-se de população
natural da vila, de várias idades. O bom estado de conservação da maioria
dos enterramentos vai permitir obter dados como a estatura, alimentação,
doenças ou deformações causadas pelo trabalho. A ”Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas Encostas do Castelo de Palmela”,
também permitiu encontrar um conjunto notável de objetos e estruturas
que alteraram o que conhecíamos sobre a ocupação do Castelo.
Os resultados destas escavações, bem como algum do material recolhido, foram apresentados numa sessão pública realizada a 7 de outubro, Dia
Nacional dos Castelos, na Igreja de Santiago. Na ocasião, também foram
abordados os objetivos e o ponto de situação das empreitadas a decorrer
no monumento nacional e a importância do Património na estratégia de
promoção cultural e turística do território.

O Prof. Doutor Carlos Fabião, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
orientou, a 17 de outubro, o curso “Fortificações Romanas na Lusitânia”, promovido pelo Município para assinalar o Dia Nacional dos Castelos.

Palmela é Música!
O Dia Mundial da Música, 1 de outubro, foi assinalado no Concelho com um
programa promovido pelo Município e diversos parceiros, da música clássica
à eletrónica, passando pela world music e de raiz popular. Destaque para os
aniversários dos Loureiros e da Humanitária, as filarmónicas mais antigas
do Concelho. Com um riquíssimo património cultural e musical e uma elevada apetência por esta forma de arte, bem visível no número de escolas de
música e jovens praticantes, Palmela é, cada vez mais, Música! Saiba mais
em palmelaemusica.pt e assista ao vídeo promocional com o mesmo nome,
lançado a 1 de outubro.
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Viva o Natal e apoie
o comércio e a cultura
Até 6 de janeiro, está a decorrer o programa “Viva
o Natal no Município de Palmela” com muitas
propostas de que toda a família pode desfrutar

15

em festa

em segurança, em todas as freguesias do Concelho. Oficinas e ateliês para crianças, exposições,
espetáculos de música e teatro e mercados temáticos, com os melhores produtos locais para
a mesa de Natal ou para oferecer são alguns dos
atrativos, sem esquecer o Presépio Etnográfico,

que convida a redescobrir a vila de Palmela, a pé
ou num passeio de charrete. A não perder, também, a iluminação de Natal e o Castelo iluminado
com as cores do arco-íris e as tradicionais janeiras, que se cantam a 6 de janeiro. Consulte o
programa em www.cm-palmela.pt.

Cooperação é chave para reinventar o Turismo
O reforço das relações entre territórios, entidades e agentes do setor é essencial na necessária
reinvenção do Turismo, já em curso, motivada pela
crise que a pandemia fez abater sobre o setor.
Esta foi uma das principais conclusões do Fórum
Turismo Palmela, iniciativa do Município com o
apoio da Entidade Regional de Turismo de Lisboa
e da Associação da Rota de Vinhos da Península
de Setúbal, que decorreu, este ano, em formato
webinar, nos dias 19 e 26 de novembro, e recebeu cerca de duas centenas de participantes.

Além das comunicações do Turismo de Portugal
e da GMT Hospitality, Palmela destacou as suas
ações que incidem no território Arrábida e convidou os municípios parceiros de Sesimbra, Setúbal,
Silves, Guimarães e Jávea (Espanha) a partilhar
experiências. Os projetos apresentados realçam a
importância das parcerias neste momento de reaprendizagem e mudança de paradigma, onde são
centrais temas como segurança e confiança nos
destinos, transição digital e sustentabilidade.

Edição Vindimas 2020
“Por Amor a Palmela”
A pandemia não permitiu a realização da Festa das
Vindimas, nos moldes habituais, mas sob o mote “Por
Amor a Palmela”, a Associação das Festas de Palmela
– Festa das Vindimas, apoiada pelo Município, promoveu, ao longo de todo o mês de setembro, um programa
evocativo que confortou a população com memórias e
animação, como a sessão solene, o talk show “A Rainha não vem sozinha”, espetáculos musicais e atividades enoturísticas, que exaltaram a cultura da vinha
e do vinho. Destaque para a Pisa da Uva e Bênção do
1º Mosto, momento simbólico que cumpriu a tradição.

em festa
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Mercado da Aldeia
promove produção local
Nas manhãs de sábado, Quinta do Anjo já não
dispensa o seu “Mercado da Aldeia”, com uma
oferta muito interessante de hortofrutícolas, vinhos, queijos e outros produtos locais. Depois do
sucesso da experiência durante o verão, esta iniciativa do Município, em parceria com a Junta de
Freguesia de Quinta do Anjo, veio para ficar e trouxe uma nova dinâmica ao Mercado Municipal de
Quinta do Anjo. Neste Natal, aproveite, também,
para visitar os Mercados Municipais de Palmela e
Pinhal Novo e comprar local, em segurança e com
qualidade.

Filme promocional premiado em festival internacional
O Município conquistou o 1.º lugar na Categoria
Enoturismo com o filme “Palmela, o que seria da
vida sem a viagem?”, na Gala do 13.º ART&TUR
- Festival Internacional de Cinema de Turismo,
realizada a 23 de outubro, em Viseu. O filme in-

tegra a estratégia “Palmela Conquista” e a campanha de promoção do território lançada este verão, com spots nos canais nacionais de televisão
e outdoors de grandes dimensões nas entradas
e saídas de Lisboa. A valorização dos ativos tu-

Palmela integra
Federação Portuguesa dos
Caminhos de Santiago

lho intermunicipal (Palmela, Setúbal, Alcácer do
Sal, Almada, Barreiro e Seixal). Caberá à Federação Portuguesa a validação desses percursos.

O Município aderiu à Federação Portuguesa dos
Caminhos de Santiago, numa medida de grande
importância para a valorização da história local. Nesta fase, é fundamental a identificação
dos caminhos de peregrinação a Santiago de
Compostela que, ao longo dos séculos, cruzaram
o território. O processo de investigação e identificação está a ser realizado por um grupo de traba-

A implementação dos Caminhos de Santiago no
Concelho será mais um fator de atração turística,
com contributos diretos na dinamização do tecido económico local e no fortalecimento da marca
“Palmela Conquista”. O Castelo de Palmela acolheu a sede da Ordem de Santiago durante vários
séculos, até à extinção das Ordens Militares em
Portugal, no século XIX, e a presença dos freires-cavaleiros deixou marcas incontornáveis na cultura e na vivência da região.

rísticos locais e a relação do ser humano com a
natureza e o património inspiraram o filme, em
que participaram agentes económicos locais e
pessoas do Concelho. O filme está disponível no
canal Youtube Palmela Município.

17

Palmela informa | dezembro 2020

Palmela revalida galardão
“Autarquia + Familiarmente Responsável”
Palmela voltou a ser considerada “Autarquia +
Familiarmente Responsável” pelo Observatório
das Autarquias Familiarmente Responsáveis
(OAFR). Na 12.ª edição, o OAFR distinguiu 81
municípios pelas suas políticas amigas da família. Além disso, Palmela recebeu a Bandeira com

Palma, destinada às autarquias que obtêm o prémio há três ou mais anos consecutivos. O forte
investimento do Município na Educação, no apoio
às famílias e à população sénior, os tarifários
praticados com descontos familiares e tarifas
especiais para famílias numerosas, a aprovação

do IMI Familiar e os benefícios fiscais para incentivo ao arrendamento jovem são algumas das
políticas que justificam o galardão. Acrescem todas as medidas tomadas este ano, no combate
à pandemia.

Cabaz Solidário
Saudável
apoia famílias carenciadas

la, Centro Social de Quinta do Anjo, Grupo Sócio
Caritativo de S. Pedro da Marateca, Grupo Sócio
Caritativo da Igreja de Nossa Senhora das Graças
do Poceirão e Núcleo Sócio Caritativo Alimentar
da Paróquia do Pinhal Novo – num total de 614
cabazes distribuídos, correspondentes a quase
12 mil euros. Esta medida vem complementar os
apoios existentes, para uma alimentação mais
rica e equilibrada. No Concelho, o Banco Alimentar Contra a Fome, em articulação com as entidades parceiras que asseguram a distribuição,
está a assegurar apoio alimentar a 217 famílias,
num total de 692 munícipes.

No âmbito do Projeto Cabaz Solidário Saudável, o
Município distribuiu cabazes com carne de aves
e ovos, para reforço da rede concelhia de apoio
alimentar. Foram, já, realizadas duas distribuições (outubro e novembro) em cada uma das freguesias, em cooperação com os grupos que se
encontram no terreno - Centro Social de Palme-

Vacinação contra a gripe ainda não chegou a 50%
Até dia 3 de dezembro, 43,1% das/os utentes
inscritas/os nos Centros de Saúde do Concelho,
com idade igual ou superior a 65 anos, receberam a vacina contra a gripe sazonal. O Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida faz um
balanço positivo da campanha de vacinação no
Concelho de Palmela, com a vacina administrada, até à data, a 5.501 utentes, apesar da atual
falta generalizada de vacinas. A administração
tem estado a decorrer nas Unidades/Extensões
de Saúde, e realizou-se, também, nas instalações da ARPI de Pinhal Novo e da Piscina Municipal de Pinhal Novo, de forma descentralizada,

em articulação com a rede social e o Município,
que disponibilizou apoio material e logístico.
Esta solução surgiu em resposta à solicitação
do ACES, para evitar aglomerados nas Unidades
de Saúde da freguesia mais populosa. No dia 18
de dezembro, será realizada uma ação especial
de vacinação em Olhos de Água, para a população local. Reconhecendo, também, o importante
papel das farmácias, o Município aderiu ao programa “Vacinação SNS Local”, para comparticipar 100 vacinas por farmácia, num total de mais
1.500 vacinas gratuitas para a população sénior.
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Auditório Municipal de Pinhal Novo

Férias a Crescer… com
a

Rena Madalena!

O que anda uma rena a fazer pela serra da Arrábida?
Uma pista: com ou sem vento, ela seguirá viagem.

Natal 2020

Natal Ativo
para o público infanto-juvenil
O Município e os parceiros prepararam atividades especiais para
as férias escolares. No dia 21 de dezembro, às 14h00, o Auditório Municipal de Pinhal Novo recebe o programa gratuito “Férias
a Crescer… com a rena Madalena!”, para crianças dos 6 aos 11
anos, com a peça de teatro original “O Natal no Convento da Arrábida” que explora o património material e imaterial da Arrábida, uma
oficina de ilustração inspirada no livro “Colorir a Alma” de Patrícia
Santos Herdeiro, com poemas de apelo à sustentabilidade do planeta, e a oficina de expressão musical com o rapper Xoto. Info/
inscrições: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt | 212336640.
Entre 21 e 30 de dezembro, a Passos e Compassos propõe “Férias
Culturais em Casa”, com muitas sugestões para as famílias em
www.passosecompassos.pt.
Para quem prefere desporto, as “Férias Desportivas” decorrem na
Piscina e no Pavilhão Municipal de Pinhal Novo entre 21 e 23 e entre 28 e 30 de dezembro, com atividades desportivas, lúdicas e recreativas para crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos. Info/inscrições: secretaria.palmela@palmeladesporto.pt | 212389900/
212337140.

Crianças dos 6 aos 11 anos. | É necessário trazer lanche, roupa confortável e máscara.
Participação gratuita, mediante inscrição e por ordem de chegada até 14 dezembro (residentes, estudantes e filhos
de trabalhadores no concelho). | Mínimo 10 participantes (número máximo limitado, em função das orientações da DGS)
Insc./info.: patrimonio.cultural@cm-palmela.pt | 212 336 640

Outubro MAIOR homenageou população sénior

Sob o tema “OportunIDADES - Reafirmar direitos
e sonhos”, o Outubro MAIOR - Mês das Pessoas
Idosas proporcionou um mês de atividades para
a população sénior e famílias, assinalando os 30
anos do Dia Internacional das Pessoas Idosas.

Organizado pelo Município e parceiros locais, no
âmbito da operação PRIA - Percursos em Rede
para a Inclusão Ativa, o programa celebrou a conquista da longevidade, refletiu sobre o desafio
social do envelhecimento e incluiu entreteni-

mento, animação, exercício, formação, sensibilização e outras atividades, presenciais e on-line.
Destaque para a iniciativa “Vem à Janela”, que
animou as/os utentes das estruturas residenciais das IPSS com música popular portuguesa.

Comunidade
educativa
recebida com mensagem
de esperança

Circo Dallas, companhia residente no Concelho
há 50 anos, foram momentos altos do evento,
que pretendeu transmitir uma mensagem de
esperança e apoio do Município, sublinhando a
enorme capacidade de resiliência e adaptação
da comunidade educativa. Foi, igualmente, apresentada a campanha “Educação com Sentido é
Ir no Sentido de Todos”, que valoriza a Educação
contínua e transversal ao longo da vida, em estreita ligação com o trabalho junto da população
de Idade Maior, e o compromisso de Palmela enquanto Município Educador.

A Receção à Comunidade Educativa 2020/2021
decorreu a 30 de setembro, no Cineteatro São
João, em Palmela, num formato adaptado aos
constrangimentos da pandemia. A homenagem
a docentes, não docentes e educadoras/es de
infância aposentadas/os este ano e a magia do
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Município cede
terreno aos Ídolos
da Baixa
O Município celebrou, a 8 de outubro, um Contrato
de Comodato com o Grupo Desportivo e Cultural
Ídolos da Baixa para cedência, a título gratuito, de
um terreno para dinamização das suas atividades
recreativas, culturais e desportivas. O terreno, localizado na Estrada da Baixa de Palmela, junto à
igreja, tem uma área total de 1.029 m2 e um valor
patrimonial tributário de 68.310€, e já era utilizado pelos Ídolos da Baixa há vários anos mas os
proprietários manifestaram a intenção de lhe dar
outro destino. Ciente da necessidade de espaço
público na localidade e da importância do trabalho
desenvolvido pela associação, o Município adquiriu o terreno, esperando que contribua para uma
nova centralidade, ao serviço da comunidade local.

Botafogo com
apoio para obras
O Município vai apoiar o Botafogo Futebol Clube
na realização de obras de remodelação do sistema de águas quentes dos balneários. Este investimento é mais uma melhoria nas instalações
do clube, quer para as suas várias equipas, quer
para a comunidade local. De acordo com o Con-

trato Programa de Desenvolvimento Desportivo,
a Autarquia atribui 1.925€, 30% do investimento total, no âmbito da candidatura que o Clube
apresentou ao PRID - Programa de Reabilitação
de Instalações Desportivas, do Instituto Português do Desporto e Juventude. Recorde-se que o
Município apoiou, em 2019, a colocação de relva
sintética no Campo de Jogos António Henrique
de Matos.

Festa do Ciclismo
voltou a passar pelo
Concelho
A 7.ª etapa da Volta a Portugal em Bicicleta (Edição Especial) passou pelo Concelho de Palmela
a 4 de outubro, com toda a emoção do ciclismo
profissional, e atravessou localidades como Pinhal Novo, Lagoinha, Palmela (Meta Volante) e
Aires. A prova integrou o calendário da União Ciclista Internacional e contou com 8 etapas.

Palmela Desporto promoveu
“I Duatlo Jovem”
A primeira edição do Duatlo Jovem de Pinhal Novo
aconteceu a 24 de outubro, com a participação
de 38 atletas das escolas de triatlo da região
- Escola de Triatlo Palmela Desporto, Sport Lisboa e Benfica, Remo Clube Lusitano Setúbal e
C.D.R.R. Baixa da Banheira - bem como atletas

convidados. Destaque para os 15 atletas da Palmela Desporto, que conquistaram vários lugares
no pódio, nos diferentes escalões. A prova integrou a 2ª etapa do Campeonato Regional Jovem
do Médio Sul e teve como embaixador o atleta
Marco Miguel. O Município apoiou esta organização da Palmela Desporto e da Associação Tripla
Rotação, com o apoio técnico da Federação de
Triatlo de Portugal.

