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seavilhão Desportivo, 
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Fundamento legal

504340360

Associação dos Serviços Sociais 

e Culturais dos Trabalhadores do 

Município de Palmela 

70.000,00 € 03-06-2020 Apoio financeiro

Desenvolvimento de atividades 

culturais, recreativas e desportivas, 

bem como à concessão de 

benefícios sociais

Alínea p) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501085548

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Mistos de Águas de 

Moura

161.078,22 € 26-08-2020 Apoio financeiro

Apoio ao Funcionamento dos 

Grupos de Bombeiros Permanentes 

que possibilitam a existência de 

bombeiros em regime de 

permanência, com capacidade de 

resposta ao minuto, 24h por dia.

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501085548

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Mistos de Águas de 

Moura

5.248,00 € 29-01-2020 Apoio financeiro
Apoiar as despesas com os seguros 

das viaturas de emergência

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501085548

Associação Humanitária dos 

Bombeiros Mistos de Águas de 

Moura

30.000,00 € 20-05-2020 Apoio financeiro
Apoio no domínio do investimento e 

aquisição de equipamento

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501237089
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Pinhal Novo
161.078,22 € 26-08-2020 Apoio financeiro

Apoio ao Funcionamento dos 

Grupos de Bombeiros Permanentes 

que possibilitam a existência de 

bombeiros em regime de 

permanência, com capacidade de 

resposta ao minuto, 24h por dia.

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501237089
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Pinhal Novo
6.307,00 € 29-01-2020 Apoio financeiro

Apoiar as despesas com os seguros 

das viaturas de emergência

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501237089
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Pinhal Novo
30.000,00 € 20-05-2020 Apoio financeiro

Apoio no domínio do investimento e 

aquisição de equipamento

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501163905
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Palmela
161.078,22 € 26-08-2020 Apoio financeiro

Apoio ao Funcionamento dos 

Grupos de Bombeiros Permanentes 

que possibilitam a existência de 

bombeiros em regime de 

permanência, com capacidade de 

resposta ao minuto, 24h por dia.

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501163905
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Palmela
7.299,00 € 29-01-2020 Apoio financeiro

Apoiar as despesas com os seguros 

das viaturas de emergência

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

501163905
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Palmela
30.000,00 € 20-05-2020 Apoio financeiro

Apoio no domínio do investimento e 

aquisição de equipamento

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro
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501163905
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Palmela
600,00 € 30-06-2020 Apoio financeiro

Atribuição de subsídio no âmbito da 

utilização do ginásio e balneários da 

Associação criando desta forma 

condições que viabilizem e facilitem 

a dinamização do projeto 50+ -

Programa Municipal de Atividade 

Física, nomeadamente as despesas 

com eletricidade e limpeza das 

instalações

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501163905
Associação Humanitária dos 

Bombeiros de Palmela
850,00 € 01-07-2020 Apoio financeiro

Atribuição de subsídio no âmbito da 

utilização do ginásio e balneários da 

Associação criando desta forma 

condições que viabilizem e facilitem 

a dinamização de um projeto de 

promoção da esgrima que 

possibilite à população interessada, 

a prática regular e orientada desta 

modalidade.

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

510500072

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da 

EB Joaquim José de Carvalho

4.237,26 € 22-04-2020 Apoio financeiro

Atribuição de apoio financeiro, no 

âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado com a 

Associação de Pais da EB Joaquim 

José de Carvalho, para a 

dinamização das atividades de 

animação e apoio à família

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

510500072

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da 

EB Joaquim José de Carvalho

5.804,63 € 16-12-2020 Apoio financeiro

Atribuição de apoio financeiro, no 

âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado com a 

Associação de Pais da EB Joaquim 

José de Carvalho, para a 

dinamização das atividades de 

animação e apoio à família

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

504253034

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e 

Amigos da EB1 nº1 Aires (atual 

EB Aires)

6.355,89 € 22-04-2020 Apoio financeiro

Atribuição de apoio financeiro, no 

âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado com a 

Associação de Pais da EB Joaquim 

José de Carvalho, para a 

dinamização das atividades de 

animação e apoio à família

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

504253034

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação e 

Amigos da EB1 nº1 Aires (atual 

EB Aires)

9.156,30 € 16-12-2020 Apoio financeiro

Atribuição de apoio financeiro, no 

âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado com a 

Associação de Pais da EB Joaquim 

José de Carvalho, para a 

dinamização das atividades de 

animação e apoio à família

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro
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504733478

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da 

EB1/JI Pinhal Novo (atual EB 

Zeca Afonso)

8.474,52 € 22-04-2020 Apoio financeiro

Atribuição de apoio financeiro, no 

âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado com a 

Associação de Pais da EB Joaquim 

José de Carvalho, para a 

dinamização das atividades de 

animação e apoio à família

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

504733478

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da 

EB1/JI Pinhal Novo (atual EB 

Zeca Afonso)

10.426,89 € 16-12-2020 Apoio financeiro

Atribuição de apoio financeiro, no 

âmbito do Protocolo de 

Colaboração celebrado com a 

Associação de Pais da EB Joaquim 

José de Carvalho, para a 

dinamização das atividades de 

animação e apoio à família

Alínea u) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

506999165
Associação das Festas de 

Palmela
25.000,00 € 26-08-2020 Apoio financeiro

Encargos de funcionamento e apoio 

ao desenvolvimento de atividades

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501632700 Botafogo Futebol Clube 40.000,00 € 21-08-2019 Apoio financeiro

Colocação de relva sintética no 

Campo de Jogos António Henriques 

de Matos

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501632700 Botafogo Futebol Clube 1.925,00 € 21-12-2020 Apoio financeiro

Realização de obras de 

remodelação do sistema de águas 

quentes dos balneários no Campo 

de Jogos António Henriques de 

Matos

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

500871736

Cooperativa da Produção 

Artística Teatro Animação "O 

Bando" CRL

18.000,00 € 07-03-2018 Apoio financeiro

Atribuição de apoio no âmbito do 

desenvolvimento cultural no 

Concelho de Palmela

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

504947761
FIAR, Associação Cultural - 

Centro de Artes de Rua
10.000,00 € 06-06-2018 Apoio financeiro

Realização do Festival Internacional 

de Artes de Rua

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

504947761
FIAR, Associação Cultural - 

Centro de Artes de Rua
750,00 € 18-03-2020 Apoio financeiro

Desenvolvimento do trabalho 

realizado pelo Grupo de Teatro 

"Avózinhas"

Alínea o) do n.º 1 do artº 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro

504706675

Palmela Desporto, empresa local 

de promoção do desporto, saúde 

e qualidade de vida, E. M. 

unipessoal, Lda.

1.126.674,00 € 27-06-2019 Apoio financeiro

Cooperação financeira no que 

respeita a cobrir o défice de 

exploração previsto para o 

adequado funcionamento dos 

equipamentos desportivos 

municipais, e a desenvolver 

programas educativos e 

desportivos, no quadro das 

orientações estratégicas da Câmara 

Municipal de Palmela e dos 

objetivos do plano anual de 

atividades e plano plurianual de 

investimentos definidos pela 

Palmela Desporto

Alínea ccc) do n.º 1 do artº 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro
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503531197

Passos e Compassos – 

Associação para a divulgação e 

desenvolvimento das Artes

15.000,00 € 18-04-2018 Apoio financeiro

Atribuição de apoio no âmbito da 

promoção da Dança no Concelho 

de Palmela

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

503531197

Passos e Compassos – 

Associação para a divulgação e 

desenvolvimento das Artes

1.050,00 € 20-05-2020 Apoio financeiro

Apoio à aquisição de equipamento, 

no âmbito do Regulamento 

Municipal de Apoio ao 

Associativismo

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501417826
Santa Casa da Misericórdia de 

Palmela
27.500,00 € 01-07-2020 Apoio financeiro

Comparticipar na realização das 

obras de conservação da Igreja da 

Misericórdia

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501268650
Sociedade Filarmónica 

Palmelense "Loureiros"
2.000,00 € 03-10-2020 Apoio financeiro

Apoio à realização do Festival 

Internacional de Música "Palmela 

Terra da Música"

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501268650
Sociedade Filarmónica 

Palmelense "Loureiros"
1.250,00 € 03-06-2020 Apoio financeiro

Apoio destinado ao funcionamento 

da escola de música da Sociedade

Alínea  u) do n.º 1 do artº 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro

501268650
Sociedade Filarmónica 

Palmelense "Loureiros"
2.500,00 € 20-05-2020 Apoio financeiro

Apoio à atividade, no âmbito do 

Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

501268650
Sociedade Filarmónica 

Palmelense "Loureiros"
14.770,00 € 16-12-2020 Apoio financeiro

Comparticipar as despesas 

contraídas com a realização de 

obras de colocação de um piso de 

madeira no seu Pavilhão 

Desportivo, correspondendo este 

apoio a 50% do investimento

Alínea o) e u) do n.º 1 do artº 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro

507411978
Fundação COI (Centro de 

Ocupação Infantil)
200.250,00 € 18-11-2020

Constituição de direito 

de superfície

Construção de estrutura residencial 

para pessoas idosas, na freguesia 

de Quinta do Anjo 

Alínea g), o) e u) do n.º 1 do artº 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro


