


JUVENTUDE - ÁREA ESTRATÉGICA 
DE DESENVOLVIMENTO 

DO CONCELHO
A Juventude é uma área estratégica de desenvolvimento do concelho de
Palmela. As atividades municipais para a Juventude, assentam num
trabalho integrado e pluridisciplinar. A construção de parcerias, a
participação dos jovens e o exercício da cidadania valoriza a identidade
local e promove a coesão social e o desenvolvimento sustentável.

O Município de Palmela desenvolve projetos, medidas e ações, dirigidas à
Juventude, através de diversas áreas de trabalho contribuindo para a
participação e integração dos jovens na sociedade.



LINHAS CONSTANTES NO P. A. 2020

1.ª PLANO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE PALMELA

2.ª PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARIADO

3.ª EMPREGABILIDADE E QUALIFICAÇÃO

4.ª EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

5.ª HABITAÇÃO

6.ª MOBILIDADE

7.ª AMBIENTE

8.ª CRIATIVIDADE

9.ª CULTURA E DESPORTO

10.ª SAÚDE E BEM ESTAR

11.ª INCLUSÃO SOCIAL

12.ª REDE DE EQUIPAMENTOS DE PROXIMIDADE



1.ª - PLANO MUNICIPAL DE 
JUVENTUDE DE PALMELA

1. Gabinete de Juventude: Criação do Gabinete de Juventude com

efeitos a partir de 1 janeiro 2020.

2. Plano Municipal de Juventude: reuniões de trabalho internas e

externas acerca de construção de Plano Municipal de Juventude.

Realização de mecanismos de auscultação on-line aos jovens do

concelho de Palmela.



2.ª - PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARIADO
1. Março a Partir:

17 atividades, dinamizadas por 16 entidades – associações

juvenis, associação de estudantes, agrupamentos / grupos de

escu(o)teiros, grupos informais jovens, grupos de teatro locais,

associações culturais e desportivas e outras entidades que

trabalham com jovens.

2. Conselho Municipal de Juventude:

Realização de reuniões ordinárias descentralizadas.

3. Movimento associativo juvenil, formal e informal:

Cedências de transportes e de equipamentos municipais; no

âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo,

atribuição de apoio financeiro a nove associações.



2.ª - PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARIADO
4. Festival Liberdade:

A edição do Festival Liberdade, prevista para 3 e 4 de julho, em

Sesimbra, foi cancelada devido à pandemia. Decorreram on-

line várias reuniões de trabalho para organizar desafios e

atividades de promoção do Festival. Foram realizadas no mês

de junho, no Cineteatro S. João em Palmela, 4 gravações de

bandas/projeto musical, relacionadas com o Palco Paz (palco

que contempla uma banda de cada município que participe no

Festival Liberdade). Fizeram gravações os projetos de Setúbal,

Palmela, Moita e Alcochete. Posteriormente estas gravações

foram publicadas on-line de forma a promover o Festival

Liberdade.



2.ª - PARTICIPAÇÃO E VOLUNTARIADO

5. Eu conheço, eu participo!:

Envolvimento das crianças e da comunidade escolar – EB de

Batudes, Palhota, Águas de Moura, Lagoa da Palha, Aires e

António Matos Fortuna (Quinta do Anjo).

6. (A)gente do bairro:

Em 2020 foram consolidadas as propostas iniciadas em anos

anteriores. Algumas propostas foram incorporadas na atividade

municipal regular e outras passaram a integrar as propostas

futuras de investimento municipal.

7. Programa de Voluntariado:

Foi criada Proposta de Regulamento de Voluntariado do Município

de Palmela.



3.ª - EMPREGABILIDADE E QUALIFICAÇÃO

1. Formação e qualificação dos jovens:

Continuação do projeto Incubadora de Empresas; formação e

coaching em empreendedorismo; realização de curso de

formação de animadores de campos de férias para 15

formandos do concelho.

2. Estágios curriculares nos serviços municipais:

Foram acolhidos 5 alunos em regime de estágio curricular, no

domínio da colaboração institucional entre o município e

estabelecimentos de ensino.



4.ª  - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
1. Apoios no âmbito da ação social escolar:

Auxílios económicos diretos que inclui a decisão da CMP de atribuição de

cadernos de atividades a todos os alunos do 1º ciclo (860 crianças);

programa de alimentação escolar (2.800 crianças) e regime de fruta escolar

– distribuição gratuita de fruta, duas vezes por semana em

estabelecimentos do 1º ciclo do ensino básico (2.400 crianças).

2. Atribuição de bolsas de estudo:

Entregues 21 bolsas de estudo.

3. Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar:

“Eu conquisto o meu sucesso”, em conjunto, com as Escolas Secundárias,

Agrupamentos de Escolas e Centro de Formação de Professores da Ordem

de Santiago.



4.ª  - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

4. Programa de apoio às escolas do concelho através do Regulamento
Municipal de Apoio a Projetos Socioeducativos de Escolas:

Foram atribuídos apoios a 4 projetos socioeducativos, dos
estabelecimentos de ensino da rede pública e de rede
solidária.

5. Formação e desenvolvimento desportivo dos jovens, apoio ao
associativismo desportivo e ao desporto escolar:

Apoio ao associativismo desportivo e ao desporto escolar: no
âmbito do RMAA foram celebrados 26 contratos programa
com associações desportivas, dos quais 3 destinaram-se a
garantir a utilização dos equipamentos desportivos municipais
e 23 a apoiar a concretização de atividades e a realização de
obras de conservação das suas instalações.



4.ª  - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

6. Investimento nas políticas de leitura pública e na dinamização da

rede concelhia de bibliotecas públicas e escolares em ações e no

fomento da leitura:

Mobilizaram um total aproximado de 16.988 utilizadores.

7. Conselho Municipal de Educação:

Realização das reuniões ordinárias previstas em regimento

interno.

8. Academia de Proteção Civil:

Ações desenvolvidas, dirigidas à comunidade escolar, IPSS’s e

movimento associativo.



5.ª  - HABITAÇÃO
1. Redução de taxas e impostos relativos ao parque habitacional

arrendado ou adquirido por jovens:

a. FIMOC, reduções e isenções de taxas, minoração de IMI),

incluindo o IFRRU - Instrumento Financeiro para a Reabilitação e

Revitalização Urbanas, aplicável em territórios abrangidos por

ARU, PARU ou PAICD.

b. Com vista à aplicação de incentivos fiscais em sede de IMI a

prédios em bom estado de conservação e habitabilidade foram

voluntariamente identificados pelos proprietários 661 prédios

urbanos.

c. Aprovada candidatura no âmbito do programa FIMOC, para

conservação de prédios e concluídos 4 processos de obra.



5.ª  - HABITAÇÃO

Reabilitação do Centro Histórico da Vila de Palmela:

a. Verificaram-se em condições de majoração, no cumprimento da

identificação de proprietários e respetiva notificação, para promoção de

agravamento em sede de IMI, 51 prédios urbanos devolutos.

b. Estão em desenvolvimento 4 operações no PARU, que inclui

investimento para a requalificação de espaços públicos e eliminação de

barreiras no centro histórico, a continuidade de requalificação de

infraestruturas e pavimentos e a reabilitação de edifícios nobres da vila

de Palmela.

c. Conservação do Chafariz D. Maria I; Recuperação da Capela de São João

Batista; Recuperação do Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho;

Requalificação do antigo edifício da GNR; Requalificação do antigo

edifício da Rádio Pal.



6.ª  - MOBILIDADE

1. Transportes escolares gratuitos e comparticipados:

Total de 1.375 alunos transportados.

Foram validados 374 carregamentos de cartões Lisboa Viva a alunos

do ensino secundário que residem no concelho e estudam fora,

comparticipado em 50% pela CMP.

2. Ampliação da rede de circuitos pedonais e corredores cicláveis:

Rede ciclável da península de Setúbal – concelho de Palmela.



7.ª - AMBIENTE

1. Promoção da educação para o ambiente, a informação e a sensibilização, intervindo

em especial junto das escolas.

a. Dia Mundial da Floresta: percurso interpretativo pela serra do Louro.

b. Dia Mundial do Ambiente: participação através da produção e divulgação de

um folheto digital para a descoberta da flora da Serra do Louro.

c. Semana Europeia da Mobilidade: divulgação de vídeo “Estórias da

Mobilidade” – Hora do Conto; vídeo “Condução de bicicleta em meio urbano”

e realização de caminha desportiva.

d. Dia da Floresta Autóctone: ações de reposição de exemplares em diversos

espaços públicos do concelho.

e. Compostagem da escola: sessões de informação/sensibilização para promoção

da compostagem doméstica.



7.ª - AMBIENTE

2. Promoção da adoção de animais através do CROA de Palmela.

Registou-se um movimento total de 210 animais. No final do ano,
existiam 44 animais a aguardar adoção. Foi dada especial relevância
ao programa de esterilização de animais para adoção e animais na
comunidade, tendo para o efeito sido submetida e aprovada uma
candidatura de apoio financeiro promovida pela Direção Geral de
Alimentação e Veterinária.



8.ª - CRIATIVIDADE
1. Concurso de Bandas Amadoras:

Participação de 8 bandas do distrito de Setúbal, os vencedores foram os

“RUA” de Almada.

2. Arte urbana:

Apoio ao desenvolvimento do MAU –Movimento de Arte Urbana em Quinta

do Anjo; pintura numa das paredes da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo

3. Fantasiarte: no âmbito do Plano de Mobilidade foram realizados espetáculos

no Auditório Municipal de Pinhal Novo, para alunos do 4º ano. Participação de

320 alunos.

4. Portal Juventude Interactiva.



8.ª  - CRIATIVIDADE
5. Programação dos crj’s: realizadas atividades online relacionadas com a fotografia, a música e a pintura.

6. Jovens no Verão: devido à situação de pandemia vivida no período em questão, não se realizaram as atividades

previstas de animação de tempos livres, em período de férias escolares



9.ª  - CULTURA E DESPORTO
1. Investimento nos serviços educativos dos equipamentos culturais e

reforço do papel de espaços:

Laboratório na promoção das artes, por exemplo casa

Fantasiarte em Palmela e espaço contrafação em Pinhal Novo.

2. Promoção e apoio da criação artística desenvolvida no concelho:

Protocolos: Ausentes do Alentejo, FISP, FIAR, Motoclube

Palmela, Conselho Português para a Paz e Cooperação,

Dançarte, ATA, TELA, PIA e Bando; apoio ao ensino musical

(SFH, SFP Loureiros, SFUA, SIM e ONG) e apoio a escolas de

folclore.



9.ª - CULTURA E DESPORTO
3. Acesso e direito à cultura, através da regularidade e continuidade na oferta de programação cultural, nomeadamente

de projetos e eventos e nos equipamentos culturais:

a. (Por exemplo: Conselhos de programação dos equipamentos municipais, AJCOI, Odisseia, Associação Cultura e
Desporto do Poceirão, ONG, Bardoada, ATA, Tela, Teatro Sem Dono, Ensaiarte, Teatro da Vila, PIA.

b. Programação; programas e projetos; associativismo e animação cultural.

4. Criação de novos espaços de desporto.



9.ª - CULTURA E DESPORTO
6. Programas de Desenvolvimento do Atletismo, Judo, Ciclismo, Ginástica e Basquetebol:

Atletismo (94 participantes), judo (151 participantes), ciclismo (115 participantes), ginástica (atividade afetada

devido à pandemia) e basquetebol (100 participantes)

7. Jogos Desportivos Escolares: devido à pandemia não foi possível a realização dos quadros competitivos do Programa.



10.ª - SAÚDE E BEM ESTAR

Acesso à informação sobre saúde, sexualidade juvenil e violência no

namoro, entre outros.



11.ª - INCLUSÃO SOCIAL
1. Acompanhamento a famílias em situação de vulnerabilidade e do

trabalho da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens:

Apoio técnico, instalações e funcionamento – celebração de 256

processos de promoção e proteção.

2. Articulação com instituições com valência de centro de apoio familiar

e aconselhamento parental, centros de acolhimento de crianças e

jovens e lares de jovens:

Apoio técnico, instalações e funcionamento.

3. Festival Expressarte - XXI Encontro de Expressões Artísticas:

O município acolheu esta iniciativa pela décima sexta vez

consecutiva, apoiando a realização de vários desafios em

formato on-line.



12.ª - REDE DE EQUIPAMENTOS DE PROXIMIDADE
1. CAVE - sala de ensaio, no CRJ de Pinhal Novo – Protocolo de Cooperação entre o

município e a Associação de Amigos Juntos pela Orquestra Nova de Guitarras,

relativo à gestão e funcionamento da CAVE, para apoio a projetos artísticos na

área da música, através da utilização do espaço; “MOJU – Movimento Juvenil”

em Palmela – gestão de atividades do espaço com o Grupo 40 de Palmela da

AEP: 28 cedências de ocupação para dinamização de atividades pelo movimento

associativo; dinamização de atividades no Centro Comunitário da Carregueira

pela Associação Juvenil INdiferentes.

2. Aquisição de serviços, programação e gestão da rede de equipamentos

municipais, obras de conservação nos crj’s e aquisição de equipamento – 985

utilizadores.

3. Espaços de jogo e recreio e polidesportivos (incluí coberturado Polidesportivo do

Poceirão.

4. Procedimento para a empreitada de requalificação do Centro Comunitário de

Águas de Moura.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

NOTA: A ATIVIDADE EM 2020 FOI CONDICIONADA PELA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE PANDEMIA A
PARTIR DO MÊS DE MARÇO.




