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O Presidente da Câmara

PAÇOS DO CONCELHO   |   212 336 600

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 | Gestão e Planea-
mento Urbanístico | Habitação - Reabilitação Urbana | Informação e Comunicação
Tel. 212 336 650

Vice-Presidente LUÍS MIGUEL CALHA 
Desenvolvimento Económico | Turismo | Mercados e Feiras | Metrologia | Defesa do Consumidor 
| Administração, Finanças e Serviços Jurídicos | Atendimento |
Recursos Humanos, Gestão e Qualificação | Saúde Ocupacional | Sistemas de Informação e 
Modernização Administrativa
Atendimento sexta-feira | manhã  | Tel. 212 336 606 | geral@cm-palmela.pt

Vereadora FERNANDA PÉSINHO 
Ambiente | Mobilidade e Transportes | Autoridade Veterinária e Bem-estar Animal | Águas e 
Resíduos Sólidos Urbanos | Projetos e Obras Públicas | Centro Histórico de Palmela
Atendimento sexta-feira | manhã | Tel. 212 336 600 | geral@cm-palmela.pt

Vereadora MARIA JOÃO CAMOLAS  
Cultura | Desporto | Juventude | Bibliotecas | Educação | Ação Social e Saúde | Habitação 
Social | Gestão do Espaço Público | Logística, Transportes e Conservação | Rede Viária
Atendimento | segunda-feira | tarde | Tel. 212 336 600 | geral@cm-palmela.pt

Vereador PEDRO TALEÇO 
Iluminação Pública e Eficiência Energética | Cemitérios | Toponímia | Limpeza Urbana e Manu-
tenção de Parques e Jardins | Fiscalização Municipal
Atendimento sexta-feira | todo o dia | Tel. 212 336 661 

Vereadora RAUL CRISTÓVÃO    (sem pelouros)
Atendimento terça-feira | 18h00 às 19h30 | quinta-feira | 10h30 às 12h00 | Tel.  212 336 660 

Vereador CARLOS DE SOUSA (sem pelouros) 
Atendimento terça-feira | 18h30 às 20h30 | sexta-feira | 9h30 às 13h00
vereacao.mccp@cm-palmela.pt

Vereador MARA REBELO  (sem pelouros) 
Atendimento terça-feira | 18h00 às 19h30 | quinta-feira | 10h30 às 12h00 | Tel. 212 336 660

Vereador PAULO RIBEIRO  (sem pelouros)
Atendimento quarta-feira | 10h00 às 12h30  | Tel. 212 330 252 |  vereacao.psd@cm-palmela.pt 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
Atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia 
09h00 às 15h00 | Tel. 212 336 660 | urbanismo@cm-palmela.pt 

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.e-redes.pt

ATENDIMENTO MUNICIPAL 
Palmela | Dias úteis: 9h00-12h30 e 13h30-16h00
Quinta do Anjo | Dias úteis: 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00
Pinhal Novo | Dias úteis: 09h00 às 16h00 (horário contínuo)
Centro de Contacto | 212 336 666 / 212 336 600
Serviço de Águas | 932 008 220 
Dias úteis: 08h30 às 16h00 | atendimento@cm-palmela.pt

SERVIÇOS ON-LINE
 www.cm-palmela.pt (Menu Balcão Único)

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

A resposta à pandemia continua a ter forte expressão no trabalho quotidiano 
das equipas municipais, envolvidas nas campanhas de vacinação e testagem, 
na desinfeção e apetrechamento de equipamentos públicos, escolas ou espa-
ços de atendimento, na permanente adaptação às condicionantes em vigor. 
Este é um esforço que vai além das competências dos municípios, mas que 
abraçamos com rigor, disponibilidade e propostas concretas junto da Admi-
nistração Central, que resultaram, por exemplo, na vacinação descentralizada 
nas freguesias rurais. 
Mas a resposta à pandemia e aos seus impactos faz-se em muitas outras 
frentes: nos apoios de proximidade às populações mais isoladas e vulnerá-
veis, nas ações de rastreio e promoção da saúde física e mental, na disponi-
bilização de refeições quentes e cabazes alimentares, na redução de taxas 
e aprovação de tarifários sociais, na animação sociocultural, na capacitação 
das pessoas e criação de redes de sinergias, que fortalecem a comunidade e 
nos tornam, coletivamente, mais resilientes.  
O conjunto de políticas sociais ativas que temos vindo a implementar junto 
das famílias – e que incidem, também, sobre a participação cidadã, a inclu-
são, a educação ao longo da vida e o aumento da longevidade, com autono-
mia - justificam a atribuição ao Município de importantes distinções, de que 
damos conta neste número e que entendemos como fatores de responsabili-
dade acrescida e estímulo para continuar a aprofundar esta linha de trabalho. 
A implementação da Estratégia Local de Habitação, a adaptação às altera-
ções climáticas, a renovação de infraestruturas, a promoção dos valores en-
dógenos e o acompanhamento permanente das dinâmicas sociais, culturais, 
desportivas e associativas do território são mais alguns dos desafios que se 
colocam neste novo mandato, além da concretização de um vasto conjunto 
de obras, de que daremos conta, com mais pormenor, no próximo número do 
Boletim, a propósito da aprovação do Orçamento e das Grandes Opções do 
Plano 2022-2026. 
Neste momento, fica o convite para Viver o Natal nas nossas cinco freguesias, 
com alegria e cautela, dando preferência, de forma solidária, aos nossos pro-
dutos de excelente qualidade e à vasta oferta do nosso Comércio local.  

Festas Felizes e um excelente ano de 2022! 

editorial



3Palmela informa  |  dezembro 2021 município

O Município de Palmela foi o vencedor da categoria regional Área Metropolitana 
de Lisboa, nos Prémios Municípios do Ano 2021, promovidos pela Universi-
dade do Minho, através da plataforma UM-CIDADES, e entregues a 2 de de-
zembro, no Funchal. O Presidente Álvaro Balseiro Amaro marcou presença na 
cerimónia de entrega de prémios, que distinguem boas práticas autárquicas. 
No caso de Palmela, foi reconhecida a qualidade da candidatura “Percursos 
de Vida Saudável – Um projeto de apoio à Idade +”, que reflete o trabalho 
desenvolvido junto da população idosa, no sentido da promoção de um enve-
lhecimento ativo, com mais saúde e autonomia. A Unidade Móvel de Saúde, 
o serviço de Teleassistência e o voluntariado são os principais eixos desta 
candidatura.

Somos Autarquia
+ Familiarmente
Responsável 2021!
Pelo quinto ano consecutivo, o Município foi distinguido como Autarquia + 
Familiarmente Responsável, galardão que coloca em evidência boas prá-
ticas para maior qualidade de vida das famílias e mais coesão territorial. 
Além das medidas que justificaram este prémio em anos anteriores, em 
áreas como Educação, Ação Social ou Desporto, sem esquecer a aplicação 
do IMI Familiar ou tarifários especiais para famílias numerosas ou agrega-
dos desfavorecidos, a edição 2021 valoriza o vasto conjunto de medidas 
implementadas na resposta à COVID-19. Palmela recebeu a Bandeira com 
Palma, destinada aos territórios premiados há três ou mais anos consecu-
tivos, entregue pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsá-
veis numa cerimónia realizada a 25 de novembro, em Coimbra.

Conheça o Plano Municipal 
para a Igualdade e Não
Discriminação
O PMIND Palmela 2021/2024 - Plano Municipal para a Igualdade e Não Dis-
criminação é um instrumento de política global para a promoção da igualda-
de e não discriminação a nível local, que estabelece a estratégia de trans-
formação das relações sociais entre homens e mulheres, e fixa objetivos 
a curto, médio e longo prazo. São definidas medidas e ações específicas, 
recursos mobilizáveis e responsáveis pela sua prossecução, acompanha-
mento e monitorização, no Município e na comunidade. Consulte o PMIND 
Palmela em www.cm-palmela.pt e explore a informação disponível sobre 
atividades realizadas, medidas a implementar e políticas municipais nesta 
área, que refletem o trabalho que a autarquia tem vindo a promover, para a 
promoção da Igualdade, enquanto valor essencial da cidadania.

Palmela é Município do Ano 
da AML (Prémio UM Cidades)
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Escolas com novos Espaços 
de Jogo e Recreio 
As Escolas Básicas António Santos Jorge (Pré-Escolar e 1.º Ciclo), em Pinhal 
Novo, e Bairro Alentejano (Pré-Escolar) contam com Espaços de Jogo e Re-
creio renovados. O Município adquiriu e instalou novos brinquedos, adequados 
aos respetivos escalões etários e fabricados com materiais de alta resistên-
cia, e superfícies de impacto, num investimento global de 78 mil euros.

Entre 1 e 7 de novembro, o Município apresentou, 
no Cine-Teatro S. João, em Palmela, uma exposi-
ção itinerante sobre a Restauração do Concelho 
e disponibilizou uma súmula de fontes documen-

tais, no 95.º aniversário deste episódio marcante 
da nossa história, que devolveu a independência 
a Palmela, depois de mais de sete décadas de 
anexação a Setúbal. A data foi assinalada, tam-

bém, pelo Grupo dos Amigos do Concelho de Pal-
mela, com homenagem póstuma aos Restaura-
dores, bem como aos combatentes do Concelho 
que morreram na I Grande Guerra. 

Já está disponível o Ponto Navegante do Conce-
lho de Palmela. Instalado no Mercado Municipal 
de Pinhal Novo, este equipamento permite fa-
zer o Cartão Navegante, de forma fácil e rápida, 
e efetuar carregamentos. A TML - Transportes 
Metropolitanos de Lisboa lançou este mês o 
novo cartão, em substituição do anterior Lisboa 
Viva, e instalou Pontos Navegante em cada um 
dos municípios da AML- Área Metropolitana de 
Lisboa. Para obter o novo cartão através deste 
equipamento, basta introduzir o Cartão do Ci-
dadão, preencher os dados, aceitar os termos 
e condições de emissão e utilização, efetuar o 

pagamento com cartão multibanco (12€) e o 
Navegante é impresso na hora. Este é um car-
tão de utilização pessoal e intransmissível, que 
serve de suporte aos títulos de transporte, e 
destina-se a quem viaja de modo frequente. O 
tarifário Navegante revolucionou o sistema de 
transportes da AML em abril de 2019, reduzindo 
o preço de forma significativa e alargando a sua 
abrangência geográfica e a acessibilidade de uti-
lização a todos os operadores e a todos os mo-
dos de transporte coletivo. Mais informação em 
www.navegante.pt.

Restauração do Concelho foi há 95 anos

Faça o seu cartão Navegante na hora! 

Projeto cofinanciado por:

Se o cartão navegante® 
não chega a si, vá ao 
Ponto navegante®.
Faça o cartão num minuto
e vá de transportes!

Disponível no: 
Mercado Municipal de Pinhal Novo

Saiba mais www.navegante.pt
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Mecenas de Palmela doaram 
meio milhão em sete anos
O balanço de sete anos de programa “Mecenas de Palmela” contabiliza 165 
projetos apoiados, 228 empresas Mecenas e cerca de meio milhão de euros 
em apoios diretos, que não refletem  o total de outros apoios concedidos a 
projetos municipais ou de entidades parceiras e a necessidades da comu-
nidade. Entre 2020 e 2021, em período de pandemia, foi possível congregar 
apoios superiores a 120 mil euros, muitos deles, traduzidos na oferta de 
equipamento de proteção, material de desinfeção e bens alimentares. “Me-
cenas de Palmela” é um programa de responsabilidade social, que envolve 
um número crescente de empresas do Concelho numa rede solidária, que 
tem dado um contributo inestimável ao desenvolvimento de projetos com e 
para a comunidade. Obrigado!

Foi fixada em 0,34% a taxa de IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis a co-
brar em 2022. O Município dá, assim, continuidade ao caminho de redução 
gradual, iniciado em 2014, apesar desta continuar a ser a receita mais im-
portante para o Orçamento Municipal. À semelhança dos anos anteriores, fo-
ram, também, aprovados o IMI Familiar (deduções fixas até 70 euros) e um 
importante pacote de reduções que se constituem como incentivos à reabi-
litação urbana nos núcleos urbanos mais antigos das cinco freguesias e ao 
aumento da eficiência energética. É possível, ainda, usufruir de minorações 
no caso de imóveis destinados a arrendamento jovem, comércio ou serviços.

Toda a informação em www.cm-palmela.pt.

Mantém-se isenção de Derrama para 
micro e pequenas empresas
As empresas com volume de negócios abaixo de 150 mil euros continuam 
isentas do pagamento de Derrama sobre o lucro registado em 2021, consi-
derando o papel que estas pequenas unidades desempenham na economia 
local e na criação de emprego, e as dificuldades vividas por muitas neste 
período. Acima deste valor, a taxa mantém-se em 1,5%. 

IMI desce para 0,34% em 2022

Já experimentou? Consulte em www.cm-palmela.pt



6 Palmela informa  |  dezembro 2021município

A terceira dose da vacina contra a COVID-19 e a vacina contra a gripe 
sazonal estão a ser administradas no novo Centro de Vacinação Munici-
pal COVID-19, a funcionar nas instalações da Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos, em Pinhal Novo. Tal como no anterior, o Município 
assegura toda a componente logística da campanha, organizada pelo 
ACES - Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida. Em dezembro, o 
Município, em parceria com o ACES Arrábida, avançou com a vacinação 
na Unidade Móvel de Saúde para as freguesias de Poceirão e Marateca, 
acelerando, desta forma, o processo de vacinação no Concelho. Parale-
lamente, as/os utentes em estruturas residenciais para pessoas idosas 
já foram inoculadas/os contra a gripe, através das equipas de enferma-
gem do ACES Arrábida, com o apoio logístico do Município

População idosa com
vacinas da gripe gratuitas 
nas farmácias
À semelhança do ano anterior, o Município assegura o custo da inoculação de 
1.500 vacinas contra a gripe, dirigidas a munícipes utentes do Serviço Nacio-
nal de Saúde, com idade igual ou superior a 65 anos e patologias crónicas ou 
outras condições abrangidas pela vacinação gratuita. A medida surge de uma 
parceria com a Associação Nacional de Farmácias e a Associação Portuguesa 
de Farmácias, no âmbito do programa “Vacinação SNS Local”, a decorrer desde 
15 de novembro, em 14 farmácias do Concelho, e garante à população mais 
vulnerável o acesso gratuito à vacina, nesta rede de proximidade. Consulte as 
farmácias aderentes em www.cm-palmela.pt.

Unidade Móvel
leva rastreios a todas as freguesias
Depois das ações de testagem à COVID-19, o Município promoveu um conjunto 
de rastreios abertos à população, em diversos pontos do Concelho, através 
da Unidade Móvel de Saúde. Durante o mês de outubro, no âmbito do progra-
ma “Outubro MAIOR”, os rastreios foram dirigidos a pessoas com mais de 55 
anos e incluíram monitorização de temperatura, frequência cardíaca, pressão 
arterial, glicémia e Índice de Massa Corporal. Foi possível, também, aprender 
a emitir o Certificado Digital de Vacinação. A 14 de novembro, Dia Mundial da 
Diabetes, a Unidade Móvel esteve em Águas de Moura a realizar rastreios a 
esta doença, abertos a toda a população.

Município apoia vacinação 
COVID-19 e Gripe
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Viva o Natal em Palmela
e apoie a produção local
Até 6 de janeiro, Dia de Reis, o programa “Viva o Natal no Município de Pal-
mela” apresenta iluminação urbana decorativa em todas as freguesias e um 
programa de animação para as famílias, com forte componente cultural. Na 
vila de Palmela, o presépio religioso e as figuras etnográficas da artista Te-
resa Martins convidam a um passeio pelo Centro Histórico, à descoberta das 
gentes emblemáticas da terra e ofícios do século passado. Até 22 de dezem-
bro, o Mercado de Natal marca presença no Largo de S. João, em Palmela, 
com artesanato, gastronomia e produtos locais, animação musical e infantil 
e oficinas de culinária. Em todas as freguesias, há animação nos mercados 
municipais e temáticos com a participação da comunidade e agentes locais, 
e muitas oportunidades para escolher as ofertas de Natal entre as propostas 
do comércio, produtoras/es e artesãs/ãos locais. Consulte o programa com-
pleto, em www.cm-palmela.pt.

A integração de Palmela no Caminho de Santiago é fator de valorização da 
identidade cultural e de desenvolvimento local. O Município tem vindo a tra-
balhar na concretização deste objetivo, que passou pela recolha de evidên-
cias históricas do Caminho no nosso território – fortemente marcado pela 
presença da Ordem de Santiago no Castelo – e pela definição do traçado na 
região, no âmbito do Caminho Português Central, em parceria com Setúbal e 
a Associação de Peregrinos Via Lusitana. Neste momento, o foco está, já, na 
marcação do Caminho e na criação de estruturas de apoio. O ponto de situa-
ção e a partilha de experiências de outras entidades, do ponto de vista da 
diferenciação dos destinos e reforço da atratividade, estiveram em desta-
que no Fórum Turismo Palmela, realizado a 11 de novembro, no Cine-Teatro 
S. João, sob o tema “Palmela na Rota de Peregrinação do Caminho de San-
tiago”. “Espanha, Portugal e o Caminho de Santiago. Caminhos do Caminho” 
foi o mote para o Colóquio realizado na mesma sala, a 30 de outubro, numa 
parceria com o Ministério da Cultura e do Desporto espanhol, no âmbito da 
Mostra Espanha, e que refletiu sobre outras dimensões do Caminho, das 

artes à religião. O programa da iniciativa incluiu, ainda, o Concerto “Lorca 
Peregrino”, por Samuel Diz e Jonatan Alvarado, e a exposição de aguarelas 
“O Caminho Ilustrado” por Alicia Aradilla, ambos na Igreja de Santiago.

2022: Políticas de Consumo
em debate
A Conferência Nacional “As Políticas de Consumo nos Municípios”, ini-
cialmente marcada para os dias 9 e 10 de dezembro, no Auditório da 
Biblioteca Municipal de Palmela, tem nova data: 21 e 22 de março de 
2022, integrada nas comemorações do Dia do Consumidor. 
A iniciativa é organizada pelo Município de Palmela, em parceria com 
a Direção Geral do Consumidor e a Europe Direct. A alteração de data 
prendeu-se com a evolução da pandemia COVID-19 e o modelo do even-
to, que inclui uma conferência, seguida de um dia e meio de jornada 
com grupos de trabalho de todo o país. 
A Câmara Municipal quer oferecer a todas/os as melhores condições 
para a sua participação, em segurança, no encontro, contribuindo para 
a reflexão sobre os temas mais prementes da atualidade do sistema 
de defesa do consumidor e das necessidades das/os consumidoras/
es locais e dos municípios.

Para mais informações, contacte desenvolvimentoeconomico@cm-palmela.pt.

Palmela afirma-se no
Caminho de Santiago
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Trotinetas lançaram reflexão 
sobre micro mobilidade
O projeto-piloto de trotinetas partilhadas, entre 16 de setembro e 11 de outu-
bro, foi a iniciativa de maior impacto, no âmbito da Semana Europeia da Mobi-
lidade no Concelho, com um balanço que confirmou a sua pertinência. Fruto de 
uma parceria entre o Município, a Palmela Desporto E.M. e a BOLT, esta expe-
riência lançou a reflexão e o debate sobre novos modos de micro mobilidade 
suave e a necessária gestão da mobilidade nos aglomerados populacionais, e 
registou mais de 1.100 viagens diárias por mais de 500 utilizadoras/es, num 

total superior a 47 mil quilómetros, distância que, se percorrida em automóvel, 
corresponderia à emissão de sete toneladas de CO2. O Município está a avaliar 
os resultados e pretende implementar, em 2022, um sistema de micro mobi-
lidade deste tipo, de forma estruturada, abrangente e adaptada à realidade do 
território.

Sob o tema “Mova-se de forma sustentável. Seja saudável”, o Município promo-
veu, também, as iniciativas “OAU´tocarro – Energia Sustentável” (a frota muni-
cipal circulou com biodiesel produzido a partir dos Óleos Alimentares Usados), a 
apresentação de curtas-metragens sobre mobilidade, a Hora do Conto “Estórias 
da Mobilidade” e a divulgação de boas práticas em Eco-condução.

Município combate deposição 
ilegal de resíduos
O Município, em parceria com o Núcleo de Proteção Ambiental da GNR, rea-
lizou, no dia 20 de outubro, uma ação concertada de vigilância presencial 
nos pontos mais críticos de deposição ilegal de resíduos e de fiscalização 
e controlo da circulação de viaturas de transporte destes materiais. A ação, 
inserida no plano de combate ao depósito ilegal de resíduos, pretendeu dis-
suadir eventuais infratores e alertar para a urgência de comportamentos 
mais adequados à defesa do ambiente e à qualidade do espaço público.

No início do verão, a primeira campanha conjunta de sensibilização e recolha 
de resíduos abandonados, promovida pelo Município e pela Brigada do Mar, 
resultou na recolha de 18 toneladas de resíduos, entre pneus, material ele-
trónico, resíduos de obras, peças automóveis e embalagens de óleo.

Recolha porta a porta
reforçada
Arrancou, em outubro, a terceira fase do serviço de recolha de resíduos por-
ta a porta, que abrange 200 moradias no Bairro Xavier de Lima e na Urbani-
zação Vila Paraíso, em Pinhal Novo. O projeto, desenvolvido pelo Município 
com a Amarsul, consiste na entrega às famílias de três contentores de 120 
litros, para embalagens plásticas e metálicas, papel/cartão e resíduos indi-
ferenciados. A recolha é efetuada à porta das habitações, em dias pré-mar-
cados. Iniciada em 2020, a experiência abrange, atualmente, cerca de 800 
moradias nas zonas urbanas de Pinhal Novo, Aires e Quinta do Anjo. Este 
modelo já permitiu libertar espaço público e tem contribuído para o aumento 
da quantidade de resíduos entregues para recolha seletiva e menor aban-
dono nas ruas.



9Palmela informa  |  dezembro 2021 ambiente

Adaptação às Alterações Climáticas
Plano Local para a Arrábida 
em construção
No âmbito da construção do Plano Local de Adaptação às Alterações Climá-
ticas (PLAAC) da Arrábida - um projeto coordenado pela ENA - Agência de 
Energia e Ambiente da Arrábida, com os Municípios de Palmela, Sesimbra e 
Setúbal, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lis-
boa e o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade 
de Lisboa, realizaram-se ações de capacitação de agentes locais. Palmela 
acolheu uma sessão a 30 de setembro, com mais de 50 agentes socioe-
conómicos, educativos e culturais, técnicas/os municipais, de autoridades 
locais de proteção e segurança e de organizações não governamentais e 
governamentais. Estas ações terão continuidade, para criar uma Rede Local 
de Adaptação às Alterações Climáticas funcional, onde os diversos setores 
estarão representados e preparados para uma adaptação abrangente, inte-
grada e operativa.

O PLAAC Arrábida tem um orçamento de 165 mil euros e é financiado em 
90% através do Programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de 
Baixo Carbono do Mecanismo Financeiro EEA Grants 2014, operado em Por-
tugal pela Secretaria Geral do Ambiente, do Ministério do Ambiente e Ação 
Climática.

Município associa-se a
projeto de investigação
sobre materiais avançados
O Município de Palmela é um dos 26 sócios fundadores da NANOMAT – Asso-
ciação para os “Materiais Avançados” – Investigação e Desenvolvimento em 
Materiais Avançados e Aplicações. Esta associação nasce de um consórcio 
entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 
liderada pela Professora Catedrática Elvira Fortunato, e o Instituto Superior 

Técnico, aos quais se juntaram outras entidades de investigação, empresas 
e municípios, com o objetivo de captar fundos comunitários para a criação 
de uma infraestrutura de investigação, capaz de responder às solicitações 
de serviços avançados de análise e desenvolvimento de processos, envol-
vendo todas as componentes da cadeia de valor. Os materiais avançados 
são um dos alicerces da 4.ª revolução tecnológica e industrial, ao serviço 
de uma indústria inovadora e competitiva, e de cadeias de abastecimento 
de matérias-primas mais eficientes. O Município entende que a sua parti-
cipação pode ajudar a priorizar necessidades do território e do seu tecido 
económico e industrial, em alinhamento com as metas de sustentabilidade.

Para celebrar o Dia da Floresta Autóctone, 23 de novembro, o Município pro-
moveu ações com a comunidade, que sublinharam a importância de preser-
var este património natural. Além da atividade de continuidade “Planta a 
planta”, com famílias e jovens do Agrupamento de Escuteiros 504 de Quinta 

do Anjo, que tem valorizado o corredor da linha de água junto à Ciclovia, o 
programa incluiu a formação “Compostar é reciclar” e a Caminhada Despor-
tiva “Floresta Autóctone” no Parque Natural da Arrábida. O Município plantou, 
ainda, espécies autóctones em caldeiras.

Juntas/os pela Floresta Autóctone!



Está já em curso o mandato autárquico 2021-2025, que enfrentará múltiplos 
desafios, desde logo, o combate à pandemia e a retoma da atividade, a adap-
tação às alterações climáticas ou a transferência de novas competências 
para os municípios. Mas, também, outros mais ligados à realidade concreta 
do território, como a discussão pública e conclusão do processo de revisão do 
Plano Diretor Municipal ou a implementação da Estratégia Local de Habitação.
Na cerimónia de Tomada de Posse dos novos órgãos autárquicos, a 18 de 
outubro, no Cine-Teatro S. João, o Presidente Álvaro Balseiro Amaro sublinhou 
que o projeto de desenvolvimento para o Concelho, sufragado pela população, 
assenta no forte conhecimento dos valores locais e do contacto com todos 
os agentes, e irá continuar «a trilhar o caminho de boas contas, redução de 
impostos e taxas, criação de emprego qualificado, coesão social e territorial». 
A Participação Cidadã, a Educação, a Saúde, a Intervenção Social, o Ambiente 
ou a Economia serão áreas centrais de intervenção, destacando-se o investi-
mento previsto «na Habitação e no reforço e modernização de infraestruturas, 
na qualificação do espaço público, na beneficiação da rede viária, na amplia-
ção da rede ciclável e na criação e qualificação de equipamentos públicos 
(escolas, equipamentos de saúde, sociais, culturais e desportivos)». 
A Cerimónia contou com a homenagem aos membros cessantes da Assem-
bleia e da Câmara Municipal e com um momento musical com Pedro Santos & 
João Pedro Silva, acompanhados pela bailarina Iolanda Rodrigues. 
A distribuição de pelouros foi conhecida na 1ª reunião pública do Executivo,
a 25 de outubro.

Novos órgãos 
autárquicos 
tomaram posse 
Entusiasmo
e visão
estratégica
no arranque do mandato 
2021-2025

• Coordenação Geral
• Cooperação Internacional
• Planeamento e Desenvolvimento Estratégico
• Proteção Civil e Segurança
• Gestão e Planeamento Urbanístico
• Habitação - Reabilitação Urbana
• Participação e Ação Local
• Igualdade de Género
• Informação e Comunicação

Competências:
• Desenvolvimento Económico
• Turismo
• Mercados e Feiras
• Metrologia
• Defesa do Consumidor
• Administração, Finanças e Serviços Jurídicos
• Atendimento
• Recursos Humanos, Gestão e Qualificação
• Saúde Ocupacional
• Sistemas de Informação e Modernização Aministrativa

Competências:
• Ambiente
• Mobilidade e Transportes
• Autoridade Veterinária e Bem-estar Animal
• Águas e Resíduos Sólidos Urbanos
• Projetos e Obras Públicas
• Centro Histórico de Palmela

ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO - Presidente
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)

LUÍS MIGUEL REISINHO DE OLIVEIRA CALHA - Vereador
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)

FERNANDA MANUELA ALMEIDA PÉSINHO - Vereadora
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)

Competências:

CÂMARA
MUNICIPAL
DE PALMELA 
COMPOSIÇÃO
E COMPETÊNCIAS

Mandato

2021-2025
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Competências:
• Cultura
• Desporto
• Juventude
• Bibliotecas e Património Cultural
• Educação
• Ação Social e Saúde
• Habitação Social
• Gestão do Espaço Público
• Logística, Transportes e Conservação
• Rede Viária

Competências:
• Iluminação Pública e Eficiência Energética
• Cemitérios
• Toponímia
• Limpeza Urbana e Manutenção de Parques e Jardins
• Fiscalização Municipal

Competências:
Sem competências delegadas 

Competências:
Sem competências delegadas 

Competências:
Sem competências delegadas 

Competências:
Sem competências delegadas 

MARIA JOÃO CAMOLAS CONTENTE CALEIRA - Vereadora
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV)

PEDRO GONÇALO DA PONTE MARQUES TALEÇO - Vereador
Partido Socialista (PS)

RAUL MANUEL RIBEIRO PINTO CRISTOVÃO 
Vereador - Partido Socialista (PS)

CARLOS MANUEL BARATEIRO DE SOUSA
Vereador - Movimento de Cidadãos
pelo Concelho de Palmela (MCCP)

MARA SUSANA MACHADO RIBEIRO REBELO
Vereadora - Partido Socialista (PS)

PAULO JORGE SIMÕES RIBEIRO 
Vereador - Partido Social Democrata (PPD-PSD)

Assembleia Municipal iniciou 
funções a 19 de outubro
A Assembleia Municipal de Palmela, órgão deliberativo, realizou no dia 19 de 
outubro a sua primeira sessão, para constituição da Mesa. A votação por lista 
elegeu José Carlos Sousa (PS) como Presidente da Assembleia, integrando, 
também, a Mesa a 1.ª Secretária, Ana Sofia Costa (MCCP), e a 2.ª Secretária, 
Dulce Marques (PS). Além dos membros eleitos, integram a Assembleia, por 
inerência, os Presidentes das Juntas de Freguesia. 

• Ana Teresa Vicente (CDU)

• Joaquim Pires (CDU)

• Ana Filipa Costa (CDU)

• João Ricardo (CDU)

• Cristina Moura (CDU)

• Carlos Caçoete (CDU)

• Andreia Bento (CDU)

• Valentim Pinto (CDU)

• Ricardo Oliveira (CDU)

• António Mestre (CDU)

• Carlos Almeida (CDU)

• Cecília Sousa (CDU)

• José Carlos Sousa (PS)

• Maria Dulce Marques (PS)

• João Costa (PS)

• Patrícia Caixinha (PS)

• Paulo Santos (PS)

• Pedro Biu (PS)

• Patrícia Valente (PS)

• António Godinho (PS)

• Jorge Mares (PS)

• Ana Sofia Costa (MCCP)

• Carlos Valente (MCCP)

• Inês Garcia (MCCP)

• Luís Marques (MCCP)

• Carlos Vitorino (PSD)

• Colin Marques (PSD)

• Teresa Joaquim (PSD)

• Rui Valente (Chega)

• Pedro Barão (Chega)

• Tânia Ramos (BE)

Constituição da Assembleia Municipal
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A empreitada de
repavimentação da Estrada 
de Vale dos Barris (segunda 
fase) incluiu tecnologia para 
maior resistência à erosão.  

O Cemitério de Palmela
conta com um novo edifício
de 160 ossários.

Está concluída a requalificação 
do antigo Polidesportivo

do Poceirão.

Já se iniciaram os trabalhos 
de reabilitação da Capela de 

S. João Batista
(segunda fase), em Palmela.

22

77

1010

88

No Poceirão, está concluída 
a pavimentação da Rua do 
Henrique Rico Ideia.

No Cine-Teatro S. João, de-
correm trabalhos de melhoria 
da eficiência energética e 
climatização.

33

99

55

11

44 66
Concluída, também, a
pavimentação da Rua de 
Brejos Carreteiros (segunda 
fase), Quinta do Anjo. 

Está em curso a
repavimentação de mais 
um troço da EM 533-1, 
entre Lagameças e a 
Rua António Roldão.

A pavimentação do
prolongamento da Rua 
Joaquim Maria Afonso, no 
Lau, já terminou.

Está a avançar a obra do futuro 
Centro de Investigação do 
Património Cultural, no antigo 
edifício da GNR de Palmela.
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A empreitada de Regularização da Ribeira da Sal-
gueirinha, que se desenvolve ao longo de cinco 
quilómetros e inclui 12 atravessamentos hidráu-
licos, encontra-se executada em 80%. A principal 
dificuldade reside no atravessamento da EN252, 
junto a Vale do Alecrim, prejudicado pela intem-
périe de outubro, que obrigou a desassorear a 
vala e substituir estruturas danificadas. O seu 
processo de construção é, também, mais com-
plexo e prolongado, já que a Infraestruturas de 
Portugal (I.P.) não viabilizou as estruturas pré-fa-
bricadas, utilizadas noutros pontos, e a constru-
ção no local obriga a respeitar os longos períodos 
de cura do betão em cada fase (nestes tempos 
de espera é normal que não estejam trabalhado-
res na obra, sendo colocados noutras frentes). 
Por questões de segurança, a fiscalização da 
I.P. também não autorizou a abertura provisória 
daquele troço, em terra batida, por ocasião das 

Festas, antes do período de cura de 28 dias na 
lage de cobertura e transição, o que atrasará a 
reabertura da circulação automóvel.

De grande impacto na qualidade de vida das po-
pulações, quer do ponto de vista ambiental e de 
mitigação de riscos associados às alterações 
climáticas, quer da paisagem e reabilitação urba-
na, esta empreitada inclui, ainda, regularização 
e limpeza do leito da ribeira, aumento da sec-
ção da linha de água e tratamento dos taludes. 
A pandemia, a falta de mão-de-obra, o aumento 
dos preços dos materiais e os atrasos na sua 
entrega são condicionantes atuais na constru-
ção civil, a que acrescem, no caso concreto, 
acompanhamento arqueológico, infraestruturas 
de entidades externas não cadastradas e a im-
possibilidade de se trabalhar em determinados 
locais e períodos, para não perturbar a reprodu-
ção de animais e plantas.

Depois de várias décadas de reivindicação, o Mu-
nicípio substituiu-se à Administração Central e 
assumiu a Regularização da Ribeira, mediante 
cofinanciamento.

Eleitas/os sensíveis para 
complexidade da obra
Uma comitiva composta por eleitas/os da Câ-
mara e da Assembleia Municipal de Palmela, das 
diversas forças políticas, o Presidente da Junta 
de Freguesia de Pinhal Novo, equipas técnicas 
municipais e os responsáveis da empresa ad-
judicatária visitaram, no dia 13 de novembro, a 
empreitada de Regularização da Ribeira da Sal-
gueirinha. Esta ação, promovida pelos órgãos Câ-
mara e Assembleia, permitiu esclarecer dúvidas 
no terreno, compreender a complexidade e fazer 
o ponto da situação desta empreitada, com múl-
tiplas frentes de obra. 

Regularização da Ribeira da Salgueirinha
executada em 80%
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Principais projetos e empreitadas

EM CURSOEM CURSO VALORVALOR

Pavimentação Rua dos Brejos Carreteiros, 2.ª fase, até ao 
CM 1029 (Quinta do Anjo) 113.258,00€

Beneficiação Polidesportivo José Maria dos Santos
(Pinhal Novo) 75.564,31€

Pavimentação Rua 10 de Junho (Venda do Alcaide) 68.158,00€

Projeto execução para infraestruturação Olhos de Água 
nascente 52.767,00€

Projeto execução Quartel da GNR Poceirão 20.221,20€

Projeto execução redes drenagem ARD ruas B.º Abreu 
Grande/Carregueira (Pinhal Novo) 17.000,00€

Reparação fachadas e acessos da EB Zeca Afonso
(Pinhal Novo) 15.434,35€

Projeto construção troço ciclovia e ligação pedonal Quinta 
do Anjo - Cabanas 9.661,65€

Projeto pavimentação e beneficiação prolongamento Rua 
João de Deus (Pinhal Novo) 9.163,50€

Projeto pavimentação Rua Manuel Carvalho Domécio 
(Quinta do Anjo) 4.182,00€

Projeto pavimentação Rua Manuel Basílio / João Petrónio 
(Cabanas) 3.997,00€

Projeto remodelação arranjos exteriores praceta nascente 
Nova Palmela 3.444,00€

Projeto pavimentação Rua José Luís da Silva Camolas 
(Palmela) 3.382,00€

Projeto pavimentação Rua António Joaquim Ferreira
Calote (Cabanas) 3.075,00€

ADJUDICADOSADJUDICADOS VALORVALOR

Execução infraestruturas elétricas – PT4 e PT16, loteamento Val’Flores (Pinhal Novo) 357.962,00€

Infraestruturação Rua 1.º de Maio, Quinta do Canastra e Sobral (Pinhal Novo) 190.994,54€

Ligação Furo RA1 ao abastecimento de água a Palmela 115.695,72€

Construção de parque de estacionamento na Rua Orlando Ribeiro (Pinhal Novo) 109.309,34€

Prolongamento da Rua do Ribatejo – interseção CM 1029 (Brejos Carreteiros) 32.966,00€

Beneficiação do muro do Largo de S. João (Palmela) 29.680,00€

Execução de trabalhos diversos no antigo Largo da Mitra (Pinhal Novo) 28.104,70€

Construção rampa Jardim-de-Infância Lagameças 7.505,86€

Colocação escada metálica de acesso à cobertura da EB José Saramago (Poceirão) 2.351,08€

EM CONCURSOEM CONCURSO VALOR BASE  +  IVAVALOR BASE  +  IVA

Repavimentação Arruamentos Pinhal Novo – Sul 154.750,00€

Pavimentação Rua S. Francisco (Vale Touros)  119.780,00€

PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida (Palmela) *Concurso deserto

Beneficiação Jardim Ferreira da Costa (Venda do Alcaide) *Concurso deserto

Abertura novo arruamento entre Av.ª Joaquim Lino dos Reis e Rua Aljubarrota (Aires) *Concurso deserto

Construção novo parque estacionamento na Rua Padre Manuel Caetano (Quinta do Anjo) *Concurso deserto

Construção Espaço de Jogo e Recreio (Quinta do Anjo) *Concurso deserto

Execução telheiros para logradouro da EB Bairro Alentejano *Concurso deserto

Construção de balneários de apoio ao Polidesportivo do Bairro Alentejano *Concurso deserto

EM CURSOEM CURSO VALORVALOR

Regularização Ribeira da Salgueirinha (Pinhal Novo) 2.986.551,45€

HUB10 – Beneficiação Estrada 4 Castelos,
2.ª fase (Vila Amélia) 1.090.412,34€

Requalificação Monte do Francisquinho (Pinhal Novo) 873.271,01€

Recuperação Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho 
(Palmela) 758.166,71€

Drenagem águas residuais domésticas (ARD) Cajados 588.308,88€

Requalificação antigo Polidesportivo de Poceirão 537.617,62€

Requalificação Centro Comunitário de Águas de Moura 501.508,36€

Infraestruturação Lagoinha (Palmela) – 2.ª fase 462.812,00€

Centro de Investigação do Património Cultural (antigo edifício 
da GNR de Palmela) 408.099,25€

Reforço estrutural Capela de S. João Baptista (Palmela)
2.ª fase 379.803,87€

Implementação energias renováveis e sistemas gestão efic. 
Energia Cine-Teatro S. João 251.460,43€

Infraestruturação Quinta dos Farias (Pinhal Novo) 249.733,40€

Requalificação Jardim de Cabanas – Largo Dr. Melo e Castro 242.650,38€

Repavimentação troço EM 533 e EM 533-1 232.494,04€

Repavimentação Estrada de Vale de Barris, 2.ª fase (Palmela) 207.760,00€

Sistema elevatório águas residuais domésticas Quinta dos 
Farias (Pinhal Novo) 173.638,56€

Pavimentação Rua dos Baguiços (Poceirão) 165.016,88€

Pavimentação Rua João Pedro Monteiro (Lagameças) 159.000,00€

Pavimentação Aceiro do Miranda (Pinhal Novo) 151.663,36€

Pavimentação Rua de S. Pedro (Venda do Alcaide) 143.308,50€
*A repetir

Palmela é obra
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No ano em que se assinala o Ano Europeu do Transporte Ferroviário e o 32.º 
aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Serviço Educativo 
do Museu e Biblioteca apresenta o conto de Natal “O Comboio Mágico”, com 
sessões descentralizadas, destinadas à comunidade educativa, e uma ses-
são para o público em geral, no dia 18 de dezembro, às 16h00, no Auditório 
Municipal de Pinhal Novo. Esta história original é protagonizada por Laurinda, 

uma jovem guarda de passagem de nível, que esquecera como era bom so-
nhar e imaginar. A Estrela Cadente convence-a a entrar no “Comboio Mágico” 
para uma viagem inesquecível, onde encontrará personagens que povoam o 
universo infantil. A 20 de dezembro, entre as 14h00 e as 18h00, o itinerário 
da imaginação prossegue com a edição de Natal “Viagem de Comboio ao 
Mundo da Imaginação”, no âmbito do programa Férias a Crescer. 

“Marinheiros do Bairro” 
criam espaço comunitário
No coração do Bairro dos Marinheiros, freguesia de Quinta do Anjo, nasceu 
um novo espaço de convívio e fruição, inaugurado a 13 de novembro, com 
mobiliário urbano, jogos, baloiços e uma “biblioteca”, construída a partir de 
materiais reciclados e enriquecida com livros doados. Em resposta ao repto 
lançado por um conjunto de crianças do Bairro numa assembleia “Eu Partici-
po!”, o Município ofereceu equipamentos (mesas de ping-pong e de jogos,…) 
e a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo forneceu a Biblioteca e assegurou 
as montagens, em articulação com moradoras/es. O projeto, denominado 
“Marinheiros do Bairro”, foi enquadrado no programa de intervenção cidadã 
“(A)Gente do Bairro”, que conta já com vários bons exemplos de dinamização 
comunitária e gestão partilhada do espaço público

Sino da Igreja de Santiago 
restaurado
O Município procedeu ao restauro de um dos sinos da Igreja de Santiago 
do Castelo, cujos trabalhos implicaram a substituição do cabeçalho, em 
avançado estado de degradação, e a colocação de uma peça na parte 
superior, que serve de contrapeso para facilitar o movimento pendular. 
Ao lado deste, encontrava-se um outro sino, que por estar estalado, não 
poderia voltar a toar. A exercer carga desnecessária sobre o monumento, 
foi apeado e encontra-se no adro da Igreja, para que as/os visitantes pos-
sam apreciar de perto a sua dimensão e pormenores decorativos.

em festa

Mundo ferroviário inspira propostas para o público infantil
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Em outubro, Palmela tem 
ainda mais Música
Não é segredo que “Palmela é Música”, pelo que assinalar o Dia Mundial da 
Música, 1 de outubro, é um bom pretexto para um mês recheado de excelentes 
espetáculos. O programa, promovido pelo Município e o Movimento Associativo 
local, contou com os “Concertos Promenade! Música na Praça” pela ONG, o 
Concerto Música no Património pelos “Loureiros”, a Noite de Ópera “Amanti 
Costanti” pela classe de canto de Isabel Biu, da Humanitária, a Noite de Fados 
no Poceirão, a “Benfesta” e espetáculos com A Garota Não, Alexandre Miguel, 
Imperial Stones e Paper Hearts. A música clássica abriu e fechou o leque de 
propostas, pela mão, respetivamente, da pianista Marta Menezes e do tenor 
João Mendonza (a encerrar, igualmente, o Outubro MAIOR, que contou, ainda, 
com a participação dos Clarinetes de Santiago na iniciativa “Vem à Janela”). O 
programa ficou completo com os concertos de aniversário da Sociedade Filar-
mónica Humanitária e da Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, que 
promoveu, entre outubro e novembro, a XVI edição do Festival Internacional de 
Música – Palmela “Terra de Cultura”.

Cante Alentejano
celebrado na SFUA
Para assinalar a declaração do Cante Alentejano como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade pela UNESCO, em 2014, o Município e os Grupos de 
Cante Alentejano do Concelho realizaram mais uma edição do Encontro de 
Cante Alentejano, durante a tarde de 28 de novembro. Este ano, a Sociedade 
Filarmónica União Agrícola foi o palco escolhido para o espetáculo, protagoni-
zado pelo Grupo Coral Infantil da Escola Básica do Bairro Alentejano, o Grupo 
Coral 1.º de Maio do Bairro Alentejano e o Grupo Coral “Ausentes do Alentejo”.

Semana(s) da Dança
aproximam arte da
comunidade
Entre 2 e 27 de novembro, a 24.ª edição da(s) Semana(s) da Dança pro-
porcionou um conjunto de ateliês, ações de capacitação e espetáculos 
de dança para toda a família, nos equipamentos culturais do Concelho, 
com particular atenção à Comunidade Educativa. Nos palcos desde 
1997, por iniciativa do Município de Palmela e da Passos e Compassos, 
esta iniciativa aposta na divulgação da dança e criação de novos públicos 
e oferece um programa cultural diversificado, promovendo a expressão 
física como parte de uma vivência saudável.

em festa
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Outubro MAIOR celebrou a 
longevidade
Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa Idosa, o Município promoveu, 
com parceiros locais, mais uma edição do programa Outubro MAIOR que, ao 
longo de todo o mês, celebrou a longevidade e sublinhou a importância de 
cuidar ao longo da vida. Entre as propostas que animaram as pessoas de 
idade maior e as famílias, destacam-se os eventos “Vem à Janela” - Música 
nas Estruturas Residenciais para Idosos, “Palmela Chá-dançante” nos Cen-
tros de Dia, “No meu tempo…” - Visitas Orientadas por Ferroviários, “Con-
versas de Carruagem: o Museu – A Estação vai às IPSS” e as exposições 
“Coletivamente - Telas com CriativIDADE”, “Álbum de Família” e Manta de 
Retalhos “Rede de Cumplicidades”. Realizaram-se, também, ações de forma-
ção e atividades ligadas à prática de exercício físico e cuidados de saúde. 
Este projeto constitui-se como lugar privilegiado de sensibilização e infor-
mação, sublinhando a longevidade como uma das maiores conquistas do 
mundo moderno.

Literacia digital nas IPSS
No âmbito do investimento na literacia digital e na capacitação e promoção 
de recursos para as IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
o Município atribuiu vouchers para equipamento informático e audiovisual 
a IPSS do Concelho. A entrega decorreu na sessão de abertura do Outubro 
MAIOR, a 1 de outubro.

Habitação em destaque no 
XII Fórum Social

O XII Fórum Social Palmela reuniu, a 30 de novembro, várias entidades e 
instituições que integram a rede social local numa jornada muito produtiva 
de reflexão e debate, em torno do tema “Habitação digna, inclusiva, para 
todas/os”. A Estratégia Local de Habitação (ELH) do Município de Palmela, 
já aprovada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, esteve em 
destaque no Fórum, que contou com a presença da Secretária de Estado da 
Habitação. Com um prazo de execução de 6 anos, a ELH tem, como metas, 
para atribuição em regime de arrendamento apoiado, a aquisição e reabili-
tação de 101 fogos, a construção de 62 novos fogos e o arrendamento para 
subarrendamento de 19 fogos. Prevê, também, a reabilitação de 13 fogos do 
atual parque habitacional municipal, a construção de  16 habitações desti-
nadas a pessoas idosas ou portadoras de deficiência, promovidas pelo 3.º 
setor,  o apoio a 44 beneficiárias/os diretos candidatos ao Programa 1.º 
Direito e a construção de 14 fogos destinados a  arrendamento acessível. 

O Fórum Social coincidiu com as comemorações do Dia Internacional da 
Cidade Educadora, este ano, com o mote “A Cidade Educadora não deixa 
ninguém ficar para trás”, sublinhando-se a Habitação condigna como fator 
determinante para um território mais inclusivo e qualificado.

Compromisso com a
Educação de Qualidade
O momento de convívio, realizado a 21 de outubro, na Escola Secundária 
de Pinhal Novo, foi a ação de maior visibilidade do programa da Receção à 
Comunidade Educativa, que assinalou o início do novo ano letivo. Docentes 
e alunas/os animaram a iniciativa com apontamentos culturais e foram pro-
movidos os recursos educativos do território, compilados no Guia da Oferta 
Educativa 2021/22. A homenagem a 12 docentes e auxiliares da ação edu-
cativa, aposentadas/os no último ano letivo, foi um dos momentos mais 
simbólicos do evento, que sublinhou a capacidade de adaptação e resiliência 
da comunidade educativa, em tempo de pandemia. A campanha “Educação 
com sentido é ir no sentido de todos” continua a reafirmar o compromisso 
do Município com a Educação de Qualidade, Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável n.º 4 da Agenda 2030.

de todas as idades
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A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) celebra o seu 32.º ani-
versário (20 novembro de 1989) e continua a fazer caminho, na defesa do 
direito de opinião e de cidadania ativa de todas as crianças e jovens até 
aos 18 anos, nos processos e tomadas de decisão que afetam a sua vida. 
Portugal ratificou a CDC em 1990 e começou a adaptar as suas leis para 
fazer valer os direitos consagrados nesta lei internacional, que obriga todos 
os Estados a olhar para estas/es cidadãs/ãos como agentes ativos e pro-
vocadores de mudança e ação na comunidade. 

Em 2011, o Município deu início a um projeto onde, com base na CDC, a voz 
das crianças e jovens se faz valer em vários locais – escola, autarquias, 
comunidade e em casa! Tem sido um processo muito rico descobrir o que 
temos de mais precioso - Agentes "Eu Participo" que acreditam na sua ca-
pacidade de intervenção para um mundo melhor e que nos agitam com a 
sua voz! Desafiamos cada leitor/a a escutar o que as crianças e jovens 
mais perto de si vão responder quando lhe perguntarem “Qual a tua maior 
preocupação no mundo e qual o teu superpoder?

Olá! Eu sou a ANA CAROLINA MATIASANA CAROLINA MATIAS. Estou no 
Projeto “Eu Participo” desde 2017/18. Comecei 
logo no meu 1º ano da Escola EB António Matos 
Fortuna. 

Gosto muito de cantar e ouvir música e a mi-
nha maior preocupação é a poluição no nosso 
planeta.

O meu superpoder é a vontade de mudar e de 
ajudar os outros a mudarem também. Ajudei o meu irmão mais novo a ser um 
Agente “Eu Participo” e estou muito orgulhosa de mim por tê-lo feito.

Mudar o mundo está nas nossas mãos! 
Dou-te alguns exemplos daquilo que faço para isso: nunca deito lixo para o 
chão; em casa, reutilizo os materiais e quando um material já não pode ser 
reutilizado coloco-o nos ecopontos para ser reciclado; quando vou à praia, 
nunca deito lixo na areia; quando vamos às compras lembro sempre os pais 
para levarem sacos de casa; não uso palhinhas de plástico, uso as de metal 
e bambu; não deito os cotonetes na sanita; para levar água para a escola uso 
sempre uma garrafa reutilizável.

O meu nome é LUCA FERREIRALUCA FERREIRA e comecei o 
Projeto “Eu Participo” no ano letivo 2017/18, 
no meu 1º ano de escolaridade. Tenho 11 anos 
e agora estou na EB Hermenegildo Capelo.
Adoro ler e fazer desporto! Gosto também de 
construir legos. 
E a minha maior preocupação são as Alterações 
Climáticas. As pessoas não percebem que esta 

pandemia foi causada pela forma como tratamos a natureza. E eu fico muito 
preocupado, se calhar nem terei um futuro por causa de muita gente. Espero 
que isto se resolva! As Alterações Climáticas e esta pandemia. 

O meu superpoder é a determinação! Determinação porque quando quis man-
dar um e-mail à Câmara Municipal de Palmela por causa de árvores podadas 
ao pé da escola, eu senti-me determinado a fazê-lo. Não foi coragem, foi de-
terminação. Porque o importante para mim foi sensibilizar as pessoas que 
receberam este e-mail, e porque as crianças também merecem respostas 
sobre estes assuntos!  

Convenção sobre os Direitos da Criança celebra 32 anos
Agentes “Eu Participo” fazem a diferença na comunidade

Se participaste no Projeto “Eu Participo”, envia-nos o teu avatar ou de-
senho com a tua apresentação para agenteeuparticipo@cm-palmela.pt 
Conta-nos quem és, quando e onde começaste o projeto, o que gostas 
mais de fazer, qual a tua maior preocupação e qual o teu superpoder!
Junta-te ao SOMOS no Blogue / Jornal “Eu Participo, e tu?”
https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue/somos.

Eu sou a AMÁLIA GALRITOAMÁLIA GALRITO, tenho 11 anos
e duas irmãs e a minha maior preocupação 
é a COVID-19. Conheci o Projeto “Eu Parti-
cipo” na EB Aires, em 2019, quando um dia 
tive de ir para outra sala e calhei numa tur-
ma “Eu Participo”. Quando entrei na escola 
EB Hermenegildo Capelo e soube que existia 
o Clube “Eu Participo” inscrevi-me logo. Es-

távamos em confinamento e as nossas sessões eram on-line. Falávamos 
muito e fizemos muitos projetos. Um desses projetos fez-me escrever, em 
2021, um artigo “Eu Participo” no Jornal do Pinhal Novo – “Um pequeno 
produto, mas um grande problema!”. Tu conheces o óleo de palma? Eu nem 
sabia da sua existência e quando soube o mal que a forma de o adquirir fazia 
ao ambiente fiquei chocada! Escrevi o artigo para que as outras pessoas se 
apercebessem do que eu me apercebi e para que tentem mudar o mundo tal 
como eu estou fazer! 

Olá! Eu sou a MÉLANIEMÉLANIE. Comecei o projeto “Eu 
Participo” em 2017 quando estava no 1º ano 
de escolaridade na EB António Matos Fortuna. 
Eu adoro ler e jogar ao ar livre. A minha preo-
cupação é as pessoas que não são felizes e 
que não têm casa. O meu superpoder é ser 
criativa porque posso ajudar a ter ideias para 
proteger o Planeta.

E quando juntamos as nossas ideias às ideias 
das amigas aparecem coisas bonitas como o 
nosso filme “Reciclar para o Planeta Salvar”.

de todas as idades
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O campeão olímpico Pedro Pichardo foi homenageado a 24 de outubro, em 
Pinhal Novo, no âmbito de uma grande festa do atletismo. Cerca de oito de-
zenas de jovens atletas da Associação Académica Pinhalnovense, do Palme-
lense Futebol Clube e do Quintajense Futebol Clube participaram no convívio 
para benjamins e ouviram os conselhos de Pedro Pichardo, que inspirou e 
motivou quem deseja ir mais longe na modalidade. A festa reuniu a comuni-
dade e contou com a presença dos presidentes da Federação Portuguesa de 

Atletismo, da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, da Assembleia Municipal 
e da Câmara Municipal. Álvaro Balseiro Amaro sublinhou os compromissos 
contratualizados para o atual mandato, para o incremento da modalidade, 
«seja através do investimento em infraestruturas desportivas, seja através 
do programa de desenvolvimento, que quer trazer ao concelho mais provas, 
mais dinâmica», e enalteceu a humildade, qualidade técnica e disciplina de 
Pedro Pichardo, que escolheu Pinhal Novo para viver com a sua família.

Rafael Reis apadrinha
“O Ciclismo vai à Escola”
Está em curso o projeto “O Ciclismo vai à Escola”, numa iniciativa conjunta 
da Federação Portuguesa de Ciclismo, do Município de Palmela e do Agrupa-
mento de Escolas de Palmela. Além de ações de formação para docentes, o 
projeto está a ensinar alunas/os dos 3.º e 4.º anos a andar de bicicleta, em 
segurança, promovendo este meio de transporte sustentável, não poluente 
e benéfico para a saúde e a motricidade. Numa primeira fase, a ação está a 
decorrer na EB1 de Aires, já visitada pelo ciclista palmelense Rafael Reis, 
que é padrinho do projeto e partilhou a sua experiência com as crianças. “O 
Ciclismo vai à Escola” será alargado a outros estabelecimentos de ensino 
do Concelho.

Aulas de Esgrima continuam 
nos Bombeiros de Palmela
Foi renovada a parceria entre a Câmara Municipal de Palmela, a Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Palmela e a Upper Score - Associação Des-
portiva, que dá continuidade ao projeto de promoção da Esgrima que, desde 
2017, tem possibilitado a prática regular e orientada desta modalidade. As 
aulas decorrem nas instalações dos Bombeiros, dinamizadas por técnicas/
os qualificadas/os, e são abertas a qualquer interessada/o.

Grande Prémio da Arrábida 
passou por Palmela
O XV Grande Prémio da Arrábida decorreu a 21 de novembro e contou com 
uma Meta Volante na vila de Palmela. Com uma distância de 12.500 metros, 
a prova registou a participação de 181 atletas, numa iniciativa da Associa-
ção de Atletismo Lebres do Sado, apoiada pelo Município.

Pedro Pichardo inspira jovens atletas
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