Sabes o que fazem
as Câmaras Municipais?

Sabes o que fazem as Câmaras Municipais?
pág. 7

EU, TU, OS OUTROS…
CASA

pág. 9

LAZER-TEMPOS LIVRES
ESCOLA

pág. 11

pág. 15

LUGAR, ALDEIA, VILA, CONCELHO DE PALMELA!
O MUNDO

pág.5

pág. 17

pág. 21

PARTICIPAÇÃO NA G
ESTÃO DO TEU TERR
ITÓRIO. COMO PODES
FAZÊ-LO?

O teu desafio, a tua participação!
3

pág. 25

pág. 23

Sabes o que fazem as Câmaras Municipais?
A missão das Câmaras Municipais é promover a qualidade de vida de todos os cidadãos no município,
gerindo de forma sustentável os recursos do território e praticando um serviço público de qualidade.
Para isso, desenvolvem determinadas tarefas, em determinadas áreas, como por exemplo PLANEAR,
GERIR, INVESTIR, FISCALIZAR, LICENCIAR E DAR A OPINIÃO E DEFENDER OS DIREITOS DOS CIDADÃOS
que representa, junto de outras entidades, como a Assembleia da República ou o Governo.
Por vezes, algumas das suas tarefas são realizadas pelas Juntas de Freguesia, delegadas através de contratos ou acordos, ajudando-as assim a cumprirem a sua missão.
Espreita alguns exemplos do que faz a Câmara Municipal de Palmela no teu território e poderás perceber
a influência que ela tem na tua vida e na tua família, na tua casa, na tua escola, no local onde vives, no
mundo e na forma de participação nas decisões sobre estas várias áreas.
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EU, TU, OS OUTROS…

1. EU, TU, OS OUTROS…
• Se vieste de um outro país, FAZ o teu registo de cidadão comunitário.
• Se alguém da tua família quiser abrir um negócio, EMITE A LICENÇA necessária.
• Quando precisamos de saber um pouco mais sobre
algumas coisas, FAZ PROJETOS E AÇÕES QUE NOS AJUDAM A DEFENDER OS NOSSOS DIREITOS, como por
exemplo: formação sobre vários assuntos que ajudam
a responder melhor em algumas situações (na saúde,
na educação dos filhos, a encontrar emprego ou como
transformar uma ideia em negócio) e ações de esclarecimento sobre DEFESA DO CONSUMIDOR. Muitas vezes,
faz estas ações em conjunto com outras entidades do
concelho. É o que chamamos PARCERIAS!

• Em conjunto com outras instituições, DEFENDE E GARANTE alguns dos teus DIREITOS de proteção e sobrevivência através da ação da COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS DE PALMELA (CPCJ).
• PENSA, com outras pessoas e instituições, a forma de
garantir a inclusão social, mobilidade e igualdade de
oportunidades para todos neste concelho.
• Também em parceria, DEFENDE OS VALORES DA SOLIDARIEDADE E DO VOLUNTARIADO junto das pessoas de
todas as idades através de alguns projetos. Também tu
podes ser solidário no concelho, entregando brinquedos, material escolar e até mesmo roupa que já não te
serve nas Lojas Sociais do concelho. Estes serão vendidos a um preço reduzido ou, em algumas situações são
cedidos às famílias com poucos recursos económicos.
• PRODUZ MATERIAIS INFORMATIVOS E DE DIVULGAÇÃO sobre as atividades da Câmara e sobre outros assuntos, PARA TE MANTER INFORMADO!
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CASA

2. CASA
• ORGANIZA E GARANTE a distribuição e a qualidade da
ÁGUA que consumimos.
• RECOLHE o LIXO dos contentores que se encontram
distribuídos nas ruas. Esses contentores são lavados regularmente para não serem foco de mau cheiro e de
doenças. Todos os dias, ou de acordo com as necessidades, um camião vai buscar esse lixo e leva-o para um
local onde vai ser tratado.

• RECOLHE MONOS (em alguns territórios pode ser realizado pela JUNTA DE FREGUESIA).
• GERE A REDE DE ESGOTOS e, quando é necessário,
despeja as fossas domésticas. O despejo das fossas, em
alguns territórios, poderá ser realizado pelas JUNTA DE
FREGUESIA.
• Estes serviços que consumimos no nosso dia-a-dia –
a água, a recolha de lixo e a gestão da rede de esgotos, são pagos no final de cada mês. Assim, na fatura da
água que a tua família recebe em casa, existe também
um valor que se refere a uma taxa sobre a recolha e tratamento dos resíduos sólidos.
• RECEBE o pagamento que pode ser feito nos POSTOS
DE ATENDIMENTO.
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3. LAZER – TEMPOS LIVRES
• PLANEIA OS ESPAÇOS VERDES do concelho e cuida do
seu bom funcionamento, de modo a tornar o lugar onde
vives mais bonito e com condições que te permitam
realizar atividades ao ar livre.
• ESTUDA os locais onde vão CONSTRUIR ESPAÇOS DE
JOGO E RECREIO. A sua manutenção zelando pela segurança é da competência das Juntas de Freguesia.
• CONSTRÓI BIBLIOTECAS onde podes ter acesso a informação (livros, filmes, música) sobre diferentes assuntos e para diferentes gostos. A Biblioteca é ainda um
local onde podes assistir a vários projetos, como por
exemplo a Hora do Conto, ou visitar uma exposição.
• CONSTRÓI EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, onde podes praticar várias modalidades como por exemplo: futebol, basquetebol, andar de patins, entre outras.
• REALIZA E APOIA várias atividades físicas e desportivas, em colaboração com os clubes, escolas e associações do concelho.
• CONSTRÓI E GERE EQUIPAMENTOS CULTURAIS onde
podes ter acesso a um conjunto de atividades como a
dança, teatro, cinema e música. Alguns exemplos são:
o Cineteatro S. João, o Auditório Municipal em Pinhal
Novo, o Centro Cultural de Poceirão1, o Museu Municipal - Castelo - e a Casa das Expressões Fantasiarte.
1

o Museu Municipal - Castelo
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• Também ORGANIZA diferentes ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DOS TEMPOS LIVRES DOS TEUS AVÓS, como
por exemplo: aprender a utilizar a Internet, aulas de
ginástica e de natação, passeios, idas ao teatro, visitas
a exposições, participação em espetáculos musicais.
Nestas atividades, sempre que estejas de férias, podes
acompanhar os teus avós.

• ORGANIZA ESPETÁCULOS E INICIATIVAS CULTURAIS
para todos e, em alguns casos, são programados em
conjunto com outras pessoas da comunidade, como por
exemplo as associações ou grupos de teatro. Algumas
vezes esses espetáculos acontecem no espaço rua, para
que todas as pessoas possam assistir e participar, contactando até por vezes com algumas experiências que
não são tradição no nosso concelho. Já deves conhecer
alguns projetos como por exemplo: o Festival Internacional de Gigantes ou o Festival Internacional de Artes
de Rua. De certeza que conheces alguns no sítio onde
vives.
• CRIA ESPAÇOS PRÓPRIOS PARA CRIANÇAS E JOVENS
para que possam jogar, explorar a internet, estar com os
amigos e ter acesso a informações sobre vários temas
que precisam de saber. No Concelho de Palmela temos
alguns espaços como a CASA EXPRESSÕES FANTASIARTE e os CENTRO DE RECURSOS PARA A JUVENTUDE.
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• ORGANIZA VISITAS e define PERCURSOS TURÍSTICOS
ao Património Cultural como o castelo e ao Património
Ambiental como a Serra do Louro, entre outras riquezas
deste território. Se quiseres apresentá-lo a outras pessoas, como por exemplo a familiares teus que não vivem
aqui e vêm visitar-te, poderás sempre procurar alguns
desses percursos na página da internet da Câmara Municipal ou pedir ajuda.

ESCOL A

4. ESCOLA
• CONSTRÓI as ESCOLAS DO 1.º CICLO DE ENSINO BÁSICO E JARDINS DE INFÂNCIA, assim como COMPRA
TODO O MATERIAL (material didático, informático e lúdico de exterior) E MOBILIÁRIO necessário ao seu funcionamento.
• ATRIBUI dinheiro às Juntas de Freguesia, através de
um acordo ou contrato, para que estas possam fazer as
REPARAÇÕES E CONSERVAÇÕES DAS ESCOLAS DO 1.º
CICLO ENSINO BÁSICO – PINTURAS, REPARAÇÕES DE
TELHADO, LIMPEZA DE LOGRADOUROS.
• CONTRATA as AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA e GERE
os REFEITÓRIOS da educação pré-escolar e 1.º ciclo.

• PLANEIA E SUGERE à administração central do país (governo) os locais onde devem ser construídas as ESCOLAS DOS OUTROS CICLOS DE ENSINO, tendo em conta
a quantidade de população residente e as necessidades
das crianças e jovens.
• APOIA OS(AS) MENINOS(AS) CARENCIADOS(AS), beneficiários da ação social escolar, com refeições gratuitas e na compra de livros e material escolar.
• DISPONIBILIZA ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NO
JARDIM-DE-INFÂNCIA de prolongamento de horário
onde podes experimentar muita coisa, como por exemplo: música, teatro, yoga, construção de histórias, etc.
• DISPONIBILIZA O TRANSPORTE ESCOLAR às crianças
e jovens que vivem a mais de 2km da escola, para que
todos tenham direito à escolaridade obrigatória.
• DESENVOLVE PROJETOS que te ajudam a conhecer outras coisas e a aprender mais, como por exemplo: Hora do
Conto; Fantasiarte; Eu Participo; Semana da Dança; visitas ao
Museu e visitas do museu à Escola, Alimentação Saudável.
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5. LUGAR, ALDEIA, VILA, CONCELHO
DE PALMELA!
• PLANEIA A CIDADE, definindo os locais onde devem
ser construídas as casas, as lojas, os jardins, as escolas,
algumas estradas, entre outras coisas necessárias. E para
isso existem regras que procuram proteger a natureza e
as pessoas.
• Para as ESTRADAS MUNICIPAIS, além de CONSTRUIR E
MANTÊ-LAS EM BOM ESTADO, PLANEIA os locais onde
deve ser colocada SINALIZAÇÃO como, por exemplo: a
necessidade de rotundas, de semáforos, de sinais verticais e de passadeiras. As Juntas de Freguesia deverão
fazer a manutenção e a reparação da sinalização não
iluminada e à manutenção e conservação de caminhos
arruamentos e pavimentos não pedonais.

• IDENTIFICA OS RISCOS NATURAIS (por exemplo: cheias,
secas, ondas de calor ou frio, trovoadas, sismos, incêndios,
entre outros) mais prováveis de acontecer no nosso território. Depois de identificados ajuda a ORGANIZAR O TERRITÓRIO DE FORMA A PROTEGER-NOS (por exemplo: como
proteger-nos dos incêndios florestais através da limpeza da
vegetação à volta das nossas casas); INFORMA E ENSINA A
POPULAÇÃO COMO AGIR nessas situações (por exemplo:
como proteger-nos no caso de uma onda de frio e como
agir em caso de sismo) e no caso de alguma calamidade
acontecer já tem um PLANO DE EMERGÊNCIA PREPARADO
PARA PRESTAR SOCORRO e assistir a população afetada.
Este serviço chama-se PROTEÇÃO CIVIL.

• Com a ajuda de um grupo de munícipes que foram
nomeados para esse trabalho (Comissão de Toponímia),
ATRIBUI O NOME ÀS RUAS para que seja fácil identificá-las. As Juntas de Freguesia deverão colocar essas e
manter essas placas com os nomes atribuídos.
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• LIMPA AS RUAS E OS JARDINS. CUIDA DO QUE É NOSSO, para tornar o nosso concelho ainda mais bonito! Em alguns territórios, esta HIGIENE E LIMPEZA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS pode ser realizado pelas Juntas de Freguesia através de contratos.
• PROMOVE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO PELA PROTEÇÃO DO AMBIENTE E ZELA PELA SUA PRESERVAÇÃO.
• CUIDA DOS MERCADOS MUNICIPAIS onde a tua família vai comprar peixe e legumes e abre concursos para os lugares de venda dos produtos alimentares.
• INVESTIGA E PRODUZ EXPOSIÇÕES E PUBLICAÇÕES, através do Museu Municipal e de outros serviços, para que possas conhecer a História e outras potencialidades do concelho. CUIDA DOS MONUMENTOS e sensibiliza a população
para a sua importância e ZELA PELO ARQUIVO de toda a informação relevante para a história do concelho para que
possas ler e ver sempre que quiseres, agora ou no futuro.
• AJUDA A PLANEAR outras coisas que são responsabilidade da administração central ou de outras instituições como, por
exemplo, a rede de ECOPONTOS e as outras estradas que não são municipais.
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O MUNDO

6. O MUNDO
Também as Câmaras Municipais têm responsabilidades
para com outros países da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, naquilo que se
chama COOPERAÇÃO EXTERNA.
Assim, Palmela participa em projetos e ações de cooperação para o desenvolvimento com Cabo Verde – Município de S. Filipe (Ilha do Fogo) e Município da Praia
(Ilha de Santiago) ajudando a melhorar as condições de
vida e a defender os direitos humanos, em áreas como
a saúde, educação, abastecimento de água, património
e proteção civil.
Também tu podes contribuir com ideias, brinquedos,
roupas e outras coisas. Para isso verifica sempre primeiro com a Câmara Municipal o que poderá ser prioritário
para ajudar a população daquelas ilhas, incluindo outras crianças como tu.
A nossa cooperação também acontece na Península Ibérica,
cooperando com o Município de Jávea (Espanha). Entre nós
partilhamos saberes e projetos em áreas como: a cultura,
educação, turismo, ambiente, desporto, associativismo, urbanismo e gestão municipal.
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7. PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO DO TEU
TERRITÓRIO – COMO PODES FAZÊ-LO?
Além de ser possível PARTICIPAR ATRAVÉS DE AÇÕES
DE VOLUNTARIADO E DE SOLIDARIEDADE, como já viste em pontos anteriores, todos os habitantes, incluindo
tu, têm o direito de DAR A SUA OPINIÃO SOBRE A VIDA
NO CONCELHO E DE COLABORAR com a Câmara Municipal e Junta de Freguesia. Eis aqui algumas formas de
fazê-lo:
• REUNIÃO DE CÂMARA: quinzenalmente o Presidente
e os Vereadores reúnem para tomar decisões e/ou votarem propostas importantes para o futuro do concelho.
Qualquer pessoa pode assistir a estas reuniões. TU TAMBÉM! Podes apresentar, ainda, ideias ou identificar necessidades.
• ESPAÇOS CONSULTIVOS: existem grupos constituídos
por várias pessoas (na maioria com mais de 18 anos)
que pensam em conjunto com a Câmara Municipal sobre o que se deve fazer em várias áreas da vida do concelho: Conselho Municipal de Educação, Conselho Local
de Ação Social, Conselho Local de Mobilidade e outros.
• ATENDIMENTO DO PRESIDENTE E VEREADORES: em
dias próprios, os eleitos estão disponíveis para atender
todos os cidadãos que o solicitem, quer para a apresentação de uma ideia, quer para falar de assuntos que
necessitam de resolução. Tu também podes pedir uma
reunião!
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• BALCÃO DE ATENDIMENTO (Pinhal Novo, Palmela, Quinta
do Anjo e uma carrinha que anda pelos locais mais distantes do concelho que se chama Loja Móvel do Cidadão).
Nestes locais podes pedir documentos que te façam falta,
como por exemplo as plantas da tua casa ou a licença de
construção de uma loja; podes pagar o consumo da tua
água ou as senhas de refeição na escola; podes apresentar ideias, sugestões ou dar indicações de coisas que não
encontras em boas condições, por exemplo: Encontraste
algum buraco em alguma estrada? Encontraste algo que
não está bem ou que foi destruído no local onde costumas
brincar? Na tua opinião, achas que há alguma coisa que
faz falta no teu bairro ou perto do sitio onde moras? Tens
alguma ideia para melhorar o local onde vives?
• ENVIO DE CARTA OU EMAIL para pedir uma reunião;
apresentar uma ideia ou uma sugestão de como podemos fazer a voz dos mais novos chegar aqueles que foram
eleitos para cuidar de nós; reivindicar algum direito que
aches que não está a ser bem cuidado; pedir algum esclarecimento sobre alguma competência. Estes são alguns
exemplos. Também tu poderás lembrar-te de outra razão
para ser necessário enviar uma carta ou um email ao Presidente e Vereadores da Câmara Municipal.

O teu desafio, a tua participação!
Agora que já sabes mais sobre o que a Câmara Municipal faz:
a) Consegues identificar aqui alguns dos teus direitos? Consulta a Convenção dos Direitos
da Criança que tens disponível nesta Maleta Pedagógica para te ajudar neste exercício.
b) Achas que existem, ainda, outras formas de a Câmara Municipal ouvir a tua voz?
c) Descobriste, ainda, outras formas de contribuíres para o desenvolvimento do território ou de
algum assunto específico?
Junta-te com a tua turma e escrevam-nos, dizendo a que conclusões chegaram e que sugestões têm a dar.
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