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Descentralização de competências
Município delega espaços verdes 
na Junta de Quinta do Anjo…
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A Câmara Municipal de Palmela celebrou um novo Acordo de Exe-
cução com a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, para o perío-
do 2015-2017, relativo à gestão e manutenção dos espaços verdes. 
Esta competência - não delegada em 2014, já que estava, ainda, 
em vigor um contrato de prestação de serviços - vem aumentar o 
leque de intervenção da Junta e representa uma transferência de 
39.527,92 euros. Incluem-se neste acordo a gestão dos seguintes 
espaços: Largo do Poço Novo, Igreja do Bairro Alentejano, Urb. 
Quinta do Sobreiro, Urb. Quinta das Areias, Cemitério de Quinta 
do Anjo, Parque de Merendas de S. Gonçalo, Capela de S. Gonça-
lo, Jardim de Cabanas, Urb. Portais da Arrábida, Urb. dos Kiwis, 
Mercado de Quinta do Anjo, Jardim Carmita Fortuna, Bairro 1º 
Janeiro e Polidesportivo de Quinta Anjo, Balcão de Atendimento ao Munícipe, Rua Amadeo de Souza Cardoso, 
Urb. Manuel Gomes - Barra Cheia, Condomínio Vilas da Arrábida e Urb. Quinta da Torre.

… e reforça recursos para reposição de calçadas em todas as freguesias
Foram atualizados os Contratos Interadministrativos para reposição de pavimentos em calçada ou outros, 
em vigor com as Juntas de Freguesia de Palmela, Quinta do Anjo, Pinhal Novo e União de Freguesias de 
Poceirão e Marateca, preparando, já, o ano de 2015. Os documentos mantêm, globalmente, as linhas mestras 

que presidiram à sua primeira versão, e a sua atu-
alização prende-se com a necessidade de ampliar 
a área afeta à execução desta competência, fruto 
da avaliação muito positiva do trabalho desem-
penhado, ao longo do ano. Em 2015, a reposição 
deixa de se referir apenas a espaços onde tenham 
decorrido obras da responsabilidade do Municí-
pio, para se alargar a todas as intervenções. Au-
menta, também, a área de pavimento prevista e 
é fixado um valor mais realista para o custo por 
metro quadrado. No total, serão atribuídos, no 
âmbito desta competência, mais de 45 mil euros. 
Certo de que a proximidade do Poder Local às 
comunidades constitui uma mais-valia no acom-
panhamento e satisfação das suas necessidades, o 
Município continua, assim, a reforçar as compe-
tências das Juntas de Freguesia e a aumentar os 
seus recursos, aprofundando a experiência leva-
da a cabo nos últimos anos.

A Câmara e a Assembleia Municipal  Palmela de-
ram parecer negativo à proposta de Decreto-lei que 
cria o Sistema Multimunicipal de Águas e Sanea-
mento de Lisboa e Vale do Tejo, remetida pelo Mi-
nistério do Ambiente e Ordenamento do Território. 
O presente Decreto-lei surge na sequência de um 
longo processo, contra o qual Palmela, bem como 
os municípios da região, se insurgiram, já, por di-
versas vezes, e que aponta para um modelo con-
ducente à privatização dos serviços de água e de 
saneamento, com apropriação de um património 
público, construído pelas autarquias e pelas popula-
ções ao longo dos últimos quarenta anos. A Câmara 
Municipal recusa aderir, exigindo, pelo contrário, 
a manutenção do atual Sistema Integrado Multi-

municipal de Águas Residuais da Península de Se-
túbal, bem como o cumprimento dos pressupostos 
que estiveram na sua base e a retificação dos fato-
res que estão na origem da atual insustentabilida-
de. O Município assume que este parecer negativo  
tem caráter vinculativo e, caso o mesmo seja 
desrespeitado, desenvolverá todas as ações ao 
seu alcance, nos planos institucional, políti-
co e judicial, para impedir a concretização desta 
proposta de Decreto-lei, na defesa intransigen-
te das populações, do serviço público de água 
e saneamento e da autonomia do Poder Local. 
A proposta foi aprovada pela maioria do 
Executivo, com o voto contra da coligação  
PPD-PSD/CDS-PP.

Em defesa do serviço público de água e saneamento
Palmela contra criação do Sistema Multimunicipal 
de Lisboa e Vale do Tejo
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Presidente Álvaro Amaro  
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Desenvolvimento Estratégico; Planeamento Urbanístico; 
Proteção Civil e Segurança; Participação e Ação Local  
Tel. 212 336 650

Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente) 
Recursos Humanos e Organização; Modernização Ad-
ministrativa; Saúde; Ocupacional; Formação; Projetos 
e Obras Públicas; Logística e Conservação; Transportes 
e Comunicações; Gestão e Limpeza de Espaços  
Exteriores Urbanos  |  Tel. 212 336 690

Vereador Adilo Costa 
Educação; Ação Social e Saúde; Juventude; Desporto; 
Administração e Finanças; Fiscalização Municipal; 
Atendimento; Metrologia; Mercados não Sedentários  
e Feiras; Habitação Social; Defesa do Consumidor  
Tel. 212 336 606  sexta-feira (manhã)  

Vereador Luís Miguel Calha 
Desenvolvimento Económico e Turismo; Cultura; 
Informação e Comunicação; Bibliotecas Municipais; 
Mercados Municipais; Recuperação/Revitalização do 
Centro Histórico 
 Tel. 212 336 600  sexta-feira (manhã) 
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Gestão Urbanística; Ambiente; Mobilidade e Acessibi-
lidades; Eficiência Energética; Habitação e Reabilitação 
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Tel. 212 336 600  segunda-feira (das 15h00 às 16h00) 

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia) 
terça-feira (das 09h00 às 15h00) | Tel. 212 336 660
Piquete das Águas ............................ Tel. 212 336 679
Iluminação Pública ........... Tel. 800 506 506 (nº grátis)

Atendimento Municipal
Palmela e Quinta do Anjo - Dias úteis: 08h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 09h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo  3ª feira |  Palmela  4ª feira

Centro de Contacto – 212 336 666 
Dias úteis: 8h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt

Loja Móvel do Cidadão 
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt

Atendimento Geral – 212 336 600 
Dias úteis: 08h30 às 16h30

Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
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As páginas do Boletim con-
tinuam a dar nota da intensa 
atividade do Município, com 
destaque para um conjun-
to de obras em curso, umas 
já concretizadas no final do 
ano, outras a concluir no 
início de 2015, na senda do 
cumprimento do compro-
misso de mandato. Este foi, 
também, um período parti-
cularmente intenso, não só 
no domínio da aprovação 
de medidas e incentivos de 
natureza fiscal, sempre com 
preocupações sociais e com 
o intuito de dinamização da 
economia e da reabilitação urbana, mas também da aprovação de regu-
lamentos, nas áreas da gestão de resíduos, responsabilizando todos os 
intervenientes, e de apoio ao movimento associativo, contratualizando 
direitos e deveres com estes agentes de desenvolvimento sociocultural 
do concelho. 
O regresso do Orçamento Participativo, com ações em outubro, numa 
primeira fase, e em dezembro, para devolução dos resultados, foi um 
momento particularmente gratificante, em que, não obstante vivermos 
um período de alguma descrença e de alheamento do debate político 
por parte dos cidadãos, registámos uma participação considerável, quer 
nas sessões, quer no preenchimento dos inquéritos. Ao partilhar com 
os munícipes os recursos que existem, as opções que têm sido tomadas 
e a forma como investimos, vimos validadas as prioridades que estabe-
lecemos no nosso programa de mandato e recolhemos outras aspira-
ções e necessidades. E a prova de que a Participação vale a pena, é que 
algumas propostas para questões mais urgentes já foram incluídas no 
plano de trabalho para 2015 e as restantes têm estado a ser trabalhadas 
tecnicamente e orçamentadas para virem a ser discutidas em abril, num 
novo período de assembleias OP. Também no âmbito da política de parti-
cipação, permitam-me uma referência ao projeto “(A)Gente do Bairro”, 
que possibilitou, para já, cinco projetos de intervenção na beneficiação 
e requalificação do espaço público por parte dos cidadãos - organiza-
dos em condomínios, em grupos de moradores, em associações – que 
discutem os seus projetos com o Município, reúnem recursos, quer de 
empresas, quer das autarquias, entre outros, e comprometem-se, com o 
seu trabalho voluntário, a intervir na sua comunidade.
Os últimos meses do ano trouxeram, ainda, outras boas notícias para o 
Município: vimos aprovada a intenção de financiamento para a nossa 
candidatura de regularização da Ribeira da Salgueirinha e conseguimos 
recuperar financiamento, na ordem dos 65%, para dois compromissos 
já em desenvolvimento - o Espaço Cidadão e a Iluminação Cenográfica 
do Castelo. Estes resultados não são obra do acaso; confirmam antes a 
qualidade dos projetos e do trabalho dos nossos técnicos.
Em Palmela, encaramos o novo ano com Confiança. Não alimentamos 
expetativas quanto a fatores externos, porque desses continuamos a não 
ter provas de boa-fé. Acreditamos e sentimos, pela determinação dos 
trabalhadores desta organização, pela forte rede de agentes culturais, 
sociais e económicos, pela cultura de parceria e de participação, que, em 
Palmela, conseguiremos fazer sempre melhor, apesar das dificuldades. 
Confio nos agentes do território, nesta terra de valor e de valores. 
Que 2015 traga mais desenvolvimento e bem-estar para todos!

O Presidente da Câmara
Álvaro Manuel Balseiro Amaro

A Câmara Municipal de Palmela apresentou, dia 4 de dezembro, no Es-
paço do Complexo Fortuna – Artes e Ofícios/ADREPAL, em Quinta do 
Anjo, o Programa “Mecenas de Palmela”. 

Este programa tem como objetivos viabilizar a realização de projetos e 
ações em prol da comunidade e reforçar a participação ativa de empresas 
e instituições no desenvolvimento do território. O Município pretende 
continuar a desenvolver projetos marcantes nas diversas áreas e, para 
isso, conta com as instituições e com o dinamismo do seu tecido em-
presarial, com quem prentede construir parcerias sólidas e duradouras. 
Na iniciativa, a Câmara Municipal deu a conhecer um conjunto de 29 
projetos municipais a desenvolver entre 2015 e 2017, com destaque para 
o “Palmela Almenara”, “Cursos e Encontros sobre Ordens Militares”, 
“FIG – Festival Internacional de Gigantes”, “Palmela Wine Jazz”, “Sin-
fonia de Palmela”, “Fantasiarte”, “Aprender a Nadar”, “2 (de)mãos por 
Palmela”, “Centro de Recolha Animal”, “Hortas Comunitárias”, “Plan-
tação de Árvores” e “ Academia da Proteção Civil”. 

Mecenas de Palmela
Responsabilidade social das empresas em prol 
da comunidade 

Na sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Ál-
varo Amaro sublinhou e valorizou o apoio dos agentes associativos e eco-
nómicos locais na manutenção de projetos emblemáticos do município. 
«Mesmo nestes últimos anos, mais difíceis, houve projetos que se manti-
veram com enorme qualidade. Houve também da parte dos nossos atores 
locais, dos agentes associativos, mas também com o apoio de muitos agen-
tes económicos, a capacidade de os manter com grande dignidade, não 
obstante os orçamentos terem reduzido substancialmente. Com a nossa 
capacidade de resistência, conseguiu-se ultrapassar e, hoje, o que temos 
assegurado e o que temos por convicção é que valeu a pena. São projetos 
que continuam a divulgar pela positiva Palmela e, quando Palmela é bem 
vista somos todos bem vistos». Álvaro Amaro aproveitou, ainda, a ocasião 
para informar que «o Município está a trabalhar numa Carta da Responsa-
bilidade Social, quer para o interior da organização, quer, também, para a 
comunidade».
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O município concluiu, a substituição de 84 
luminárias de iluminação pública, que funcio-
navam com lâmpadas tradicionais de vapor de 
sódio, por lâmpadas LED (díodo emissor de 
luz), com grande vantagem ambiental e eco-
nómica. As novas luminárias, adjudicadas pela 
autarquia e instaladas pela EDP, situam-se no 
Jardim Sequeira da Costa Paula, em Palmela 
(10), no Jardim Ferreira da Costa, em Poceirão 
(18) e nas ruas João Posser de Andrade Vilar, 
Bento de Jesus Caraça, Raul Brandão, Francis-
co António Bento, dos Lusíadas, Hermenegil-
do Capelo, Cravos Vermelhos, Jorge de Sena e 

Praceta Florbela Espanca (56 no total), em Pi-
nhal Novo. A autarquia havia, já, instalado 49 
luminárias LED ao longo da Ecopista de Pinhal 
Novo. Com esta operação, a autarquia melho-
rou o conforto e a qualidade da iluminação, ob-
tendo uma poupança de cerca de 76% na fatura 
energética, no consumo e nas emissões de car-
bono, com grandes benefícios para o ambiente. 
Esta tecnologia reduz os custos de manutenção, 
por ter um tempo de vida mais prolongado, e 
se toda a iluminação pública fosse constituída 
por luminárias LED, a fatura energética anual 
poderia descer mais de meio milhão de euros, 

pelo que a autarquia tem insistido com a con-
cessionária EDP no sentido da modernização 
das redes e, em particular, da rápida implemen-
tação desta solução. A autarquia está, ainda, a 
estudar o desligamento seletivo ou a redução 
do fluxo luminoso em locais com iluminação 
em excesso (desabitados e com circulação mui-
to reduzida), e solicitou à EDP a recalibração 
dos relógios astronómicos junto às escolas, es-
tações ferroviárias e locais de grande comércio, 
de forma a melhorar o conforto no espaço pú-
blico, mantendo os ganhos de eficiência.

Iluminação pública mais eficiente e amiga do ambiente

A construção do muro exterior da Escola Básica de Palmela 2 está em fase de conclusão, 
com a colocação de vedação. Esta empreitada, integrada num conjunto de beneficiações 
do Parque Escolar, foi adjudicada pelo valor de 45.225,13 euros.

A autarquia está a preparar, para 2015, uma intervenção de beneficiação do logradouro e espaço 
de refeições/atividades daquele estabelecimento de ensino.

No último trimestre de 2014, a Câmara Municipal recuperou e 
substituiu um conjunto de abrigos de passageiros, um investi-
mento da autarquia no valor de 7.484 euros. Foram, ainda, recu-
perados os abrigos que servem a EB 2,3 Hermenegildo Capelo 
e a Escola Secundária de Palmela (junto à EN 379), em Palmela;  
a Casa do Povo de Quinta do Anjo e a EB Cabanas (junto à EN 379). 
Em novembro, foi adjudicada uma nova empreitada para o mesmo 
efeito, no âmbito da qual foi reparada uma dezena de abrigos de 
passageiros.

Câmara recupera e substitui 
abrigos de passageiros

A empreitada de construção da rotunda na Estrada Nacional 379, a de-
correr, que representa um investimento da autarquia no valor global de 
310.194,33 euros contribuirá para a melhoria da segurança rodoviária e 
fluidez do tráfego naquela zona, nomeadamente, no cruzamento com a Es-
trada Municipal 532 (Estrada do Cemitério) e com a Estrada de S. Julião.
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A Câmara Municipal de Palmela vai proceder à regularização do troço 
de Pinhal Novo da Ribeira da Salgueirinha, intervenção enquadrada por 
uma candidatura do Município apresentada em abril deste ano, a Fundos 
Ambientais do Estado Português, geridos pela APA – Agência Portugue-
sa do Ambiente. A candidatura foi aprovada em outubro pelo Secretário 
de Estado Ambiente, e o projeto enquadra-se no Fundo de Proteção de 
Recursos Hidricos, na tipologia “projetos que contribuam para o contro-
lo de cheias e outras intervenções de sistematização fluvial.

Esta intervenção, com um custo estimado de 2.244.800 euros ( 85% APA 
– 1.908.080,00 euros e 15% Município – 336.720,00 euros), tem um 
prazo de execução de três anos, deverá ter início, no terreno, no final do 
próximo ano e  ficará concluída em outubro de 2017.

A recuperação e regularização do troço de Pinhal Novo abrange uma ex-
tensão de 5 Km, entre a zona de confluência da Ribeira do Alecrim (a mon-
tante-sul) e a Barragem da Brejoeira (a jusante-norte) e tem como objetivos 
a prevenção de inundações na vila de Pinhal Novo e na respetiva bacia hi-
drográfica; repor as condições naturais de drenagem pluvial e potenciar a 
requalificação da paisagem. Os trabalhos integram a substituição de 11 atra-
vessamentos (dois sob a linha de caminho de ferro), a substituição de dois 
troços cobertos, a regularização do leito e limpeza e desobstrução da ribeira.

Troço de Pinhal Novo | Investimento superior a dois milhões e  duzentos mil euros
Município vê candidatura aprovada para Regularização da Ribeira da Salgueirinha

A regularização da Ribeira da Salgueirinha - uma reivindicação antiga do Mu-
nicípio e da Freguesia de Pinhal Novo, em particular, inscrita em PIDDAC 
diversos anos e um compromisso não concretizado pela Administração Cen-
tral, objeto de inúmeras moções e revindicações políticas - contribuirá para a 
melhoria da qualidade de vida da população, para o desenvolvimento socioe-
conómico local e para a requalificação da paisagem, conciliando as dimensões 
ambiental, rural e urbana. 

O Aceiro José Camarinho, em Pinhal Novo foi reparado, uma intervenção que me-
lhorou as  condições de segurança e circulação naquela artéria da vila.

Na sequência das obras de infraestruturação do loteamento de Val´Flores, verifica-
ram-se sucessivos abatimentos no pavimento deste aceiro, ficando a reparação a car-
go do empreiteiro responsável pelas infraestruturas de Val´Flores, após diversas in-
sistências da autarquia, preocupada com o conforto e segurança rodoviária dos utentes.

Aceiro José Camarinho foi reparado

Está a decorrer a empreitada de construção do novo acesso à estação da REFER  
de Venda do Alcaide, acessível, também, a pessoas com mobilidade condicionada. 
Adjudicada por 57.929,11 euros, sendo cofinanciada em cerca de 40% pela REFER, 
e com prazo de execução de 180 dias, a empreitada estará concluída, previsivelmen-
te, no primeiro trimestre do próximo ano. Com esta obra, de grande importância para 
a população local, garante-se o acesso à estação pelo lado sul da estação – o mais 
populoso - evitando o atravessamento da linha pela passagem pedonal ou rodoviária, 
num percurso mais longo e sinuoso. O desvio do trânsito foi realizado por adminis-
tração direta e a autarquia vai implementar, também, uma solução para melhorar a 
drenagem de águas pluviais e beneficiar o espaço envolvente.

Construção de novo acesso à estação ferroviária de Venda do Alcaide em curso

Está a terminar a pavimentação das ruas Fernando Pessoa e 25 de Abril, no Bairro Alentejano, freguesia de Quinta do Anjo, e está, já, concluída a repavimen-
tação da Estrada dos Cabeços Ruivos, na mesma freguesia. Estes trabalhos integram a empreitada de beneficiação de acessos à ligação do CM 1029 à Circular 
Norte da Autoeuropa e representam um investimento global do Município no valor de 112.680 euros. O investimento municipal na área da rede viária em 2014 
ascende, já, a mais de um milhão de euros e terá continuidade no próximo ano, com novo conjunto de intervenções.

Estrada dos Cabeços Ruivos e ruas Fernando Pessoa e 25 de Abril concluídas
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A carreira 714 dos TST (Quinta do Anjo/Estação da Penalva via Bairro Alentejano) vai 
continuar a funcionar, a título experimental, até 31 de março de 2015. A Câmara Munici-
pal de Palmela chegou a acordo com os TST para o prolongamento do período experimen-

tal  agora com horários mais ajustados aos dos 
comboios da Fertagus e com tarifas mais vanta-
josas na aquisição de bilhetes pré-comprados e 
passes. 

Desenvolvida, em parceria, pela Câmara Mu-
nicipal de Palmela e pelos Transportes Sul do 
Tejo, esta ligação vem dar resposta a um anseio 
antigo da população, defendido pelo Município 
em sede do Conselho Local de Mobilidade. A 
sua utilização regular por parte das populações 
é demonstrativa da necessidade identificada, 
sendo expetativa da autarquia a consolidação da 
carreira, de forma permanente. Mais informação 
em www.tsuldotejo.pt.

Ligação Quinta do Anjo - Penalva prolongada 
até 31 de março de 2015

O Município de Palmela associou-se às comemorações  
do Dia da Floresta Autóctone, assinalado no dia 23 de  
novembro, contribuindo, também, para a iniciativa “Sema-
na da Reflorestação Nacional”, dinamizada pelo movimen-
to “Plantar Portugal”.

No dia 28 de Novembro, no Sobral de Quinta do Anjo, a 
Câmara Municipal promoveu a iniciativa “Amigos da Flo-
resta”, destinada à população escolar, com sementeira de 
espécies autóctones, um pedy paper, e outras atividades 
educativas. Dia 30, a autarquia promoveu uma caminhada 
no Parque Natural da Arrábida, rico em exemplares da flo-
resta mediterrânica.

No âmbito da “Semana da Reflorestação Nacional”, o 
programa comemorativo integrou, ainda, um conjunto 
de iniciativas dirigidas ao público escolar e público, em  
geral, com a plantação de três dezenas de árvores (pláta-
nos, olaias, feixos comuns e americanos, tílias e mélias) em  
núcleos urbanos do concelho (Aires, Palmela, Pinhal Novo 
e Quinta do Anjo), com o objetivo de sensibilizar para a 
importância da conservação da floresta autóctone.  

Município de Palmela  
associou-se às comemorações 
do Dia da Floresta Autóctone

No âmbito da Academia da Proteção Civil de Palmela e da parceria estabelecida entre  
a Câmara e a Fertagus, a Biblioteca Municipal de Palmela acolheu, dia 29 de outubro, 
a primeira ação formativa/informativa subordinada ao tema “A organização/gestão da 
emergência ferroviária do ponto de vista dos operadores ferroviários (Refer e Fertagus)”.
Esta ação teve como destinatários os corpos de bombeiros do concelho – Palmela, Pinhal 
Novo e Águas de Moura e visou a sua formação, tendo presente um dos riscos existentes 
no território, identificado no Plano Municipal de Emergência – Risco Ferroviário.
A Academia da Proteção de Civil de Palmela tem como objetivos estratégicos a promo-
ção, sensibilização e educação da população para a prevenção de riscos coletivos e a ocor-
rência de acidentes graves ou de catástrofes.

Academia da Proteção Civil
Primeira ação formativa no âmbito da parceria 
com a Fertagus

O exercício “LIVEX – HEMPEL 2014”, que pretendeu testar o Plano de Emergência Externo (PEE) para  
a Hempel Portugal, Lda – um estabelecimento industrial abrangido pela Diretiva SEVESO II, que se  
dedica à produção e comercialização de tintas, vernizes e produtos afins, localizada em Vale de Cantadores, 
Palmela, - da responsabilidade da Câmara Municipal de Palmela, decorreu dia 19 de dezembro.
O “LIVEX – HEMPEL 2014” operacionaliza a versão vigente do PEE, nos mecanismos de direção, co-
mando e controlo e gestão de informação testando a interligação operacional entre a Comissão Municipal  
de Proteção Civil, Posto de Comando Operacional, Comandante das Operações de Socorro (COS), 
CDOS de Setúbal e a Hempel Portugal Lda. O exercício contou com a participação das três corporações  
de bombeiros do concelho - Palmela, Águas de Moura e Pinhal Novo e GNR de Palmela e com técnicos  
da Autoridade Nacional de Proteção Civil e dos Serviços Municipais de Proteção Civil do Distrito.

Exercício testa Plano de Emergência Externo para a Hempel
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A Cerimónia de abertura do Centro Comunitário de 
Águas de Moura, contou com um programa de ani-
mação protagonizado pela Associação de Festas de 
S. Pedro da Marateca e pelo Grupo de Teatro TELA, 
pelo professor João Vitorino com uma aula de guitar-
ra, uma aula aberta de zumba, associações que parti-
lham o equipamento e valências disponibilizadas pelo 
Centro.
O Centro Comunitário, instalado no edifício do antigo 

quartel dos Bombeiros de Águas de Moura foi objeto 
de uma empreitada de beneficiações, um investimento 
da autarquia no valor de 9.537,88 euros. Os trabalhos, 
que decorreram em duas fases, tiveram início com a 
remoção da antena desativada no topo do edifício e 
integraram  a recuperação de caixilharias, limpeza e 
pintura da fachada. A autarquia instalou, ainda, rede 
wireless, disponível, não só para o equipamento, mas 
também,  para a comunidade.

Novo espaço ao serviço da população
Centro Comunitário de Águas de Moura abriu portas

Em novembro, a Câmara Municipal de Palmela viu apro-
vadas duas candidaturas a fundos comunitários (QREN), 
destinadas a comparticipar o Espaço Cidadão e a Ilumina-
ção Cenográfica do Castelo de Palmela. Estas candidaturas, 
aprovadas pelo Programa Operacional Regional de Lisboa 
em regime de overbooking, apresentam uma taxa de finan-
ciamento de 65% sobre o investimento total elegível, repre-
sentando um apoio no valor aproximado de 500 mil euros, 
e vêm contribuir para dar continuidade ao trabalho de re-
qualificação e dinamização do Centro Histórico de Palmela, 
que o Município tem vindo a desenvolver nos últimos anos. 
Tratando-se de compromissos já assumidos e em curso, a 
confirmação desta oportunidade de financiamento é uma 
notícia muito positiva para o território, com influência dire-
ta no orçamento municipal. 
A Iluminação Cenográfica do Castelo, cujo projeto está 
concluído, encontrando-se em preparação do concurso, 
pretende valorizar este monumento nacional, referência in-
contornável da paisagem da Península de Setúbal, transfor-
mando-o num verdadeiro “farol” da região. A obra tem o 
valor estimado de 320 mil euros e consiste na instalação de 
luminárias e fontes de luz, energeticamente mais eficientes 
e com custos mais baixos de manutenção, e com possibilida-
des de programação. O projeto pretende evidenciar o con-
junto de elementos arquitetónicos do Castelo, fortalecendo 
a sua relação com a vila na paisagem noturna, procurando, 
deste modo, reforçar a identidade cultural do Município.
O Espaço Cidadão – Serviço de Apoio à Comunidade, insta-
lado no coração da vila, junto ao Mercado, nasce da recupe-
ração de um imóvel municipal, de relevante interesse arqui-
tetónico. As suas novas valências passam pelo acolhimento 
dos serviços da Junta de Freguesia de Palmela bem como 
de serviços de apoio da Segurança Social, de iniciativas de 
caráter sociocultural e do movimento associativo local. A in-
tervenção tem um custo de 441 mil euros. 
As obras deverão estar concluídas até ao final de junho do 
próximo ano.

Continua investimento no Centro Histórico
Espaço Cidadão e Iluminação 
Cenográfica do Castelo recuperam 
financiamento

Nasceu, a 15 de novembro, a Sala de Ensaios CAVE. A festa de abertura 
deste equipamento municipal, associado ao Centro de Recursos para a 
Juventude de Pinhal Novo (Mercado Municipal), contou com a presença 
de várias associações juvenis, entidades ligadas ao trabalho na área da 
juventude e, principalmente, de muitos jovens músicos do concelho. O 
programa incluiu muita animação, convívio e a apresentação do espaço 
e das suas valências. 

Na cerimónia de abertura, o Presidente da Câmara Municipal lembrou 
a importância que a música sempre tem tido, na história do concelho, e 
a apetência do Pinhal Novo «pela música moderna e por alguma inova-
ção». Álvaro Amaro enalteceu, também, as associações «que têm dado 
um enorme contributo para que os jovens tenham espaços desta nature-
za para trabalharem os seus projetos musicais», sublinhando que «este 
espaço não visa concorrer com nada, visa co-ocorrer», permitindo que 
cada um escolha «os horários, a disponibilidade, os projetos e que faça 
usufruto, o melhor possível». Sobre a política municipal na área da Ju-
ventude, o Presidente afirmou que a filosofia «não assentará na perspeti-
va de fazer para os jovens, mas de fazer com os jovens, quando e como 
eles quiserem» e revelou que a autarquia pretende retomar, no próximo 
ano, a atividade em torno da música moderna, num formato que ainda 
não está fechado mas que poderá passar por uma Mostra de Novos Ta-
lentos, preferencialmente, em parceria.

Equipado com bateria, mesa de mistura, auscultadores e microfone, este 
investimento da autarquia, no valor de 20 mil euros, está disponível para 
acolher projetos de jovens músicos e bandas do concelho, diversificando 
as respostas existentes, indo ao encontro das necessidades dos jovens e 
associações juvenis e contribuindo para a promoção e o desenvolvimen-
to de projetos artísticos na área da música. A “Sala de Ensaio CAVE” 
está a funcionar em período experimental, gratuitamente, até ao final do 
ano, após o que entrará em vigor um regulamento de utilização.

Sala de ensaios CAVE 
Músicos do concelho têm novo espaço
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Funções sociais reforçadas 
Equilíbrio e investimento marcam Orçamento 2015 
Os documentos de gestão da Câmara Muni-
cipal de Palmela, aprovados para o próximo 
ano económico, traduzem o grande esforço 
de reequilíbrio financeiro, desenvolvido, nos 
últimos anos, pelo Município, que demons-
tra uma capacidade de investimento reno-
vada. Projetos e ações em áreas nas quais 
não tem sido possível apostar são retomados 
neste ciclo de trabalho, que reflete a redefi-
nição de prioridades e o aprofundamento de 
opções estratégicas. Mantêm-se dificuldades 
e constrangimentos decorrentes do contex-
to sócio económico, mas o Município está 
otimista na sua capacidade de resistência e 
concretização, enquadrada pelo trabalho em 
rede e pelas fortes sinergias desenvolvidas, 
nas áreas associativa, cultural, social e em-
presarial. Rigoroso e realista, este plano de 
trabalho perspetiva novas oportunidades de 
trabalho e desenvolvimento para o território, 
em conjunto com as populações e com os 
agentes locais.

O Orçamento da Câmara Municipal de 
Palmela para o ano económico de 2015 e 
as Grandes Opções do Plano (GOP) 2015-
2018 apresentam o valor de 39.137 milhões 
de euros. No campo dos investimentos, 
destaque para compromissos, partilhados 
e priorizados no ciclo de reuniões públicas 
“Orçamento Participativo 2014”, como a 
ampliação da EB1/JI de Aires, a requalifi-
cação da EB1 de Palmela n.º2 e da EB1 de 
Águas de Moura, a conclusão do Espaço Ci-
dadão, a iluminação cenográfica do Castelo 
de Palmela, a conclusão das infraestruturas 
na urbanização Val’Flores, Pinhal Novo, ar-
ruamentos em Lagoinha (segunda fase) e no 
Bairro Alentejano, a encosta da Quinta do 
Outeiro em Palmela, a conclusão da Rotun-
da na EN 379, a pavimentação da Rua 9 de 
Março noVale da Abrunheira (troço final), 
do Aceiro dos Arraiados, da Rua Abel Fer-
reira na Agualva/Poceirão e do Aceiro das 
Sapatarias, ou a construção de ciclovia em 
Quinta do Anjo.

A maior parcela da dotação das GOP 
(63,28%) está reservada para as funções 
sociais – Educação, Saúde, Ação Social, 
Serviços Coletivos, Cultura, Saneamento, 
Abastecimento de Água e Resíduos Sólidos 
-  sublinhando-se o investimento em Trans-
portes Escolares (um milhão e trezentos 
mil euros), que permite beneficiar alunos 
que residem a dois quilómetros do estabe-
lecimento de ensino, quando a legislação 
apenas estabelece essa obrigatoriedade para 
alunos que residam a quatro quilómetros de 
distância. É de sublinhar, na área cultural, o 
arranque do programa “Palmela Almenara” 
para promoção e desenvolvimento de pro-

dutos turísticos baseados na nossa História 
e Património local, o regresso do Festival 
Internacional de Gigantes e dos Encontros 
Internacionais sobre Ordens Militares, bem 
como intervenções de conservação e benefi-
ciação no Castelo de Palmela e no Auditório 
Municipal de Pinhal Novo, a conclusão da 
reabilitação do Centro Cultural de Poceirão 
e o início da programação regular do Centro 
Comunitário de Águas de Moura.

Nas funções económicas, é relevante o in-
vestimento de dois milhões e meio de euros, 
previsto para a conservação e pavimentação 
de vias. O alargamento da rede de ciclovias 
no concelho, vem, também, de encontro aos 
objetivos de qualificação da mobilidade in-
terna e do compromisso assumido, no âm-
bito do Pacto de Autarcas, para redução das 
emissões de dióxido de carbono até 2020. O 
trabalho já iniciado, no campo do incentivo 
à dinamização da economia, será aprofun-
dado em diversas frentes, quer no apoio à 
instalação de novas empresas no concelho, 
quer na qualificação do comércio e dos mer-
cados municipais, quer, ainda, na promoção 
dos nossos produtos locais de qualidade e 
das potencialidades turísticas da região.

A participação cidadã assume um papel 
central na prossecução dos objetivos do 
Município, quer através da continuidade 
de projetos em curso como o Fórum Proje-
to Educativo Local ou o “Eu Conheço. Eu 
Participo!”, com a comunidade escolar, ou 
as Semanas das Freguesias, quer com um 
novo impulso  para projetos como o Orça-
mento Participativo, o “(A)Gente do Bairro” 
ou “2 (de)mãos por Palmela”. A autarquia 
mantém, também, a disponibilidade para 
continuar a discutir, com a Administração 
Central, a resolução de problemas premen-
tes para as populações – caso da construção 
da Unidade de Cuidados de Saúde Persona-
lizados de Pinhal Novo – Sul, da construção 
dos pavilhões desportivos para a Secundária 
de Pinhal Novo e para a EB José Saramago, 
Poceirão, ou da instalação do Destacamento 
Territorial de Palmela da GNR - numa pos-
tura de cooperação institucional. 

Consciente da importância do trabalho pres-
tado por administração direta, em diversas 
áreas - na maior parte das vezes, a custos 
muito mais baixos e com qualidade supe-
rior - a Câmara está, ainda, empenhada na 
criação de melhores condições de trabalho 
para as equipas municipais, através de in-
tervenções nas instalações, da aquisição de 
material e de formação profissional, que 
permitam assegurar uma resposta rápida e 
qualificada às necessidades das populações.
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Redução de taxas e minoração de IMI  
incentivam reabilitação urbana
O Município aprovou reduzir a taxa de IMI a aplicar 
em 2015 aos prédios urbanos, fixando-a em 0,43%. Esta 
redução corresponde a uma perda de receita muito signi-
ficativa, mas honra o compromisso assumido de redução 
progressiva para os 0,4% até ao final do mandato. Além 
da redução, foram revalidadas as reduções específicas, 
já existentes, para os prédios situados na área do Centro 
Histórico de Palmela (30% da taxa em vigor, podendo 
ser reduzida em mais 20% no caso dos prédios arrenda-
dos) e introduzidas majorações para os prédios devolu-
tos, em ruínas e degradados em toda a área do municí-
pio, que pretendem incentivar à reabilitação urbana do 
território.

Com o mesmo objetivo, e considerando que a conjuntu-
ra económica constitui um sério obstáculo a que muitos 
dos proprietários possam custear as obras necessárias à 
reabilitação dos seus edifícios, o Executivo aprovou a 
aplicação de minorações da taxa do IMI (nas áreas defi-
nidas no Programa Municipal de Medidas de Incentivo 
para a Reabilitação de Prédios Urbanos no Concelho de 
Palmela) que favoreçam, por um lado, o arrendamento 
habitacional acessível a jovens e, por outro, a reabilita-
ção urbana dirigida à fixação de comércio e serviços de 
proximidade: 20% (renda inferior a 250 euros) ou 10% 
(renda igual ou superior a 250 euros e inferior a 300 eu-
ros) para os edifícios ou frações autónomas, arrendados, 
destinados à habitação de jovens com idades compreen-
didas entre os 18 e os 35 anos; 30% para imóveis reabi-
litados, destinados a comércio, preferencialmente com 
venda de produtos locais; 20% para imóveis reabilita-
dos, destinados a acolher serviços. Também o Regula-
mento e Tabela de Taxas Municipais (RTTM) foi alvo de 
mudanças, como contributo para a alteração do cenário 
atual, criando condições para uma maior salubridade e 
segurança do edificado, maior qualificação urbana e me-
lhor qualidade de vida. Estas mudanças visam agilizar e 
reforçar as medidas de incentivo previstas no Programa 
Municipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação 
de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela: a redução 
de 30% (antes 10%) das taxas para realização de obras 
em espaços vagos ou com edificações irrecuperáveis, 
sem valor arquitetónico, confinantes com a via pública; 
a redução de 90% (antes 70%) das taxas devidas pela 
ocupação do domínio público na realização de obras de 
edificação/conservação nas áreas de intervenção do Pro-
grama, e de 70% (antes 50%) para obras de conservação 
em qualquer parte do restante território municipal; a su-
pressão da necessidade de requerer a redução/isenção de 
taxas, previstas no RTTM, para as operações urbanísti-
cas de edificação/ocupação do domínio público nas áre-
as definidas pelo Programa, que não estejam sujeitas a 
deliberação da Câmara Municipal, cabendo as serviços 
a verificação dos pressupostos para aplicação direta do 
benefício. Ainda no campo dos impostos, foram aprova-
das a Taxa da Derrama para 2015 – imposto cobrado em 
função do lucro tributável das empresas – que isenta as 
empresas cujo volume de negócios não ultrapasse 150 
mil euros  e taxa a 1,5 % as empresas com volume de ne-
gócios superior, e a participação variável no IRS de 5%, 
relativa aos rendimentos de 2015, dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no concelho de Palmela.

Município apresentou resultados e assumiu compromissos
A Câmara Municipal promoveu, no início de dezembro, um novo ciclo de reuniões com 
a população, no âmbito do projeto Orçamento Participativo 2014. Estas reuniões tiveram, 
como objetivo central, a apresentação dos resultados, medidas e compromissos resultantes 
da participação dos munícipes nas reuniões realizadas em outubro, fomentando o debate. O 
público presente teve, também, oportunidade de assistir a uma apresentação detalhada das 
principais ações que constam do Orçamento Municipal, de conhecer o calendário OP para o 
próximo ano, que contará com uma primeira ronda de reuniões em abril, para integrar o mais 
possível daquilo que merecer consenso e estiver ao alcance das possibilidades do Município 
nas GOP 2016-2019. Em setembro, será realizado o debate e a hierarquização das propostas 
apresentadas em abril, e em outubro, serão apresentados os resultados das sessões públicas.

No total, quer em papel, quer através da internet, foram recebidos 270 inquéritos, sendo a maio-
ria (54%) de munícipes do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos 
(24,4%), seguidos da faixa entre os 50 e os 59 (19,3%). Nas áreas de intervenção municipal 
consideradas prioritárias, destacam-se a rede viária e sinalização (46,3%), a recolha e tratamento 
de resíduos (35,6%) e a educação (30,7%). Os participantes no inquérito afirmaram, também, 
estar satisfeitos com a atuação municipal e consideram-se suficientemente informados (48,1%). 

Área estratégica e prioritária no plano de trabalho do Município, determinante para uma vi-
vência cidadã plena, a participação é transversal a várias ações e projetos em curso. São 
muitas as centenas de munícipes envolvidos em processos de participação desenvolvi-
dos pelo Município e implementados em 2014, desde a discussão do Plano de Ação para a 
Energia Sustentável do Concelho de Palmela à Revisão do Regulamento Urbanização e 
Edificação e Taxas ou do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, passan-
do pela construção do Projeto Educativo Local, pelos programas com a comunidade escolar  
(Eu Participo Crianças e Jovens/ Agir pelos Direitos/ Poder Local), pelo “(A)gente do Bairro” 
ou pelas Semanas das Freguesias.
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As jornadas internacionais “Cristãos contra muçulma-
nos na Idade Média peninsular: bases ideológicas e dou-
trinais de uma confrontação (sécs. X-XIV)”, realizadas 
entre 4 e 6 de dezembro, em Palmela, numa organização 
do Município, através do GEsOS - Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago, com a Universidade Autó-
noma de Madrid, decorreu da melhor forma, com grande 
entusiasmo científico ao nível das apresentações e dos 
debates que se seguiram. As duas dezenas de conferen-
cistas portugueses, espanhóis e um mexicano que inte-
graram os painéis, conseguiram despertar o interesse de 
uma plateia de cerca de sete dezenas de participantes. 
A temática em questão, centrada na Idade Média e na 
problemática da guerra santa, foi tratada quer do ponto 
de vista do “cristão” quer do “muçulmano”, através da 
exploração de fontes escritas, iconográficas, artísticas e 
arqueológicas. As novidades neste campo, resultantes 
de investigações recentes, e as perspetivas multidisci-
plinares de abordagem, proporcionaram momentos de 
discussão frutífera e a definição de novos caminhos de 
pesquisa. A presença no evento do historiador José Mat-
toso é demonstrativa do valor científico do evento e do 
posicionamento do GEsOS - Município de Palmela ao 
mais alto nível, no panorama das instituições nacionais 
e internacionais que promovem atividades de investiga-
ção e de divulgação histórica.

Também no âmbito do programa, a Biblioteca Municipal 
de Palmela foi palco do lançamento da obra “Fortifica-
ções e território na Península Ibérica e no Magreb (sécs. 
VI a XVI)”. Coordenada por Isabel Cristina Fernandes - 
responsável, também, em parceria com Carlos de Ayala 
Martínez, pelas Jornadas - esta obra representa o con-
junto das atas do II Simpósio sobre Castelos, realizado 
em 2010. Mais de uma centena de autores contribuem, 
com o seu conhecimento, para esta obra de estudo es-
sencial, do ponto de vista histórico e arqueológico, para 
quem deseja saber mais sobre as fortificações que, ao 
longo de dez séculos, influenciaram e transformaram o 
território da Península Ibérica e do norte de África. Mais 
informação sobre a obra em http://www.edi-colibri.pt/.

Guerra santa na Idade Média peninsular
Jornadas internacionais
apontam novos caminhos 
de investigação

Fogaça é rainha em janeiro!

A Câmara Municipal de Palmela promoveu, dia 6 de novembro, uma sessão de partilha de 
experiências empreendedoras em Palmela, denominada “Um Centro Histórico de Oportunida-
des”, iniciativa que tem como objetivo estimular o empreendedorismo e dar a conhecer os in-
centivos para a criação de empresas e dinamização económica no Centro Histórico de Palmela.

Na terceira edição, que decorreu no Espaço MOJU, no Parque Venâncio Ribeiro da Cos-
ta, em Palmela, participaram três empresárias de sucesso – Ana Cravo | Monte da Cravo 
(agricultura biológica); Vanda Brito | mVision (tecnologia multimédia) e Sofia Fortuna | 
Adega Lima Fortuna (produção de licores e espirituosas, plataforma de produtos locais).

As jovens empreendedoras falaram sobre o processo de constituição das suas empresas: 
ideias, apoios e parcerias, dificuldades e como as superaram e a abertura dos espaços. 

Na terceira edição de “Um Centro Histórico de Oportunidades”, foi apresentado, ainda, 
o GAEPI – Gabinete de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento e distribuída 
informação sobre o conjunto de medidas de discriminação positiva do Município de Pal-
mela, que visa contribuir para a dinamização do tecido económico local.

“Um Centro Histórico de Oportunidades”
Três mulheres, três experiências 
empreendedoras de sucesso

Em 2015, o programa “Palmela, Experiências 
com Sabor!” começa já em janeiro e tem na Fo-
gaça a sua primeira estrela. No mês em que, tra-
dicionalmente, as famílias de Palmela confeciona-
vam fogaças para oferecer a Santo Amaro, como 
pagamento de promessas e pedido de proteção 
para o novo ano, a Câmara Municipal de Palmela, 
a Associação da Rota de Vinhos da Península de 
Setúbal e a Confraria Gastronómica de Palmela 
promovem um conjunto de iniciativas que têm na 
valorização e divulgação deste doce tradicional o 
seu principal objetivo. Entre 16 e 25 de janeiro, 
os Fins de Semana Gastronómicos da Fogaça de 
Palmela convidam os estabelecimentos aderentes 
a utilizar este ingrediente em ementas inovadoras. 
No dia 24, a Casa Mãe da Rota de Vinhos recebe 
mais uma edição do Concurso de Fogaça de Pal-
mela, aberto à participação de todos os interessa-
dos, quer a nível individual, quer em representa-
ção de empresas (inscrições até dia 22 através dos 
telefones 212 334 398/ 212 336 668 ou na Casa 
Mãe, em Palmela). A harmonização da Fogaça de 
Palmela com Moscatel de Setúbal (dia 17) e com 
chás aromáticos (dia 24) é outra das apostas deste 
programa, que continua a sublinhar a importância 
da gastronomia como fator de diferenciação e de 
atração turística para o concelho e a região.
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A Câmara Municipal de Palmela está a promover, à semelhança dos anos anteriores, 
a Campanha de Natal “Torne este Natal Especial, compre no Comércio Local”. Atra-
vés desta iniciativa, os consumidores têm oportunidade de conhecer a oferta dos esta-
belecimentos locais e de aproveitar promoções especialmente pensadas para a época. 
Também os operadores que integram a rede Palmela Tourist Card têm pacotes espe-
ciais para a quadra festiva, disponíveis para todos os utentes. Além da divulgação da 
campanha e da oferta nas redes sociais, o Guia de Compras digital foi disponibiliza-
do online em www.cm-palmela.pt. Esta publicação assume-se como veículo promo-
cional dos pequenos comerciantes, sensibilizando os consumidores para privilegiar o 
comércio de proximidade, bem como a opção pelos produtos locais e tradicionais de 
qualidade, com vantagens económicas, ambientais e de sustentabilidade para todos.

“Torne este Natal Especial, compre no Comércio Local”
Campanha aumenta visibilidade 
do comércio local

A Câmara Municipal de Palmela e a Associação dos Agricultores  
do Distrito de Setúbal promoveram, a 20 de dezembro, no Cen-
tro Cultural de Poceirão, o Debate “Agricultura Familiar, contri-
buto para um sistema alimentar sustentável e para um mundo rural 
vivo”. O debate integrou uma Mesa Redonda  com a participação 
da CNA – Confederação Nacional da Agricultura, Associação de 
Agricultores do Distrito de Setúbal e Adrepes – Associação para o 
Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal.

O presente ano foi proclamado como Ano Internacional da Agri-
cultura Familiar, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e com 
2014 a chegar ao fim, importou refletir sobre os caminhos percor-
ridos e perceber quais os contributos que esta efeméride trouxe à 
agricultura familiar, entendida pela ONU como «forma de garantir 
a produção agrícola e silvícola, assim como a pesca e o pastoreio, 
gerida e dirigida por uma família». Pretendeu-se perceber quais as 
repercussões que a declaração de Paris, assinada pelos Ministros 
da Agricultura da União Europeia, tiveram para com os agriculto-
res nacionais, e se as comemorações deste ano internacional cum-
priram o seu objetivo de promover o reconhecimento da impor-
tância da agricultura familiar para o desenvolvimento sustentável.

Agricultura Familiar 
foi tema de debate 

A Câmara Municipal de Palmela assinalou o ani-
versário da atribuição do título “Cidade Europeia 
do Vinho” com a realização de um encontro que 
reuniu adegas, unidades hoteleiras e de restau-
ração e outros agentes locais e regionais ligados 
aos setores do vinho e do turismo, nomeadamen-
te, a Rota de Vinhos da Península de Setúbal e a 
ERT da Região de Lisboa. Esta reunião permitiu 
uma reflexão conjunta sobre o contributo deste 
título para o desenvolvimento e a evolução da 
atividade vitivinícola e enoturística na região, 
nos últimos dois anos. «Mais do que um projeto 
do passado», defendeu o Presidente da Câmara 
Municipal, «a Cidade Europeia do Vinho é um 
projeto que continua com um grande futuro», 
sublinhando a importância de «uma estratégia 
construída através de uma participação alarga-
da e integradora». Entre os dados apresentados, 
destaque para o aumento médio anual de visitan-
tes de 13% nos atendimentos nos Postos de Tu-
rismo, de 20% na Casa-Mãe e um aumento signi-
ficativo de público nas ofertas enoturísticas que 
se diversificam e qualificam, na região. São de 
registar, também, novos investimentos, que pro-
curam aumentar a oferta de alojamento em Pal-

Aniversário “Cidade Europeia do Vinho 2012”
Agentes locais unidos para afirmar Palmela como destino turístico de eleição

mela, melhorando a qualidade do acolhimento e 
dos serviços nos roteiros das nossas adegas. O 
Enoturismo está identificado como produto prio-
ritário pelo Plano Estratégico de Turismo para a 
Região de Lisboa e é considerado essencial no 
âmbito da centralidade “Arrábida”, onde nos in-

serimos. Bastante participado, este fórum lançou 
pistas para uma estratégia transversal à região, e 
deixou a certeza de que terá continuidade muito 
em breve. O encontro terminou na Casa Mãe da 
Rota de Vinhos, com uma evocação simbólica da 
data e o incontornável Moscatel de Honra.

O Município de Palmela, em parceria com a Associação da Rota de Vinhos da 
Península de Setúbal, comemorou, pelo sexto ano consecutivo, o Dia Europeu 
do Enoturismo – assinalado a 9 de novembro, por iniciativa da Rede Europeia 
de Cidades do Vinho e da Associação de Municípios Portugueses do Vinho - 
com um conjunto de propostas de atividade para públicos diversificados. 

O programa integrou os Fins-de-semana Gastronómicos do Moscatel de  
Setúbal, os concertos de música em adegas “Sons do Vinho”, visitas e pro-
vas de vinhos, circuitos enoturísticos e comemorações do São Martinho, bem 
como ofertas e descontos exclusivos para utilizadores do Palmela Tourist Card. 
Divulgar a qualidade dos vinhos da Península de Setúbal, promover a oferta 
turística do concelho no país e no estrangeiro, estimular o trabalho em parce-
ria com os produtores e agentes do setor, assim como envolver a restauração, 
foram alguns dos principais objetivos destas comemorações.

Dia Europeu do Enoturismo 
assinalado em Palmela



12 | PALMELA BOLETIM MUNICIPAL JANEIRO 2015

A Fogaça de Palmela serve de inspiração, este ano letivo, ao Programa de Animação do Livro e da Leitura 
das Bibliotecas Municipais. “Maria Fogaça” é o conto original apresentado na “Hora do Conto”. Além 
da “Hora do Conto”, o programa integra as iniciativas “Dia A – Animação na Biblioteca Escolar” (apoio 
a projetos pedagógicos); visitas guiadas às Bibliotecas, com informação sobre recursos e serviços da 
Rede Municipal, e o “O Conto vai à Escola”. Preservar o contacto entre as Bibliotecas e a Comunidade 
Escolar do Ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo, criar e fortalecer hábitos de leitura desde a primeira infân-
cia, incentivar e apoiar projetos e atividades relacionados com o livro e a animação da leitura no Ensino 
Básico, estimular a imaginação e o sentido estético literário das crianças e jovens, e promover e valorizar 
a Cultura local, produtos e saberes da região, são os principais objetivos do programa.

A aldeia de Quinta do Anjo viveu, entre 31 de 
outubro e 2 de novembro, a 258ª edição da tra-
dicional Festa de Todos os Santos. Aquela que é 
uma das festividades mais antigas do concelho e 
da região proporcionou dias de grande animação 
e convívio na freguesia, numa organização da 
Associação das Festas, com o apoio logístico e 
financeiro (2.900 euros) da Câmara Municipal de 
Palmela. O programa integrou, como habitual-
mente, desporto, exposições, música com a par-
ticipação de artistas da região e do movimento 
associativo local, e vários momentos solenes, em 
Honra de Nossa Senhora da Redenção. Destaque, 
também, para a promoção dos produtos locais, 
onde se conta o lançamento dos novos bombons 
de Queijo de Azeitão, da Queijaria Fernando de 

Oliveira Simões, e para três eventos de grande 
significado para as populações e para o movi-
mento associativo local. Os Escuteiros de Quinta 
do Anjo viram inaugurada a sua nova sede, junto 
à Igreja, e o Quintajense Futebol Clube abriu o 
seu polidesportivo descoberto, obra concretiza-
da fruto de uma candidatura ao PRODER, que 
garantiu um apoio financeiro de 75% do custo to-
tal do investimento (76.594,80 euros). A Câmara 
Municipal comparticipou com quinze mil euros 
e assumiu, por administração direta, a obra dos 
acessos e estacionamento. Ainda nesta edição da 
Festa, o busto de Venâncio da Costa Lima, rou-
bado há alguns anos, foi recolocado no Jardim da 
Casa do Povo, numa homenagem ao fundador da 
casa vinícola que está a assinalar o centenário.

Quinta do Anjo viveu Festa de Todos os Santos

Neste Natal, a cultura aliou-se à animação e ao desporto 
para proporcionar momentos diferentes ao público in-
fanto-juvenil, apoiando, também, as famílias. A Passos 
e Compassos, apoiada pelo Município, promoveu mais 
uma edição das Férias Culturais. Dança, música, teatro, 
expressão plástica, cinema, património, ateliês e visitas 
foram as principais apostas do programa, este ano, com 
horário alargado. No Museu Municipal, a proposta foi 
para o “Natal no Museu – Explora o património e dá 
asas à criatividade”. Este programa integrou os ateliês 
“Arqueologia no Natal” e “Azulejos Barrocos”, con-

vidando os participantes a contactar com o nosso património. A Palmela Desporto E.M. alargou, pela 
primeira vez, o programa “Férias desportivas” à quadra natalícia e realizou o programa “Com pijama na 
piscina” na Piscina Municipal de Pinhal Novo. 

Propostas diferentes ocuparam férias dos mais novos

A equipa de animação das Bibliotecas Mu-
nicipais apresentou, em dezembro, a peça “ 
O Jantar de Natal” em vários equipamentos 
municipais. A peça, um original da referida 
equipa, com a colaboração do músico José 
Ricardo, conta a história de um grupo de per-
sonagens da literatura infantil, que, cansados 
de estarem sempre na mesma história, planea-
ram um jantar especial na casa da menina Ca-
rochinha para se conhecerem melhor, numa 
festa inédita de Natal. Além de váias sessões 
para as escolas, foi realizada uma sessão para 
o público em geral, com entrada gratuita.

Escolas do concelho  
assistem à peça 
de Natal das Bibliotecas 
Municipais

“Fogaça” 
inspira Programa de Animação do Livro e da Leitura

A ilha cabo-verdiana do Fogo vive momentos de grande dificuldade, na sequência da erupção vulcânica que 
teve início a 24 de novembro e que, pela sua violência, ameaça as populações e destruiu casas, equipamentos 
e infraestruturas, afetando, em particular, a zona de Chã das Caldeiras. O município de Palmela, geminado 
com S. Filipe (um dos três municípios da ilha) desde 1996 e unido por laços mútuos de profunda amizade 
e respeito. Enviou por via marítima, cerca de 220 caixotes com doações, constituídas, essencialmente, por 
vestuário, roupa de casa e material médico. A Câmara Municipal estará a proceder, também, a uma recolha 
de bens e alimentos para envio. Numa segunda fase, a autarquia apoiará a reconstrução de infraestruturas, 
habitações e equipamentos sociais, tendo, já, solicitado o apoio da Rede Intermunicipal de Cooperação 
para o Desenvolvimento, que integra, no sentido de consolidar esforços e obter resultados mais eficazes.

Ajuda humanitária
Palmela solidária com Ilha do Fogo
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O concelho de Palmela foi palco, entre 22 e 30 de 
novembro, da 17ª edição da Semana da Dança, numa 
organização conjunta da Passos e Compassos/ Dan-
çArte, companhia residente no Cineteatro S. João, e 
da Câmara Municipal de Palmela. 
Um programa rico e demonstrativo da dinâmica cul-
tural do concelho, no âmbito desta forma de expres-
são artística, presenteou os diferentes públicos com 
cerca de duas dezenas de atividades entre espetácu-
los, aulas abertas, residências, ateliês e bailes, além 
do já tradicional “Concurso à Volta da Dança”. A ini-
ciativa prestou, como habitualmente, particular aten-
ção às crianças e à comunidade educativa, com vá-
rias sessões para escolas do espetáculo infantil “Pés 
de Prlim Pim”, com o ateliê de dança e música para 
bebés “Tarará Tchim!” e com as aulas abertas. Desta-
que, também, para a estreia de “A Velha Ampulheta”, 
de Ricardo Mondim. Profundamente enraizada no 
contexto cultural do concelho mas, também, no pa-
norama da dança em Portugal, a Semana da Dança 
nasceu em 1997 e, ao longo dos anos, estabeleceu e 
cimentou parcerias estreitas, entrosando a dança com 
várias expressões artísticas. Promovido anualmente, 
este programa representa o culminar de mais um ciclo 
de trabalho dedicado à dança, no concelho de Palme-
la, propiciando a apresentação de novos criadores e a 
exploração de novas vertentes da dança.

No Dia de Reis, o Centro Histórico de Pal-
mela foi palco, pelo vigésimo ano consecu-
tivo, do ritual das Janeiras, que encerrou a 
quadra festiva reunindo muitos visitantes 
nas ruas da vila. Este ano, regressou o to-
que das Buzinas, uma tradição muito antiga 
e que se perdeu há cerca de meio século. Até 
aí, a população ia “Esperar os Reis” à noite, 
tocando buzinas (búzios) à entrada dos ca-
minhos que conduziam à vila.         

Os grupos participantes - Sociedade Filar-
mónica Humanitária, Sociedade Filarmó-
nica Palmelense “Loureiros”, Grupo Coral 
“Ausentes do Alentejo”, Centro Social de 
Palmela, Grupo 40 de Palmela da Associa-
ção de Escoteiros de Portugal, “As Avózi-
nhas”, Grupo de Cantares Modalentejo e 
Grupo das Férias Culturais Passos e Com-
passos – percorreram a vila, saudando popu-
lares e instituições e dando as boas-vindas 
ao novo ano.

Cantamos as Janeiras há 20 anos!

A Câmara Municipal de Palmela aprovou, por una-
nimidade, na reunião pública de 3 de dezembro, 
o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, que define as condições de aces-
so aos apoios a conceder pelo Município às asso-
ciações do concelho que desenvolvam atividades 
de natureza social, cultural, educativa, desportiva 
e recreativa no nosso território. 
Construído com o movimento associativo, atra-
vés de um processo amplamente participado - 
quer através de fóruns de reflexão interna, quer 
de um conjunto de reuniões públicas - este docu-
mento vem atualizar e clarificar o relacionamento 
com as associações, adequando-o ao contexto so-
cioeconómico e às novas realidades associativas, 

com grande rigor e transparência. Entre os aspe-
tos considerados, destaque para o enquadramento 
legal dos apoios municipais, os mecanismos de 
prestação de contas, os critérios de avaliação das 
propostas de atividades e projetos a apoiar e o 
contributo dos apoios municipais para a qualifica-
ção do associativismo.
A aprovação deste Regulamento marca o início 
de um novo ciclo de trabalho nesta área, depois 
da suspensão do anterior, em junho de 2011, por 
ser impossível continuar a prestar apoios pecuni-
ários. No entanto, e apesar das dificuldades, foi 
mantido um relacionamento estreito com o mo-
vimento associativo, na busca de soluções que 
permitissem viabilizar a atividade, e foram dis-

ponibilizados equipamentos, instalações e meios 
logísticos, bem como apoio técnico aos dirigentes 
das associações, na elaboração de candidaturas a 
fundos europeus. Já no presente mandato autár-
quico, foram revistos e estabelecidos novos pro-
tocolos de cooperação e deu-se início à elabora-
ção do regulamento, fatores fundamentais para a 
continuidade deste trabalho de parceria, que se 
pretende aprofundar.
O projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo estará em consulta pública e será, 
posteriormente, apresentado a deliberação da As-
sembleia Municipal.

Câmara retoma Apoio ao Associativismo
Projeto de Regulamento Municipal marca novo ciclo de trabalho com associações

17aª Semana da Dança
Palmela no centro 
do mundo da dança

A noite terminou no Largo de S. João com a atua-
ção final dos grupos e um momento de convívio, 
que reuniu a comunidade e contou com a oferta de 
Bolo-Rei e Moscatel. Este ritual popular, tão carac-
terístico do Centro Histórico e motivo de atração 
turística, foi retomado pela Câmara Municipal de 
Palmela em 1995, numa organização conjunta com 
o Movimento Associativo local, e conquistou o seu 
lugar no calendário cultural da região.



14 | PALMELA BOLETIM MUNICIPAL JANEIRO 2015

A Câmara Municipal de Palmela conta com um novo instrumento de apoio 
à população idosa. Trata-se do Cartão Municipal Idade Maior, evolução do 
projeto Cartão Municipal Sénior, criado em 2005, e surge enquadrado por 
uma estratégia de valorização das gerações mais idosas na nossa comuni-
dade. Promovido em parceria com o comércio local, empresas e agentes 
sociais, este projeto visa o reforço da cidadania ativa dos seus utilizadores, 
incentivando a sua participação na comunidade, e traduz uma preocupação 
de justiça social para com aqueles que auferem rendimentos mais baixos. O 
cartão conta, para isso, com dois escalões diferenciados - A e B - em função 
dos rendimentos do agregado familiar. Sem custos de adesão, o Cartão Mu-
nicipal Idade Maior oferece condições mais vantajosas no acesso a bens e 
serviços nas entidades aderentes, bem como de responsabilidade municipal 
(dispensa na apresentação de documentos legalmente exigidos na candida-
tura ao tarifário social do serviços de abastecimento água para o escalão 
A, acesso prioritário a ações básicas de informática e outras no âmbito do 
projeto “Clique sem idade”, redução de 10% no valor das taxas municipais 
para operações urbanísticas a realizar em habitação própria, entre outros), e 
facilita o acesso a informação específica. Podem ser beneficiários do Cartão 
todos os cidadãos residentes e eleitores no concelho de Palmela, com idade 

igual ou superior a 60 anos, bem como todos os aposentados da Câmara Mu-
nicipal com idade igual ou superior a 60 anos, que não residam no concelho. 
O projeto de regulamento será submetido a apreciação pública e apresenta-
do, brevemente, à comunidade. 

Palmela, enquanto “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, tem prestado aten-
ção redobrada a esta faixa da população, considerando as atuais alterações 
sociodemográficas e económicas, caracterizadas pelo envelhecimento da 
população e pelo agravamento generalizado das suas condições de vida.

Cartão Municipal “Idade Maior” beneficia população sénior

A Câmara de Palmela aprovou por unanimidade, na reunião 
pública de 5 de novembro, a proposta de reconhecimento  
do relevante interesse público para o Município, da AIRP – As-
sociação dos Idosos e Reformados da Freguesia do Poceirão.  
A proposta surge na sequência do pedido de isenção de paga-
mento de taxas urbanísticas, no valor global de 1.051 euros, 
relativas ao licenciamento de alteração de um equipamento es-
colar desativado (antiga escola do Forninho) para instalação de 
um Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

O objeto social, a caracterização da instituição e a atividade 
desenvolvida foram apreciados pelo Conselho Local de Ação 
Social de Palmela (CLASP) em plenário realizado em 2012 e, 
de acordo com o parecer emitido, é reconhecida a atividade da 
AIRP, nomeadamente, junto dos residentes na União de Fre-
guesias de Poceirão e Marateca, quer ao nível de centro de dia, 
quer nos serviços de apoio domiciliário, constituindo, assim, 
uma mais valia para a coesão social, desenvolvimento e valori-
zação da comunidade.

Câmara reconhece interesse
público da Associação de Idosos 
de Poceirão

A Câmara Municipal de Palmela assinalou o Dia Mundial da Diabetes, com um 
conjunto de ações informativas, rastreios e atividade física, realizados nos dias 13 
e 14 de novembro, no Cineteatro S. João, em Palmela, e nas Piscinas Municipais. 
O programa comemorativo integrou sessões sobre a diabetes e a importância da 
atividade física e adoção de estilos de vida saudáveis para o controlo e prevenção 
da doença, informação nutricional relacionada com estilos de vida saudáveis, ava-
liação do grau de risco e rastreio da hemoglobina glicada. A Palmela Desporto, EM. 
abriu as portas das Piscinas Municipais para aulas gratuitas de exercício em grupo, 
ginásio de musculação e cardiofitness e hidroginástica.
De acordo com o Observatório Nacional da Diabetes, cerca de 40% da população 
portuguesa tem diabetes ou pré-diabetes, correspondendo a 3,1 milhões de pessoas 
entre os 20 e os 79 anos. São diagnosticados, por dia, 160 novos casos de diabetes.

Comemorámos o Dia Mundial da Diabetes

No âmbito das Comemorações do “Outubro Maior – mês das Pessoas Idosas”, 
em curso, a Câmara Municipal de Palmela - em parceria com as IPSS do conce-
lho na área das pessoas idosas e com o apoio da Associação para o Planeamento 
da Família e da Unidade de Saúde Familiar Santiago, de Palmela - promoveu, a 
7 de novembro, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, o Colóquio “Sexualida-
de nas pessoas idosas”. A iniciativa contribuiu para a reflexão e o debate entre 
as diferentes gerações, sobre o direito dos/as cidadãos/ãs a uma vivência sexual 
plena e responsável em qualquer fase da vida. 

Com entrada livre, o colóquio foi concebido para as pessoas idosas, famílias, 
elementos técnicos e não técnicos das IPSS e das instituições lucrativas com in-
tervenção na área das pessoas idosas, profissionais de saúde, professores e alunos 
do ensino secundário. 

Município e IPSS lançam debate sobre “Sexualidade nas pessoas idosas”
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Município e IPSS lançam debate sobre “Sexualidade nas pessoas idosas”

Teve início a 5 de janeiro, nas Piscinas Municipais de Palmela e de Pinhal Novo, o segundo 
curso do “Aprender a Nadar”. Este curso decorre até 13 de abril, com a participação de cerca 
de duas centenas e meia de alunos, provenientes de onze turmas de seis escolas do concelho. 

Simone Fragoso é a Madrinha do “Aprender a Nadar”. A atleta paralímpica de natação e 
munícipe de Palmela, que se encontra em período de preparação para os Jogos Paralímpi-
cos de 2016, a realizar no Rio de Janeiro – Brasil, desempenha o papel de promotora desta 
boa prática junto dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho que frequentam este 
Programa Municipal de Natação. Os seus conhecimentos e experiência internacional na mo-
dalidade, bem como a sua formação académica, são uma mais-valia para o Programa e para 
os alunos que o integram.

A iniciativa, promovida em parceria pela Câmara Municipal de Palmela e pela Palmela Des-
porto, tem intervenção técnico-pedagógica da responsabilidade da empresa municipal, sendo 
os transportes das crianças assegurados pelo Município.

Simone Fragoso madrinha do Aprender a Nadar 

A Câmara Municipal de Palmela concluiu, em outubro, uma intervenção no Circuito de 
Manutenção do Sobral de Quinta do Anjo, para substituição de todos os equipamentos, 
sinalética de informação e direcional, num investimento de cerca de 8 400 euros. Esta 
intervenção resultou da avaliação feita regularmente pela autarquia aos equipamentos em 
espaços públicos, que levara à desativação do Circuito de Manutenção, em junho, por se 
verificar que não possuía as condições adequadas ao seu funcionamento. Os trabalhos per-
mitiram o reforço da segurança necessária ao usufruto do espaço, a reprogramação das 
respetivas estações e instalação de equipamentos, com as mesmas valências dos anteriores, 
optando-se por materiais de alta resistência, maior durabilidade e baixos custos de manu-
tenção. Para divulgar e motivar a população para a utilização do novo Circuito de Manu-
tenção, estão a ser desenvolvidas atividades de dinamização dos equipamentos, integradas 
no Programa “Mexa-se em Palmela”. 

Câmara substitui equipamentos e sinalética
Circuito de Manutenção de Quinta do Anjo mais seguro

Como forma de regular a utilização dos equipamentos desportivos municipais, 
geridos pela empresa municipal Palmela Desporto, e de apoiar os clubes do 
concelho, garantindo-lhes acesso prioritário – em particular, às equipas partici-
pantes em quadros competitivos oficiais – a Câmara Municipal vai celebrar um 
conjunto de Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Pal-
mela Desporto E.M. e com três associações - Clube Desportivo Pinhalnovense, 
Palmelense Futebol Clube e Casa do Benfica em Palmela. 
Estes são, para já, os três clubes abrangidos por este modelo de trabalho, a 
vigorar durante a presente época desportiva, de acordo com as necessidades e 
opções de cada clube. Globalmente, estes acordos representam um apoio su-
perior a 60 mil euros.O estabelecimento de Contratos Programa irá permitir, 
a todos os envolvidos, uma melhor gestão dos respetivos orçamentos e planos 
de atividade, clarificando os moldes do apoio à utilização dos equipamentos 
municipais.

Apoio superior a 60 mil euros
Município, Palmela Desporto e clubes 
do concelho celebram Contratos 
Programa O IX Grande Prémio da Arrábida, realizado a 23 de novembro, passou 

pelo concelho de Palmela, com uma meta volante localizada na Alame-
da 25 de Abril. A vitória coube a José da Luz, do Benaventense, com o 
tempo de 48:22:17, seguido de Rui Narigueta (Volkswagen Autoeuro-
pa) e de Francisco Carvalho (individual). Destaque, também, para os 4º 
e 6º lugares obtidos, respetivamente, por Rui Baltazar e José Caramelo, 
veteranos e trabalhadores da Câmara Municipal de Palmela, a represen-
tarem a equipa da Aclis Liberty Seguros.  

Promovida pela Associação de Atletismo “Lebres do sado”, com o 
apoio da Câmara Municipal de Palmela, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento do Atletismo, esta prova de atletismo, com com-
ponentes de estrada, montanha e circuito urbano, aberta a juniores, 
seniores e veteranos, contou com a participação de quatro centenas e 
meia de atletas, contribuindo para a diversificação da oferta desportiva 
no concelho.

Quatro centenas e meia de atletas 
disputaram o IX Grande Prémio 
da Arrábida

O campo de futebol do Grupo Desportivo da Lagoa da Palha é, simultaneamente, ponto de partida e de chegada do Corta Mato Concelhio 
2015, a realizar no dia 21 de janeiro, entre as 09h00 e as 12h30. Evento desportivo escolar de grande expressão, este Corta Mato é organizado 
pela Câmara Municipal de Palmela e pela Coordenação Local do Desporto Escolar da Península de Setúbal, no âmbito do Programa de  
Desenvolvimento do Atletismo e Apoio ao Desporto Escolar, e conta com o apoio da Escola Secundária de Pinhal Novo, da Escola Secundária 
D. Manuel Martins, do Grupo Desportivo da Lagoa da Palha e da António Xavier de Lima Empreendimentos Imobiliários.

Lagoa da Palha recebe Corta Mato Concelhio 2015



No âmbito do Dia Internacional do 
Voluntariado, a Câmara Municipal  
de Palmela promoveu, em dezembro, 
três Fóruns Juventude, nas Escolas 
Secundária de Palmela, Secundária 
de Pinhal Novo e José Saramago, em 
Poceirão. 

Os fóruns pretenderam divulgar os 
projetos municipais “Março a Partir” 
e “Voluntariado – Agir de Corpo In-
teiro”, fazendo chegar mais informa-
ção e apelando ao envolvimento dos 
jovens, através da partilha de ideias e 
desenvolvimento de atividades.

Fóruns apelaram 
à participação
juvenil 

O mapa de turnos das farmácias do con-
celho para 2015 recebeu, pelo terceiro ano 
consecutivo, parecer desfavorável da Câ-
mara Municipal de Palmela. Da responsa-
bilidade da Associação Nacional de Farmá-
cias, o documento expressa o decréscimo 
continuado da resposta farmacêutica de ur-
gência, em consonância com a legislação, 
que exige como requisito para o serviço 
permanente a existência de serviços de ur-
gência do Serviço Nacional de Saúde nos 
concelhos. Os municípios com menor aces-
so aos cuidados de saúde deste nível saem, 
assim, duplamente prejudicados. 
Na posição apresentada, o Município de-
fende que «os turnos de serviço de dispo-
nibilidade constituem uma cobertura far-
macêutica precária e limitadora do acesso 
de grande parte da população ao medica-
mento em situação de urgência, pelo que 
não poderá aceitar que, num território com 
as características do concelho de Palmela, 
que possui uma extensão geográfica de 462 
km2, com 62.805 habitantes, servido por 
uma insuficiente rede de transportes públi-
cos, situação que afeta a população disper-
sa pelas zonas rurais, a resposta farmacêu-
tica existente continue a ser especialmente 
gravosa para estes grupos populacionais». 
No entanto, a Câmara Municipal está atenta 
aos problemas de sustentabilidade financei-
ra vividos pelas farmácias portuguesas, es-
pecialmente, pelas farmácias do concelho 
de Palmela, e sublinha o esforço realizado 
no sentido de compatibilizar os horários 
de funcionamento diário e semanal com os 
turnos de disponibilidade, em particular, 
nas localidades de Pinhal Novo e Palmela.

Município 
em desacordo com 
mapa de turnos 
das farmácias 

O Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela 
recebeu, dia 13 de novembro, a 6ª edição do Fórum 
Social de Palmela, numa organização da Rede So-
cial de Palmela com o Município. Subordinado ao 
tema “Portugal 2020: que oportunidades para um 
crescimento inclusivo?”, este Fórum constituiu-se 
como um momento privilegiado de debate e par-
tilha entre os parceiros da Rede Social, de organi-
zações locais com intervenção social no concelho 
e outras entidades da sociedade civil, interessadas em 
contribuir para uma comunidade mais justa e inclusiva. 
A apresentação e discussão do programa Portugal 
2020 (prioridades, regiões e operacionalização), 
a reflexão sobre os impactos dos financiamentos 
comunitários nos territórios, a partilha de práticas 
inovadoras e a análise específica das oportunida-

des e desafios colocados à Rede Social pelo Por-
tugal 2020 foram as principais linhas de trabalho 
definidas para este Fórum, que contou com uma 
plateia cheia e interessada. 

Na sessão de abertura, o Presidente da Câma-
ra Municipal de Palmela saudou «os atores que 
promovem o desenvolvimento social das nossas 
comunidades» presentes, sublinhando o papel 
fundamental das instituições. Num contexto de 
fragilidade social e de recursos financeiros limita-
dos, é «fundamental garantir um investimento de 
combate à pobreza e exclusão, que seja realizado 
com estratégia, com visão dos objetivos a atingir e 
com acompanhamento dos resultados e dos impac-
tos conseguidos». É com base nesta premissa que o 
Município aposta num trabalho de concertação de 
todos os parceiros e no reforço das parcerias, para 
uma intervenção concertada, com vista à coopera-
ção institucional e ao desenvolvimento e coesão. 
Neste sentido, o próximo Quadro Comunitário de 
Apoio surge como mais uma oportunidade para 
atrair investimento para o concelho, mas sobretu-
do, para o reforço de competências, qualificação e 
emprego. 

A política da autarquia para a Ação Social, em 
2015, passa pelo «reforço do atendimento social a 
munícipes em condições de risco elevado e respeti-
vo encaminhamento para estruturas locais e regio-
nais com competências nesta matéria; acompanha-
mento de munícipes alojados em habitação social 
do município; reforço do trabalho de parceria re-
alizado no âmbito da Rede Social, de forma a ga-
rantir à população o acesso às respostas sociais que 
já existem no território; cedência de instalações e 
terrenos; facilitação e isenção de taxas e outros me-
canismos urbanos e administrativos».

Oportunidades do programa Portugal 2020

VI Fórum Social de Palmela debateu crescimento inclusivo
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10 - Cópias do Projeto-tipo para autoconstrução (por cada cópia a mais, 
para além das duas fornecidas gratuitamente pela Câmara)    33,98 €

11 - Placard indicativo de obra (por cada) 33,98 €

12 - Informação SIG; cartografia; estudos divulgáveis e outros, em 
formato digital   
O fornecimento deste tipo de informação está sujeito ao pagamento de: 
a) Preparação, organização e fornecimento de informação 17,21 €
b) Cartografia em Formato Digital 

b.1) à escala 1/1000 (folha completa da 40 ha) 
b.1.1) venda a particulares 1.650,18 €
b.1.2) venda a instituições 
b.1.2.1) sem protocolo de cedência 1.320,27 €
b.1.2.2) com protocolo de cedência 990,15 €
b.2) à escala 1/5000 (folha completa de 1000 ha)  
b.2.1) venda a particulares 2.210,09 €
b.2.2) venda a instituições 
b.2.2.1) sem protocolo de cedência 1.768,03 €
b.2.2.2) com protocolo de cedência 1.326,07 €

c) Cartografia temática (por layer de informação) 5,37 €
d) Conversão da informação para outros formatos (DGN,DX,DWG), 
c/ quadrícula de apoio (por cada layer convertido) 3,23 €
e) Fornecimento em suporte informático 

e.1) Por e-mail, até 2MB, processado em formato de compressão (ZIP) 
GRÁTIS

e.2) Gravação / reprodução em suporte digital (CD-Rom; DVD; 
outros formatos ...) 6,99 €

f) O cálculo da parcela variável obedece à seguinte fórmula (reportada 
às alíneas do ponto 12): 12.a) + 12.b) + 12.c) + 12.d) + 12.e)
 
13 - Guarda de mobiliário, utensílios, etc., em local reservado ao muni-
cípio - por m3 ocupado e por dia        1,18 €

14 - Processo de arrancamento de árvores nos termos da legislação em 
vigor (por semana ou fração)                                               16,88 €

15 - Abate de árvores em terrenos particulares (cada unidade): 
O valor a pagar pelo abate é determinado tendo em consideração 
a seguinte fórmula (desde que o abate seja condicionado pelo 
manuseamento de infraestruturas aéreas ou subterrâneas): 
96,33 € + (a x b x c) 
sendo: 96,33 € - o valor estimado de custos com pessoal envolvido na 
operação 
a) o número de viaturas envolvidas 
b) o número de quilómetros percorridos (espaço percorrido entre a 
CMP, o local, o  aterro e o retorno à CMP) 
c) valor das ajudas de custo, por km percorrido. 

16 - Bilhetes de Cinema: 
a) Sessão regular 3,07 €
b) Sessão infantil 2,05 €

17 - Utilização de Equipamentos Culturais e Outros 
a) Sala de espetáculos do Cineteatro São João (por hora) 

Art.º 1.º
Venda de Bens e Prestação de Serviços  
1 - Fotocópias / Impressões 
a) A Preto e Branco 

a.1) Formato A4  0,17 €
a.2) Formato A3 0,32 €
a.3) Outros Formatos (superiores a A3) 
a.3.1) 1. ª Cópia 9,68 €
a.3.2) Por cada cópia a mais 8,60 €
a.3.3) Acréscimo de impressão em papel fotográfico 20%
a.3.4) Acréscimo de impressão em papel vegetal 5%

b) A cores 
b.1) Formato A4 0,65 €
b.2) Formato A3  1,29 €
b.3) Outros Formatos (superiores a A3) 
b.3.1) 1. ª Cópia 13,98 €
b.3.2) Por cada cópia a mais 12,90 €
b.3.3) Acréscimo de impressão em papel fotográfico 20%
b.3.4) Acréscimo de impressão em papel vegetal 5%

c) Plantas / peças desenhadas (topográficas; localização; PMOTs; 
plantas-síntese) necessárias para a instrução de processos 

 c.1) Formato A4  1,66 €
 c.2) Formato A3 2,72 €
 c.3) Outros Formatos (superiores a A3) 12,96 €

2 - Coleção de capas de processos relativos a empreitadas, fornecimen-
tos e outros: 
a) Por cada peça desenhada  10,40 €
b) Acresce por cada folha escrita, reproduzida, copiada ou 
fotocopiada            0,65 €

3 - Livro de Obra - 1.ª via e restantes (por cada)  7,26 €

4 - Capas tipo 
a) AD (por cada)  0,97 €
b) Formato normal (por cada) 1,18 €

5 - Arquivadores (por cada)  4,73 €

6 - Aviso de publicitação de pedido de licenciamento de obra 
ou loteamento (por cada) 7,26 €

7 - Aviso para publicidade de licença de obras ou loteamento (por cada) 
7,26 €

8 - Relatório síntese do PDM (por cada) 27,21 €

9 - Cópia do PDM (por cada) 
a) Volume I 37,64 €
b) Volume II 34,95 €
c) Volume III 83,88 €
d) Volume IV 61,83 €
e) Volume V 1,08 €

TABELA DE TARIFAS E PREÇOS - ALTERAÇÃO



a.1) Plateia 75,28 €
a.2) Plateia e Balcão 118,29 €
a.3) Espaço de Exposições 16,13 €
a.4) Foyer 16,13 €
a.5) Equipamento áudio visual - com técnico 64,52 €
a.6) Montagens e Ensaios 21,51 €

b) Auditório Municipal de Pinhal Novo (por hora) 
b.1) Plateia 64,52 €
b.2) Foyer 16,13 €
b.3) Equipamento áudio visual - com técnico 43,01 €
b.4) Montagens e Ensaios 16,13 €

c) Centro Cultural do Poceirão (por hora) 
c.1) Sala Polivalente 32,26 €
c.2) Sala de apoio atividades 16,13 €
c.3) Equipamento áudio visual - com técnico 21,51 €
c.4) Montagens e Ensaios 16,13 €

d) Biblioteca Municipal de Palmela (Sala Polivalente) (por hora) 
d.1) Sala  32,26 €
d.2) Equipamento áudio visual - com técnico 21,51 €
d.3) Montagens e Ensaios 16,13 €

e) Equipamentos Municipais para a Juventude - CRJ’s (por hora) 
20,49 €
f) Equipamentos Municipais para a Juventude - sala de Ensaios CAVE 
(por hora)  

f.1) Projetos musicais que reúnam os seguintes requisitos: Maioria 
dos elementos residir, estudar ou trabalhar comprovadamente no 
concelho; Média de Idade, dos elementos do projeto musical, me-
nor que 30 anos (inclusive); projeto musical de cariz não profissio-
nal, coletivo ou singular.         2,00 €
f.2) Projetos musicais que não reúnam os requisitos referidos na 
alínea f.1)          7,00 €

18 - Biblioteca(s) Municipal(ais)- cartão de leitor (2.ª via e restantes)  
1,08 €

19 - Prestação de serviços, no âmbito da formação (calculada de acor-
do com a seguinte fórmula): 
(Custo hora do formador x total de horas da formação) + custos 
administrativos) / n.º de participantes 

20 - Serviços Técnicos Especializados- Espólio do Arquivo Municipal 
a) Reprodução de fotografias 

a.1) Impressão a preto e branco (por imagem) 
a.1.1) Formato 30 x 40 cm   11,76 €
a.1.2) Formato menor ou igual a 18 x 24 cm 7,08 €
a.2) Impressão a cores (por imagem) 
a.2.1) Formato 30 x 40 cm 12,94 €
a.2.2) Formato menor ou igual a 18 x 24 cm 8,04 €
a.3) Formato Digital 
a.3.1) Por imagem 2,09 €
a.3.2) Gravação em CD ou DVD 2,60 €

21 - Serviços Educativos  
a) Atividades em períodos letivos  

a.1) Visita orientada 1,00 €
a.2) Visita animada 1,50 €
a.3) Visita jogo 1,50 €
a.4) Visita oficina 3,00 €
a.5) Oficina 2,00 €
As atividades da alínea a) são grátis quando solicitadas por escolas 
públicas, IPSS do concelho de Palmela e outros públicos integrados 
em programas específicos municipais  

b) Atividades em períodos de férias escolares  
b.1) Visita orientada 2,00 €
b.2) Visita animada 3,00 €
b.3) Visita jogo 3,00 €
b.4) Visita oficina 6,00 €
b.5) Oficina 4,00 €
As atividades da alínea b) são reduzidas em 50% para os munícipes 
do concelho e gratuita para os públicos referenciados pela CPCJ, que 
terão prioridade, limitado a 50% das inscrições, caso os mesmos 
não sejam preenchidos esses lugares serão distribuídos pelos demais 
interessados pela ordem de chegada.    

22 - Programas de Férias Educativas  
a) Programa “Eu em Férias”       50,00 €
As atividades da alínea a) são reduzidas em 50% para os munícipes do 
concelho  
 

Art.º 2.º
Águas, Resíduos, Serviços Urbanos, Rede Viária e Serviços Con-
géneres  
1 - Fossas 
a) Despejo de fossas de águas residuais domésticas (por m3  removido 
ou fração) 

a.1) consumo doméstico 5,3300 €
a.2) indústria, comércio e serviços 8,5300 €

b) Descarga de efluentes na rede pública de drenagem, por parte das 
empresas prestadoras de serviços de despejo de fossas (mensal) 

123,7500 €

2 - Água   
a) Componente (tarifa) variável (por m3 e por 30 dias)  

a.1) Utilizadores Domésticos  
a.1.1) Agregado familiar até 4 elementos  
a.1.1.1) 1.º Escalão (até 5 m3) 0,4100 €
a.1.1.2) 2.º Escalão (superior a 5 e até 15 m3) 0,6484 €
a.1.1.3) 3.º Escalão (superior a 15 e até 25 m3) 1,2455 €
a.1.1.4) 4.º Escalão (superior a 25 m3) 2,2710 €
a.1.2) Agregado familiar com 5 ou mais elementos (famílias numerosas) 
a.1.2.1) 1.º Escalão: até (5 + (n-4)*3) m3 0,4100 €
a.1.2.2) 2.º Escalão: superior a (5+(n-4)*3) e até (15 + (n-4)*3) m3 

0,6484 €
a.1.2.3) 3.º Escalão: superior a (15+(n-4)*3) e até (25 + (n-4)*3) m3 

1,2455 €
a.1.2.4) 4.º Escalão: superior a (25 + (n-4)*3) m3 2,2710 €
sendo n o número de elementos do agregado familiar  
a.2) Utilizadores não Domésticos  
a.2.1) Comércio, Indústria e Obras  
a.2.1.1) 1.º Escalão (0 a 50 m3) 1,1854 €
a.2.1.2) 2.º Escalão (0 a 100 m3) 1,5923 €
a.2.1.3) 3.º Escalão (0 a + 100 m3) 1,8320 €
a.2.2) Coletividades, Juntas de Freguesia, IPSS’s, ERUP’s e EEM’s 

0,4100 €
a.2.3) Organismos Públicos / Estado 1,5923 €
a.2.4) Empreendimentos e Condomínios Turísticos 1,0190 €

b) Componente (tarifa) fixa de Águas de Abastecimento (por 30 dias)  
b.1) Utilizadores Domésticos  
b.1.1) Contador até DN 25 1,8264 €
b.1.2) Contador superior a DN 25 Aplica-se a tarifa (componente 
fixa) dos Utilizadores não Domésticos, no diâmetro do contador 
correspondente
b.2) Utilizadores não Domésticos  
b.2.1) Contador até 20 DN 2,3536 €
b.2.2) Contador DN > 20 e até DN 30 4,1712 €
b.2.3) Contador DN > 30 e até DN 50 10,3983 €
b.2.4) Contador DN > 50 e até DN 100 36,8385 €
b.2.5) Contador DN > 100 e até DN 300 73,4788 €
b.2.6) Contador DN > 300 97,5735 €

3 - Águas Residuais Domésticas (ARDom)  
a) Com ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água  

a.1) Tarifa variável de ARDom  
a.1.1) Utilizadores Domésticos 60% do consumo de água
a.1.2) Utilizadores não Domésticos sem caudalímetro de ARDom 

70% do consumo de água
a.2) Tarifa fixa de ARDom (por 30 dias)  
a.2.1) Utilizadores Domésticos (Escalão Único) 1,9230 €
a.2.2) Utilizadores não Domésticos sem caudalímetro de ARDom  
a.2.2.1) Contador até 25 DN 3,2990 €
a.2.2.2) Contador DN > 25 e até DN 50 9,8846 €
a.2.2.3) Contador DN > 50 73,4662 €
a.2.3) Utilizadores não Domésticos com caudalímetro de ARDom  
a.2.3.1) Por m3 rejeitado (componente tarifa variável) 1,0680 €
a.2.3.2) Tarifa fixa por 30 dias 83,6470 €

b) Sem ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água  
b.1) Utilizadores Domésticos sem contrato de abastecimento de água 
(tarifa fixa por 30 dias) 5,5598 €
b.2) Utilizadores não Domésticos com caudalímetro de ARDom  
b.2.1) Por m3 rejeitado (tarifa variável) 1,0680 €
b.2.2) Tarifa fixa por 30 dias 83,6470 €

4 - Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)  
a) com ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água  

a.1) Tarifa variável RSU   
a.1.1) Utilizadores Domésticos 55% do consumo de água
a.1.2) Utilizadores não Domésticos (sem contrato de recolha espe-

cifico de RSU) 70% do consumo de água



a.2) Tarifa fixa de RSU (por período de 30 dias)  
a.2.1) Utilizadores Domésticos  1,4190 €
a.2.2) Utilizadores não Domésticos (sem contrato de recolha especifico 
de RSU)       2,4847 €

b) Sem ligação ao Sistema Municipal de Abastecimento de Água ou com 
recolha especifica RSU  

b.1) RSU (por recolha de contentor de 800 litros) 6,9200 €
b.2) Aluguer de contentor  de RSU, de 800 l em polietileno (dia ou 

fração)     10,0900 €
b.3) Utilizadores domésticos (tarifa fixa por períodos de 30 dias) 

5,5598 €

5 - Contadores  
a) Restabelecimento da ligação por motivos imputáveis ao utilizador 
(inclui corte)        67,12 €
b) Aferição a pedido do utilizador  
b.1) Aferição de contador DN até 25 (inclui deslocação) 68,43 €

b.2) Aferição de contador DN > 25 (inclui deslocação) Mediante 
Orçamento

c) Reparação / substituição do contador por causa imputável ao utilizador 
73,81 €

d) Mudança de local de contador Mediante Orçamento
e) Leitura / verificação extraordinária do contador a pedido do utilizador 

33,26 €

6 - Manobras na rede pública de abastecimento (interligação à rede pública) 
77,60 €

7- Ramais  
a) Abertura / fecho de válvulas de ramal (2 deslocações) 44,37 €
b) Ramal domiciliário de água (por motivos imputáveis ao utilizador)  

b.1) Até 1” 417,44 €
b.2) De 1” 1/4 a 2” 480,90 €
b.3)  > 2” Mediante orçamento

c) Ramal ao sistema público para efeitos de obra   
c.1) Até 1” 275,06 €
c.2) DN > 1” 462,04 €
c.3) Ramal temporário até 1” (festas, feiras e outros eventos de curta 
duração)            299,91 €

d) Prolongamento da rede de abastecimento (> 20 metros) (por ml ou 
fração)         61,36 €
e) Reparações diversas (substituição ou reparação de torneira de segu-
rança e válvula de corte) por motivos imputáveis ao utilizador
 39,09 €
f)  Colocação de válvulas de retenção    

f.1) Em ramais até 1” ½       41,94 €
f.2) Em ramais iguais ou superiores a 2”      Mediante orçamento
g) Reparação de ruturas provocadas por terceiros           Mediante 

orçamento
h) Ramal de esgoto por motivos imputáveis ao utilizador ou a terceiros 

Mediante orçamento
i) Prolongamento da rede de drenagem (> 20 metros) (por ml ou fração)  

74,33 €

8 - Informação de cadastro e/ou medição de pressão (por pedido e local) 
44,55 €

9 - Declarações de furo e de inexistência de infraestruturas 11,29 €

10 - Deslocação / vistoria técnica (por deslocação e por técnico) 40,36 €

11 - Acompanhamento de trabalhos no subsolo (por dia ou fração) 
58,82 €

12 - Prestação de serviços no âmbito da rede viária e trabalhos congéneres 
a) Colocação de sinalização (por unidade) 77,42 €
b) Rebaixamento de lancis, para entrada de garagens (por m.l. ou fração) 

45,70 €
c) Levantamento e reposição de pavimentos em passeios (m2 ou fração)
 31,24 €
d) Colocação de barreiras de segurança (por unidade) 0,84 €
e) Colocação de espelho convexo (por unidade) 98,93 €
f) Veículo de caixa aberta até 6 toneladas de carga útil, com motorista 
(por hora ou fração) 26,04 €
g) Veículo pesado com caixa aberta até 10 toneladas de carga útil com 
motorista (por hora ou fração) 36,45 €
h) Cilindro compactador manual (por hora ou fração) 27,07 €
i) Cilindro compactador de 8 toneladas (por hora ou fração) 48,94 €
j) Retroescavadora (por hora ou fração) 51,02 €
k) Motoniveladora (por hora ou fração) 89,55 €

l) Mini-retro (p. e. Bob Cat) (por hora ou fração) 27,07 €
m) Trator de capinar (por hora ou fração) 36,45 €

13- Prestação de Serviços Urbanos 
a) Assistente Operacional (p. e. cantoneiro de limpeza) (por hora ou fração) 

13,42 €
b) Viatura pesada de carga com grua (por hora ou fração) 51,43 €
c) Varredora mecânica de 6 m3, com manobrador e cantoneiro (por hora 
ou fração) 46,46 €
d) Roçadora (por hora ou fração) 12,12 €
e) Big bags para recolha de entulhos de pequenas obras até 1 m3 (1.º saco 
pelo período de 7 dias ou fração) 10,05 €

14 - Taxas a reportar à Administração Central (por m3 de água consumida)  
a) Taxa de Recursos Hídricos (TRH) (nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, 
de 11 de Junho) 0,0157 €
b) Taxa de Controlo de Qualidade da Água (TCQA) (nos termos do De-
creto-Lei n.º 362/98, de 18 de Novembro e da Portaria n.º 966/2006, 
de 8 de Junho)      0,0018 €
c) Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) (nos termos do Decreto-Lei n.º 
178/2006, de 5 de Setembro)     0,0646 €

15- Encargos com notificação no âmbito do abastecimento de água, 
saneamento e RSU          3,11 €

TABELA DE TAXAS MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO

Na tabela de Taxas são alterados o n.º 16 do Capitulo I, o n.º 2 do 
Capitulo III, o n.º 4 do Capítulo IV, a alínea a), do n.º 14 do Capítulo V, 
as alíneas a), b) e c) do n.º 4.10, as alíneas a.1), a.2) e b) do n.º 5.1, 
do Capitulo VII, é aditado o n.º 16 ao Capitulo V e é anulada a alínea 
c), do n.º 17 do Capitulo X, que dele serão parte integrante após a sua 
aprovação e publicação, com a seguinte redação:

Capitulo I Prestação de Utilidades Diversas e Concessão de 
Documentos
(…)
N.º 16 Registo de cidadão da União Europeia (de acordo com o artigo 
29.º da Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, as taxas afixar por Portaria do 
membro do Governo responsável pela área da administração interna)
(…)

Capitulo III - Cemitérios
(…)
N.º 2 Exumação de ossadas, incluindo limpeza e trasladações dentro do 
cemitério                                 55,00 €
Nota. No caso de inumação em sepultura temporária, a cobrança desta 
taxa é efetuada conjuntamente com as taxas previstas no N.º 1 do 
presente Capítulo.
(…)

Capitulo IV - Mercados, Feiras e Venda Ambulante
(…)
N.º 4 Feira, Mercado de Levante e Ocupação Ocasional de Mercados
Custo Administrativo                                           3,07 €
Acresce por dia 
Lugares de venda até 12 m2                                                   2,77 €
(…)

Capitulo V - Atividades Diversas
(…)
N.º 14 Prestação de serviços de Restauração ou Bebidas com caracter 
não sedentário                                  
a) Comunicação prévia com prazo
Nota: A este valor acresce o relativo à taxa de ocupação do espaço 
público prevista no n.º 4.4 do Capítulo VII, caso se verifique.
N.º 15 ………
N.º 16 Ocupação de Hortas Comunitárias do concelho de Palmela, por 
parcela e por mês                          3,00 € 
(…)

Capitulo VII - Ocupação e Utilização do Domínio Público
(…)
N.º 4.10 Ocupação do espaço público com floreiras, mastros postes e 
similares por unidade
a) Por mês ou fração F44 0,2 1,65 €
b) Por semestre ou fração F45 0,6             4,95 €
c) Por ano ou fração F46 1,0  8,25 €



N.º4.11 …………
N.º 4.12 …………
N.º 5 Ocupação e utilização do solo e/ou subsolo e/ou espaço aéreo 
municipais, com infraestruturas e equipamentos conexos, ou utilização 
de infraestruturas ou redes municipais
5.1 Taxa municipal por ocupação ou utilização do solo e/ou subsolo 
e/ou espaço aéreo municipal, com infraestruturas e equipamentos 
conexos, designadamente às concessionárias/operadores de serviços 
públicos
a)Tubos, condutas, cabos condutores e similares (ml ou fração/ano)
a.1) Inferior ou igual a 200 mm F23 0,75 6,19 €
a.2) Superior a 200 mm  F24 0,75 9,28 €
b) Abertura de valas (m2 ou fração/semana ou fração) 
    F25 0,3       2,47 €
c) ….
c.1) ….
c.2) ….
d) …..                                                                                                                                     
(…)

Capitulo X - Urbanismo
(…)
N.º 17 - Licenças ou autorização de utilização para estabelecimentos de 
hotelaria e similares
a) …….
b) ……
c) (eliminada)
d) ………
Nota: ……….                                                                                                            
»


