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A Tocha da Liberdade e da Paz passou pelo concelho de Palmela a 9 
de fevereiro, no âmbito de uma iniciativa europeia promovida pela 
Federação Internacional de Resistentes, da qual a URAP – União de 
Resistentes Antifascistas Portugueses é afiliada. A Autoeuropa, a Es-
cola Secundária de Palmela e a Associação de Reformados, Pensionis-
tas e Idosos de Pinhal Novo foram os locais escolhidos para receber 
a Tocha, em clima de festa, mas também de reflexão. O evento sim-
bólico, a que o Município se associou, assinalou os 70 anos do fim 
da Segunda Guerra Mundial - lembrando a derrota do nazi-fascismo, 

num momento em que se tenta esquecer e adulterar a História – e procurou sensibilizar os vários públicos para a 
importância de valores como a solidariedade, a liberdade e a paz.

 

Paços do Concelho ................................. Tel. 212 336 600

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro  
Coordenação Geral; Cooperação Internacional;  
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  
Administrativa; 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) 

Vereadora Fernanda Pésinho 
Gestão Urbanística; Ambiente; Mobilidade e Acessibilidades;  
Eficiência Energética; Habitação e Reabilitação Urbana;  
Higiene e Limpeza Urbana; Águas e Resíduos Sólidos Urbanos  
Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereadora Maria da Natividade Coelho  
(sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues  
(sem pelouros)

Vereador Pedro Taleço 
Iluminação Pública; Cemitérios; Toponímia 
Tel. 212 330 135   segunda-feira (das 16h00 às 20h00)

Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros) 
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: 08h30 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

Para receber o boletim municipal e outras publicações  
municipais, contacte-nos: comunicacao@cm-palmela.pt
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Na reunião pública realizada a 4 de fevereiro, a Câmara Municipal de Palmela aprovou, por maioria, com o voto con-
tra do Vereador Paulo Ribeiro, da coligação Palmela Mais (PPD-PSD/CDS-PP), uma moção sobre o regime jurídico de 
transferência de competências nas áreas sociais para os Municípios. Este novo regime foi aprovado pelo Governo a 
15 de janeiro, em reunião de Conselho de Ministros, apesar dos pareceres negativos dos Municípios e da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, obrigados a pronunciar-se sem que existissem estudos que fundamentem a 
opção e com prazos que impediram a discussão séria sobre as implicações da medida. São muito preocupantes as 
soluções preconizadas em áreas centrais para a qualidade de vida das populações e para o seu futuro, como a edu-
cação, a saúde ou a segurança social. 

Palmela contra regime jurídico 
de transferência de competências 

Reunida a 18 de fevereiro, a Câmara Municipal de Palmela aprovou, por 
unanimidade, uma moção na qual voltou a exigir a construção urgente da 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Pinhal Novo – Sul, relem-
brando o longo processo negocial estabelecido com o Ministério da Saúde. 
O Município reafirmou, também, a sua disponibilidade para assumir o lan-
çamento da empreitada, a fiscalização da obra e o arranjo e manutenção 
dos espaços exteriores do futuro equipamento, mantendo a postura de 
cooperação institucional iniciada com a cedência de terreno. Reconhecida 
como prioritária pela Administração Central e veementemente exigida pe-
las populações e pelas autarquias locais, a nova unidade de saúde já conhe-
ceu diversos projetos de construção e muitos avanços e recuos por parte 
dos sucessivos Governos, desde a celebração da escritura de cedência de 
terreno, em 2008. Em outubro do ano passado, o Presidente do Conselho 
Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo com-
prometeu-se a agendar uma visita ao terreno, que ainda não aconteceu.

Atendendo a indicadores muito preocupantes na freguesia - como o facto 
de 87,6% dos 9.810 utentes da UCSP da Rua Guerra Junqueiro, em Pinhal 
Novo, não disporem de médico de família - e considerando a informação 
fornecida em 2014, que dá conta da existência de um novo projeto, com 
menores custos, o Município volta a reivindicar a afetação rápida dos meios 
necessários à construção da UCSP de Pinhal Novo – Sul. 

Município exige construção urgente da Unidade de  
Cuidados de Saúde Personalizados de Pinhal Novo - Sul 

Concelho de Palmela acolheu Tocha da Liberdade e da Paz
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Na presente edição do Boletim 
Municipal, encontramos plas-
madas muitas notícias que 
nos dão conta de um largo 
conjunto de obras e inicia-
tivas, levadas a cabo pelo 
Município ou em parceria 
com as organizações lo-
cais e que representam o 
cumprimento de mais uma 
importante fatia do Progra-
ma de Mandato. Desde as 
intervenções, concluídas ou 
em fase de conclusão - na rede 
viária, nos sistemas de abasteci-
mento e drenagem, na qualificação 
do espaço público – à dinamização do 
tecido económico e promoção dos produtos 
locais, com a realização do icónico Festival Queijo, 
Pão e Vinho e o apoio aos empresários, na divulgação de 
oportunidades de investimento, na captação de fundos comunitá-
rios e na integração de redes de desenvolvimento, os primeiros me-
ses do ano foram particularmente intensos e o ritmo promete não 
abrandar.

Alguns dos compromissos assumidos com as populações prendem-
se com o aprofundamento das práticas de participação cidadã e 
partilha da gestão do território. Em março, demos início ao já tra-
dicional périplo pelas cinco freguesias do Concelho que, até julho, 
permitirá reforçar o relacionamento com os Executivos das Juntas 
e com os agentes locais no terreno, numa política de proximidade 
que continua a enriquecer-nos, ano após ano. Empresas, escolas, 
instituições particulares de solidariedade social, equipamentos de 
saúde e a população, em geral, debatem connosco, ao longo destas 
semanas, as suas necessidades, expetativas e boas práticas, permi-
tindo um diagnóstico rigoroso do concelho, a criação de sinergias e 
a rápida resolução de assuntos de gestão corrente.

Depois de, em dezembro, termos devolvido os resultados do ciclo 
2014, o mês de abril abriu com um novo conjunto de assembleias do 
Orçamento Participativo 2015. Tal como as Semanas das Freguesias, 
estes espaços têm contribuído para acelerar o recenseamento e a res-
petiva resolução de questões correntes. Também as principais áreas 
de intervenção municipal, os investimentos considerados prioritários 
e os projetos de voluntariado que estão a surgir, fruto do empenho 
das comunidades, são identificados, nesta fase, pela população, que 
participa nas reuniões ou faz ouvir a sua voz através dos inquéritos 
disponibilizados on-line ou nos equipamentos públicos.

É neste espírito de cidadania ativa e implicada que entramos em 
abril e nos preparamos para celebrar o 41º aniversário da Revolu-
ção. “Juntos construímos Democracia” é o tema que, em conjunto 
com o Movimento Associativo, propomos para estas comemora-
ções, que procuram recordar-nos a importância da união na con-
cretização dos nossos objetivos. Em conjunto, no quotidiano, com 
as capacidades, vontades e contributos de cada um, cimentamos os 
ideais de Abril e insistimos na construção dos nossos sonhos, para o 
futuro que queremos. 

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro, reuniu, a 11 de  
fevereiro, com o Secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque, para 
discutir temas relacionados com o mundo rural e, em particular, com as freguesias 
de Marateca e Poceirão e o PDR - Programa de Desenvolvimento Rural 2020. A 
não classificação como freguesias rurais - apesar de estarem cumpridos todos os 
critérios definidos para essa classificação – esteve no cerne do encontro. Estas fre-
guesias, tal como toda a Península de Setúbal, voltam a sair prejudicadas no acesso 
a fundos comunitários pela sua proximidade à capital, na sequência da aplicação 
meramente técnica, por parte do Governo, das orientações e metodologias emana-
das pela União Europeia, sem qualquer atenção à especificidade dos territórios e às 
necessidades concretas das suas populações. O Presidente manifestou-se, uma vez 
mais, em total desacordo com esta posição e lembrou que esta política vem agravar 
as já difíceis condições de subsistência dos agricultores da região. No entanto, foi 
assegurado pelo Secretário de Estado que, apesar da não inclusão de Marateca e 
Poceirão no mapa da ruralidade, estas duas freguesias não ficariam excluídas da 
área de apoio 6 – Renovação de Aldeias, da Medida 10 do PDR, nomeadamente, 
através de linhas de financiamento no âmbito do POR Lisboa e do FEDER. Esta me-
dida reveste-se de particular importância, por permitir o enquadramento de proje-
tos de preservação, conservação e valorização do vasto património rural existente. 
Outra matéria objeto de análise com o governante português foi a atual delimita-
ção/classificação das referidas freguesias como zonas não desfavorecidas, o que 
também mereceu protesto do Município, tendo o Secretário de Estado garantido a 
revisão da referida classificação em 2016/2017. 

Presidente contesta não classificação 
das freguesias rurais pelo Governo

Em reunião  
com Secretário de Estado da Agricultura

Celebrados protocolos para constituição de grupos de ação local

No dia 6 de fevereiro, o Espaço Fortuna – Artes & Ofícios, em Quinta do Anjo, foi 
palco da cerimónia de assinatura de um largo conjunto de protocolos de coopera-
ção entre vários parceiros da Península de Setúbal, entre os quais, os Municípios, e 
a ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal, 
com vista à constituição dos Grupos de Ação Local (GAL) Rural, Costeiro e Urba-
no. Estes protocolos, celebrados no âmbito das iniciativas DLBC – Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária, vieram permitir a apresentação de candidaturas para 
a pré-qualificação das parcerias de cada uma das DLBC e inserem-se no processo 
participativo de construção da Estratégia de Desenvolvimento Local  da Península 
de Setúbal  2014-2020. A operacionalização das DLBC está a ser concretizada em 
duas fases: a primeira, já concluída, passou pela apresentação da pré-qualificação 
das parcerias e da macro estrutura das linhas estratégicas e dos territórios à cons-
tituição de um GAL; a segunda é objeto de convite dirigido às parcerias aprovadas 
na primeira fase, com a submissão das estratégias completas aos programas ope-
racionais financiadores.

O desenvolvimento do meio rural e dos assuntos do mar, a promoção e valorização 
dos ativos culturais e materiais do território, a preservação e proteção do ambiente 
e a utilização sustentável dos recursos,  a valorização e capacitação das pessoas, a 
inovação e o empreendedorismo associado à transferência do conhecimento e a 
promoção da coesão social e territorial são os principais objetivos desta parceria. 
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No Centro Histórico de Palmela
Espaço Cidadão em fase de conclusão
A empreitada de construção do “Espaço Cidadão – 
serviço de apoio à comunidade”, no Centro Histórico 
está em fase de conclusão. Trata-se de um investi-
mento de 372.196,51 euros e os trabalhos englobam 
a reabilitação da estrutura existente com a manu-
tenção e o reforço das principais paredes e arcos, a 
reconstrução da cobertura em estrutura de madeira 
e a ampliação do edifício com construção de cober-
tura ajardinada.
O edifício localizado junto ao Mercado Municipal, 
acolherá a Junta de Freguesia de Palmela e um con-
junto de outros serviços de apoio à comunidade, 
constituindo um espaço âncora que contribuirá para 
a sustentabilidade e revitalização das áreas mais 
antigas da vila. O referido espaço foi objeto de uma 
intervenção arqueológica, património, que pela sua 
importância, será preservado e integrado em har-
monia com o novo edifício municipal.

Rotunda na Estrada Nacional 379 
concluída 
A empreitada de execução da rotunda na E.N. 379, 
na vila de Palmela está concluída. Este investimen-
to municipal, no valor global de 310.194,33 euros, 
contribuirá para a segurança rodoviária e fluidez do 
tráfego na zona em que a estrada nacional se cruza 
com a Estrada Municipal 532 (conhecida como do 
Castelo ou do cemitério) e com a Estrada de S. Julião. 

Em todo o concelho 
Executivo promoveu visita de trabalho a obras e projetos

A autarquia aproveitou esta empreitada para reno-
var infraestruturas, trabalhos complexos que envol-
vem, entre outras redes, eletricidade, gás, água e 
coletores pluviais.

Na Lagoinha
Pavimentação da Rua do Aviário
Ficou concluída em março a obra de pavimentação da 
Rua do Aviário, em Lagoinha, Palmela, no troço en-
tre o entroncamento com a Estrada Nacional 379 e o  
entroncamento com a Rua dos Martinhos.
A zona pavimentada é ladeada por uma valeta em 
betão, no troço inicial, desde a estrada nacional até 
ao troço da Ribeira da Salgueirinha. 
A obra, no valor de 82.905,63 euros, pretende me-
lhorar as condições de circulação nesta via. A cor-
reção do perfil e implementação de uma solução 
definitiva para a drenagem pluvial ocorrerão numa 
segunda fase, a articular com a regularização da Ri-
beira da Salgueirinha naquele local. 

Em S. Gonçalo
Pavimentado arruamento  
de acesso à empresa Etiforma
A Câmara Municipal pavimentou, recentemente, o 
arrumamento que dá acesso à empresa Etiforma, 
em S. Gonçalo, Cabanas. Esta intervenção, que inte-
grará, ainda, a execução de lancis na rotunda, decor-
reu no âmbito da empreitada de conservação de pa-
vimentos e arruamentos e foi adjudicada pelo valor 
de 18.855,44 euros.

Ligação da Ecopista  
à Rua Infante D. Henrique fecha anel 
ciclável de Pinhal Novo
Com uma extensão de 1,6 quilómetros, a ecopista 
representa um investimento da autarquia no valor 
de 350.000,00 euros e insere-se nos objetivos do 
Município de promoção da mobilidade sustentável. 
Recorde-se que, Palmela integra, desde 2014, a Rede 
“Cidades e Vilas de Excelência”, no âmbito da qual 
está a trabalhar no Projeto “Mobilidade Ciclável e 
Pedonal”, para aprofundamento do estudo e desen-
volvimento da rede de vias cicláveis e pedonais na 
vila de Pinhal Novo e na sua ligação aos aglomerados 
urbanos vizinhos, explorando as vantagens ambien-
tais, turísticas, culturais e de saúde destas soluções.

Em Pinhal Novo
EJR da Escola Salgueiro Maia beneficiado
No Pré-escolar da Escola Salgueiro Maia, em Pinhal 
Novo, foram colocados dois novos brinquedos recu-
perados de outros Espaços de Jogo e Recreio (EJR) 
desativados, trabalhos que integraram a reparação 
do piso sintético existente e a construção de um 
murete para contenção de areias. Esta intervenção 
insere-se no conjunto de remodelações, reparações 
e beneficiações de EJR em Escolas Básicas e equipa-
mentos integrados em espaços públicos do conce-
lho, levadas a efeito pela autarquia, no valor global 
de 60.199 euros.
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A obra de conclusão do sistema de drenagem de águas residuais domésticas, 
que servirá a zona do Montado, Brejos do Assa e Algeruz, teve início no dia 
16 de março. 

A assinatura da consignação da empreitada de execução para conclusão dos 
Sistemas de Drenagem e Elevatórios da ligação entre os Subsistemas Brejos 
do Assa e Montado (Fase I – Brejos do Assa e Passadeiras) entre a SIMARSUL e 
o empreiteiro PROTECNIL – Sociedade Técnica de Construções, S. A., decorreu 
dia 27 de fevereiro, na sede do Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz”.

A SIMARSUL – empresa concessionária da gestão e exploração do Sistema 
Integrado Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Península de 
Setúbal, adjudicou a empreitada pelo valor de 591.479, 89 euros e um prazo 
de execução de 300 dias.

Esta empreitada, há muito desejada pela população, constitui um salto qua-
litativo ao nível ambiental, com a melhoria do tratamento dos efluentes ur-
banos do Município e contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da 
população, que fica, assim, ligada à rede de águas residuais. Os trabalhos in-
cluem a execução de duas Estações Elevatórias e de um conjunto de emissá-
rios e condutas elevatórias, em Brejos do Assa, que integrarão o subsistema 
do Montado, assegurando o encaminhamento dos efluentes em condições 
ambientalmente seguras, para a ETAR do Montado. O investimento associado 
foi candidato ao Programa Operacional de Valorização do Território (POVT), 
no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).

Câmara investe no saneamento básico em Brejos do Assa 
Empreitada de conclusão de infraestruturas teve início em março

Na Rua de Goa |  Cabanas
Câmara executa rede  
de drenagem residual e pluvial 
A Rua de Goa, em Cabanas, foi recentemente, inter-
vencionada, com a execução da rede de drenagem 
de águas residuais e pluviais. Esta empreitada, no va-
lor de 18.855,44 euros, será complementada com a 
pavimentação da rua.

Em vários locais do concelho
Câmara promove trabalhos  
de poda de árvores
Em março foram concluídos os trabalhos de poda de 
árvores em vários espaços públicos do concelho. Os 
trabalhos foram assegurados, maioriotariamente, por 
administração direta, através da brigada de jardineiros 
da autarquia. Em situações mais complexas, de ele-
vadas dimensões das árvores e de difícil acesso para 
realização dos trabalhos, nomeadamente na Av. Ale-
xandre Herculano e no Jardim José Maria dos Santos, 
em Pinhal Novo, a Câmara recorreu a uma empresa 
especializada na matéria, com trabalhos de poda por 
escalada de 83 plátanos, localizados nesta área. Esta 
prestação de serviços tem o valor de 12.000,00 euros.

Venda do Alcaide
Conclusão de novo acesso  
à estação ferroviária
Está concluída a empreitada de construção do novo 
acesso à estação da REFER de Venda do Alcaide, 
acessível, também, a pessoas com mobilidade condi-
cionada. Adjudicada por 57.929,11 euros, esta inter-
venção insere-se no âmbito do Protocolo de Colabo-
ração entre o Município e a REFER, para a melhoria 
do acesso pedonal norte da estação. 

Com esta obra, de grande importância para a popu-
lação local, garante-se o acesso à estação pelo lado 
sul – 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 administração 
direta e a autarquia vai implementar, ainda, uma so-
lução para melhorar a drenagem de água pluviais, 
criar zona de estacionamento e beneficiar o espaço 
envolvente, também, por administração direta.

Investimento de 35 mil euros  
no prolongamento da rede  
de saneamento em S. Julião
A Câmara Municipal de Palmela está a promover a 
empreitada de prolongamento da rede de sanea-
mento (águas residuais domésticas) na rua de S. Ju-
lião, Palmela.

Esta intervenção, que representa um investimento 
da autarquia de cerca de 35.000,00 euros, vai permi-
tir a ligação das habitações ali existentes ao sistema, 
através de uma solução ambientalmente mais sus-
tentável.

A autarquia aproveita o facto de haver outra obra 
no local (a obra de construção de uma rotunda na 
EN379), para renovar e reorganizar as infraestrutu-
ras ali existentes, evitando futuros constrangimen-
tos à circulação automóvel.

Recorde-se que, em 2010, a Câmara Municipal de Palmela concluiu a obra de cons-
trução das redes de drenagem de Brejos do Assa, que vão ligar aos sistemas ele-
vatórios da responsabilidade da SIMARSUL, representando um investimento da 
autarquia no valor de 700.000,00 euros.
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A Câmara Municipal de Palmela e o Serviço de Proteção da 
Natureza e Ambiente (SEPNA) deram início, no dia 20 de fe-
vereiro, a uma ação de sensibilização para a importância de 
uma deposição correta de resíduos e entulhos, com vanta-
gens diretas para o ambiente, mas também para a saúde 
pública e para a imagem do nosso território. Ao longo da 
manhã de dia 20, foram realizadas cinco intervenções em 
locais previamente assinalados, em todas as freguesias, pela 
deposição continuada de lixos, de forma inadequada e não 
diferenciada. Foram colocados autocolantes nos contento-
res, com informação sobre os dias e locais indicados para 
a deposição, em conformidade com as normas do Regula-
mento Municipal de Resíduos Sólidos e de Higiene e Limpe-
za Urbana do Concelho de Palmela em vigor e, de seguida, 
procedeu-se à limpeza dos espaços, num total de 7.600 Kg 
de resíduos recolhidos. A iniciativa estendeu-se, depois, a 
outros locais sinalizados no concelho - não só os que inte-
gram o circuito de limpeza municipal, mas outros, assinala-
dos como os mais utilizados para a deposição ilegal de lixos. 
Mensalmente, são recolhidas no concelho, em média, cerca 
de 400 toneladas de resíduos depositados indevidamente. 
Além de campanhas e ações didáticas e de consciencia-
lização junto de diversos públicos, para uma atitude mais 
responsável e cidadã, as autoridades competentes estão a 
reforçar a ação fiscalizadora e punitiva destes graves crimes 
ambientais. A violação do Regulamento Municipal de Resí-
duos Sólidos e de Higiene e Limpeza Urbana do Concelho de 
Palmela (em revisão) prevê coimas pesadas para a deposi-
ção ilegal e indiscriminada de resíduos.

Município e SEPNA 
promovem ação conjunta
contra deposição incorreta 
de resíduos e entulhos

A Câmara Municipal de Palmela assinalou o Dia Mundial da Floresta, 21 de março, com um conjun-
to de iniciativas, para diversos públicos, com especial atenção para a comunidade escolar. Ações 
de sensibilização sobre compostagem, formação em agricultura biológica, um peddy paper, uma 
caminhada desportiva no Parque Natural da Arrábida com referência aos usos medicinais e gastro-
nómicos das plantas autóctones e a instalação da Horta Comunitária de Palmela, na Serra Grande, 
foram as iniciativas propostas. Escolas do Ensino Básico e associações de idosos do concelho foram, 
também, convidadas a apadrinhar árvores existentes no espaço público, assinaladas com placas 
identificativas. A Floresta é um incontornável fator de suporte da biodiversidade e da sustentabili-
dade, pela sua capacidade de sequestro de carbono, pela ação reguladora do ciclo da água e pelo 
insubstituível papel como fonte de riqueza e de bem-estar. O Município reconhece a importância 
da árvore e da floresta na prossecução de objetivos de desenvolvimento do território.

Palmela comemora Dia Mundial da Floresta
e  valoriza património natural

Nova Horta Comunitária em Palmela  
- Serra Grande
A Câmara Municipal de Palmela está a dinamizar a segunda fase do Projeto de Hortas Comunitá-
rias do Concelho, com a criação de uma nova horta na Urbanização Serra Grande, em Palmela. O 
Município disponibiliza aos munícipes 21 talhões de terreno para cultivo, com uma área de 7.000 
m2, em modo biológico, de hortícolas, ervas aromáticas ou medicinais, e oferece formação para 
o efeito. Os trabalhos de execução das infraestruturas, no valor de 12.216,58 euros, já concluídos, 
compreenderam a instalação de sistema de distribuição de água, com seis tomadas, incluindo a 
ligação à rede de águas existente, a pavimentação das áreas comuns e de circulação, vedação de 
parcelas, instalação de portão de entrada e abrigo de madeira para apoio aos hortelãos.

A primeira Horta Comunitária do Concelho está,  
já, em atividade no Pinhal Novo e, numa fase  
posterior, será criado um segundo local  
nesta freguesia e um novo espaço  
em Quinta do Anjo.

Câmara promove ações de 
prevenção e combate à lagarta do pinheiro
A Câmara Municipal de Palmela promoveu, já este ano, ações de pulverização de três dezenas de 
árvores, atacadas pela processionária, vulgarmente conhecida por “lagarta do pinheiro”, em Aires, 
nas urbanizações Vila Serena e Vila Paraíso e ciclovia, em Pinhal Novo. Em outubro de 2014, a au-
tarquia realizou o tratamento preventivo, por microinjeção, a 718 árvores localizadas em escolas 
básicas, jardins e espaços públicos do concelho.

O Município está sensível e atento a esta praga, tendo tomado todas as medidas preventivas e 
curativas, de forma a evitar eventuais efeitos indesejáveis junto da população. Considera-se, igual-
mente, importante que os particulares, detentores de pinheiros e cedros na sua propriedade, de-
senvolvam esforços no sentido desta prevenção.
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Protocolos de Apoio  
aos Grupos de Bombeiros  
Permanentes atualizados

Os Protocolos de Apoio ao Funcionamento dos Grupos de Bombeiros 
Permanentes, celebrados com as Associações de Bombeiros do conce-
lho, foram renovados pelo Município, que também atualizou as compar-
ticipações destinadas ao seu funcionamento, no valor global de  338.604 
euros. Foram, ainda, aprovados os montantes das comparticipações 
a atribuir em 2015, no valor global de 17.294 euros, para custear as 
despesas assumidas pelas Associações com os seguros das viaturas de 
emergência. A autarquia considera fundamental manter esta parceria 
com as Associações de Bombeiros do concelho, que tem permitido as-
segurar a prontidão e a qualidade do socorro prestado pelas três corpo-
rações. A criação dos Grupos de Bombeiros Permanentes proporcionou 
o reforço da capacidade de intervenção das corporações de bombeiros, 
contribuindo, decisivamente, para a melhoria das condições de segu-
rança das populações.

O IV Encontro Distrital “Prevenção e Segurança em Ambiente Escolar” decorreu nos 
dias 5 e 6 de março, no Cineteatro S. João, em Palmela, numa organização conjunta da 
ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil, através do CDOS – Comando Distrital de 
Operações de Socorro de Setúbal, e da Câmara Municipal. Inserido nas comemorações 
do Dia da Proteção Civil (1 de março), subordinadas, este ano, ao tema “A Proteção 
Civil e a Educação para o Risco”, o encontro contou com uma plateia de professores e 
estudantes, pais e encarregados de educação, técnicos dos pelouros da Educação das 
Câmaras Municipais e agentes da Proteção Civil do distrito. Na sessão de abertura, a 
Comandante Distrital Patrícia Gaspar, do CDOS de Setúbal, mostrou-se confiante no 
trabalho realizado no distrito e afirmou a iniciativa como uma oportunidade importan-
te para que as diversas entidades envolvidas neste objetivo comum de construção de 
uma cultura de segurança, em particular, junto do público escolar, possam partilhar o 
que de melhor tem sido feito e trocar experiências. 

Em representação da Câmara Municipal, a Vereadora Adília Candeias lembrou o olhar 
especial que o Município tem dado à comunidade educativa, com a realização, por 
exemplo, de vários simulacros de incêndio nas escolas do concelho, num trabalho de 
continuidade. Elísio Oliveira, Comandante de Agrupamento Distrital, sublinhou a pre-
sença de vários estudantes no encontro e reforçou a ideia da partilha de projetos e de 
ideias para que possam ser dados «passos em frente» nesta matéria. Já o Diretor Na-
cional de Prevenção da Autoridade Nacional de Proteção Civil, José Oliveira, agradeceu 
a colaboração antiga com a Câmara Municipal de Palmela que, nas suas palavras, «é 
uma referência», pela proatividade na área da proteção civil.

O programa integrou a apresentação de práticas de prevenção e segurança de várias 
escolas do distrito (EB 2,3 de Poceirão, Palmela; EB/JI António Matos Fortuna, Quinta 
do Anjo - Palmela; EB 2,3 de Santo António da Charneca, Barreiro; Fundação João Gon-
çalves Júnior, Alcochete) e um conjunto de palestras pela Associação para a Prevenção 
da Segurança Infantil, pela Associação Nacional de Emergência Médica, pela Cruz Ver-
melha Portuguesa e pelo Programa Escola Segura da Guarda Nacional Republicana. 
Foi, também, ministrada uma formação em primeiros socorros, no âmbito do progra-
ma formativo da Academia de Proteção Civil de Palmela.

Palmela recebeu encontro distrital de proteção civil
Cultura de segurança  
deve começar por público escolar

No dia 18 de março, na Biblioteca Municipal de Palmela, decorreu uma ação de for-
mação dirigida aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Palmela, sobre temáti-
cas nas áreas da segurança no trabalho, medidas de autoproteção e procedimentos 
a adotar em situação de emergência. A iniciativa insere-se no âmbito da Academia 
da Proteção Civil e, até junho, estão a decorrer cursos básicos e ações de sensibili-
zação sobre primeiros socorros e medidas de autoproteção, com a participação de 
estabelecimentos de ensino, num total, até ao momento, de duzentos formandos.

O programa de ações de formação para a comunidade, a desenvolver 
no âmbito do projeto Academia da Proteção Civil de Palmela, teve início 
em fevereiro. Depois de um conjunto de atividades para as forças de se-
gurança e proteção civil do concelho, já realizadas em 2014, o Município 
avançou com iniciativas de formação e sensibilização dirigidas à comuni-
dade escolar, movimento associativo e população em geral, contribuin-
do para uma melhor preparação de todos em caso de acidente ou emer-
gência e, consequentemente, para uma maior cultura de segurança.

Até junho, decorrerão cursos básicos e ações de sensibilização sobre 
primeiros socorros e medidas de autoproteção (comunidade educativa, 
movimento associativo e grupos de jovens), estando os professores e 
auxiliares das escolas do concelho a aprender a manusear extintores. 
Como forma de envolver, também, a comunidade educativa, os alunos 
do ensino básico foram convidados a participar nas Comemorações do 
Dia Internacional da Proteção Civil e do Dia Mundial do Escutismo, atra-
vés da realização de trabalhos artísticos temáticos, que estiveram em 
exposição ao público entre 2 e 14 de março. No segundo semestre do 
ano, será desenvolvido novo conjunto de ações.

Programa formativo  
para a comunidade
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Projeto “Eu Participo!” 
estimula participação dos mais novos 
No dia 19 de março, na Biblioteca Municipal de Palmela, a turma 3º B da E.B.1/J.I.  
Joaquim José de Carvalho apresentou, no âmbito do “Eu Participo!”, um projeto  
para a criação/requalificação de um Espaço de Jogo e Recreio na urbanização  
Nova Palmela. Pensado para servir uma população intergeracional, o projeto,  
que deu origem a uma maqueta, contempla uma área de mobiliário urbano  
vocacionado para a população idosa, área de jogos tradicionais e wc canino,  
entre outras.  
A turma fez o levantamento de materiais necessários à construção do espaço  
e propôs-se criar momentos para angariação de verbas, como a venda de bolos  
e rifas na escola, além da participação voluntária dos encarregados de educação.  
A Câmara Municipal assumiu o compromisso de elaborar o projeto e o caderno  
de encargos, que deverão ficar concluídos até ao final do ano letivo,  
para posterior apresentação, em reunião pública, com pais, alunos e moradores.  
Familiarizada com o processo, esta turma acompanha o projeto “Eu Participo!”  
há três anos, realizando diversas reuniões de trabalho e plenários  
para apresentação de propostas ao Executivo. A sensibilização,  
desde tenra idade, para os processos de participação cívica é o principal  
objetivo desta prática.

Palmela abriu Semanas das Freguesias 2015
Projetos de intervenção no espaço 
público debatidos com a população
Entre 16 e 20 de março, o Município promoveu uma semana dedicada  
à Freguesia de Palmela, que abriu o périplo pelas cinco freguesias do concelho,  
a decorrer durante o primeiro semestre de 2015. As semanas de trabalho  
descentralizado são uma prática sólida e com resultados comprovados,  
no âmbito da política de participação defendida em Palmela, pela aproximação  
às Juntas de Freguesia, às empresas, à comunidade educativa, ao movimento  
associativo, às instituições sociais e, de modo geral, às populações deste  
território, tão extenso e diversificado. A apresentação de um pertinente  
conjunto de projetos de intervenção no espaço público, a implementar  
brevemente, e a visita a obras em curso na freguesia, marcaram  
o programa da Semana de Palmela. Destaque, também, para os graves  
problemas recenseados na área da saúde, através do contacto mais próximo 
com algumas unidades de saúde da freguesia e com as suas equipas.  
A média aponta para que 31% da população do concelho não disponha  
de médico de família, mas em muitos núcleos urbanos, em particular,  
nas áreas rurais, os números sobem exponencialmente.  
É o caso da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados  
de Brejos do Assa, onde a percentagem de utentes sem médico  
de família atinge os 100%.  
Os dados recolhidos permitiram fazer um retrato  
da realidade da freguesia e atualizar o dossiê  
reivindicativo que a Câmara Municipal pretende  
apresentar em próximas reuniões com a tutela.

Novos projetos de hotelaria e restauração 
A Câmara Municipal tem incentivado a criação de novos espaços  
de restauração e hotelaria, que permitam incrementar  
a dinamização económica local e dar continuidade aos resultados  
muito positivos, registados nesta área. São exemplo as reduções  
acentuadas nas taxas devidas na instalação de esplanadas,  
as medidas de modernização administrativa que vieram facilitar  
processos de licenciamento ou o apoio prestado quer pelo Gabinete  
de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento,  
quer pela ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural  
da Península de Setúbal, entidade presidida, atualmente,  
pelo Município. No âmbito da Semana de Palmela, foram visitados 
projetos que irão impactar, de forma positiva, a atividade turística,  
pela sua qualidade, autenticidade e objetivos, fortemente  
ligados à identidade cultural desta terra.  
É o caso da Casa de Atalaia e Adega, localizada em pleno Centro  
Histórico, onde está a nascer um empreendimento de Turismo  
de Habitação e, numa segunda fase, será criada  
uma adega e loja de vinhos, ou do“Bobo da Corte”  
no Castelo de Palmela, uma nova proposta de restauração  
que vem contribuir para a atratividade do monumento.
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Qualificação do espaço público
A requalificação do espaço público é um dos objetivos estratégicos, assumidos  
pelo Município para este ciclo de trabalho. Neste âmbito, a Biblioteca Municipal  
de Palmela foi palco, durante o serão de 19 de março, de uma sessão pública  
de apresentação de um importante pacote de projetos que vão contribuir  
para continuar a aumentar a qualidade de vida das populações e criar atratividade.  
A valorização do espaço público, em particular, no Centro Histórico, com equipamentos  
de qualidade, bem infraestruturados e em respeito pelo meio ambiente, a promoção  
da acessibilidade para todos e da mobilidade suave, priorizando as pessoas,  
e o incentivo à participação cidadã, são os objetivos que presidiram à elaboração destes 
projetos, onde se contam a consolidação da Terra de Pão, que permitirá melhorar  
o acesso às diversas valências existentes – o Espaço de Jogo e Recreio da Praceta Firmino 
Camolas, a Piscina Municipal de Palmela, o ginásio de ar livre e o polidesportivo  
- e aumentar a oferta de estacionamento; a implementação de quiosques  
no Largo de S. João e na Alameda 25 de Abril; a instalação de um sanitário público  
no Parque Venâncio Ribeiro da Costa; a valorização do Jardim de Aires; a sobrelevação  
do cruzamento e a instalação de bandas cromáticas na Rua Fundadores  
do Airense e a criação da Ciclovia de Aires; e a nova iluminação cenográfica  
do Castelo de Palmela, que brilhará como verdadeiro “Farol” da região (ver p. 12). 

(saiba mais sobre os projetos em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot...)

Município apresentou  
projetos de intervenção nas escolas 

As questões ligadas à Educação também estiveram em destaque  
na Semana de Palmela. Foi apresentado à comunidade educativa  
de Aires o projeto de ampliação com remodelação de cozinha  
da E.B. 1/J.I., trabalhos que serão executados ao longo dos próximos 
três anos, com início previsto para o final de 2015, num investimento 
estimado em 432 mil euros (+ IVA).  
Ainda este ano, avançam a avaliação geral da cobertura  
e a intervenção no pavimento e aquecimento central do piso 0,  
bem como na rampa de acesso. Também a Associação de Pais,  
a Coordenação de Agrupamento, a Coordenação da Escola e pessoal 
docente e auxiliar da E.B. 1 de Palmela 2 tiveram oportunidade  
de conhecer o projeto, em fase de estudo prévio, para remodelação 
e requalificação urbana do logradouro daquela escola,  
que o Município pretende executar ainda este ano.  
Entretanto, nas férias da Páscoa, decorreu uma empreitada  
de substituição da cobertura em fibrocimento do pavilhão  
polivalente/refeitório, para salvaguarda das questões  
de segurança e melhoria do conforto térmico.
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A Câmara Municipal de Palmela promoveu, no dia 5 de fevereiro, no Espaço 
Fortuna, em Quinta do Anjo, uma sessão de trabalho para empresários, de-
nominada “Oportunidades de Investimento em Cuba”. Esta iniciativa surgiu na 
sequência do relacionamento que vem sendo desenvolvido entre o Município 
e a diplomacia cubana em Portugal, com o propósito de dar a conhecer aos em-
presários da região as oportunidades de investimento que se abrem em Cuba, 
em domínios que se cruzam, fortemente, com o que o nosso país e a região 
de Palmela têm para oferecer, em setores como a agroindústria ou o turismo, 
entre outros, no que respeita quer a produtos e matérias-primas, quer à expe-
riência e know-how. Estiveram presentes o 1º Secretário da Embaixada de Cuba 
e o Presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Turismo Portugal 
Cuba, que coorganizaram a sessão.

Também no âmbito do relacionamento institucional entre Portugal e Cuba, o 
Auditório Municipal de Pinhal Novo recebeu, em janeiro, um ciclo de cinema 
cubano, que culminou com a iniciativa “Guerra contra Cuba: Razões, fins e con-
sequências”, da responsabilidade da Associação de Amizade Portugal Cuba. O 
programa contou com a exibição do documentário “Ode à Revolução”, seguida 
de debate. Até 30 de abril, o Foyer do Cineteatro S. João é palco de uma exposi-
ção fotográfica de Osvaldo Salas, intitulada “Cuba”, onde se exibe uma coleção 
de fotos que retratam Che Guevara. Num momento de mudança histórica, com 
a libertação do chamado grupo dos “cinco cubanos”, em resultado de um movi-
mento internacional que Palmela integrou, e ao retomar da relação diplomática 
com os Estados Unidos, estas atividades têm contribuído para nos dar a conhe-
cer um pouco mais sobre a história e a cultura cubanas.

Palmela e Cuba estreitam relações 
Empresários da região conheceram oportunidades de investimento 

A Câmara Municipal de Palmela apoiou a 2ª ação de formação e coaching em empreendedorismo a decorrer 
desde o dia 9 de fevereiro, numa iniciativa da PSIquatro com a Associação Tempos Brilhantes e com a Caixa 
de Crédito Agrícola de Entre Tejo e Sado. Esta formação, de participação gratuita, é dirigida a pessoas que 
estão desempregadas ou em fase de transição e que encontram aqui bases e apoios para a concretização de 
ideias e projetos, com vista à criação da sua empresa ou do seu posto de trabalho. 

Ação gratuita apoia desempregados 
Formação e coaching em empreendedorismo No 1º semestre de 2015

Câmara  
e IEFP promovem  
formação gratuita 
para a comunidade
A Câmara Municipal de Palmela e o IEFP – Ins-
tituto de Emprego e Formação Profissional, 
I. P., Delegação Regional de Lisboa e Vale do 
Tejo, Centro de Formação Profissional de Se-
túbal, com o apoio da Junta de Freguesia de 
Quinta do Anjo, promovem, neste primeiro 
semestre de 2015, um conjunto de ações de 
formação para a comunidade. Estas ações são 
gratuitas e dirigem-se, preferencialmente, à 
população ativa que trabalha e/ou reside no 
concelho e aos agentes económicos, com o 
objetivo de promover o reforço das qualifica-
ções pessoais e profissionais da população. 
Está prevista, também, uma ação de formação 
para desempregados (com direito a subsídio 
de refeição e transporte).

A Câmara Municipal de Palmela e a Associação Tempos Brilhantes celebraram, 
no dia 13 de fevereiro, um Protocolo de Cooperação, visando o desenvolvimen-
to económico do concelho, através da promoção do empreendedorismo, da 
competitividade e da atividade económica, em geral. O Protocolo - celebrado 
no núcleo da associação no concelho, em instalações cedidas pela autarquia, na 
Urbanização Quinta do Pinheiro, em Pinhal Novo - consubstancia-se no apoio 
a empreendedores, no processo de desenvolvimento de ideias de negócio; no 
apoio a micro, pequenos e médios empresários do concelho e na educação para 
o empreendedorismo.

No acto de formalização do protocolo, Álvaro Amaro  relembrou que a dinâmica 
de fortalecimento da Economia é um dos eixos fundamentais do mandato do 
atual Executivo e recordou a criação de mecanismos e medidas, por parte da au-
tarquia, de apoio aos agentes económicos, nomeadamente, com um conjunto de 
alterações ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais e ao Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Município de Palmela. Sublinhou, ainda, a «criação 
do GAEPI – Gabinete de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento, inter-
locutor privilegiado por parte deste setor da economia e mediador de projetos e 
disseminação de alguns programas ou medidas».

Município de Palmela e Associação Tempos Brilhantes celebram Protocolo
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Os municípios de Palmela e Silves estão a colaborar na concretização de uma es-
tratégia promocional e de um programa de atividades conjuntas para o desenvolvi-
mento turístico. O protocolo de cooperação foi celebrado no dia 26 de fevereiro, na 
BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa, perante uma plateia de jornalistas e profissionais 
do setor. O Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro, enquadrou 
a formalização desta parceria, realçando o facto de que ambos os Municípios dis-
põem de «riquíssimos recursos naturais, culturais e humanos, reconhecidos nos 
planos nacional e internacional, capazes de se constituírem como verdadeiros 
produtos turísticos, dinamizadores das nossas economias», além de partilharem 
«grandes afinidades históricas e culturais, e uma visão estratégica sobre a impor-
tância do desenvolvimento turístico». Nas suas palavras, o trabalho em rede «é de-
terminante para organizações preparadas e capazes de gerir a inovação, de melho-
rar a competitividade do setor turístico, onde, hoje, sentimos o impacto das novas 
tecnologias e das indústrias criativas e culturais». Convicto de que este protocolo 
é um bom documento estratégico, o Presidente revelou que será, agora, operacio-
nalizado através de um plano de ação, a construir pelos Municípios, mas também 
pelos diversos agentes dos seus territórios. Rosa Gonçalves da Palma, Presidente 
da Câmara Municipal de Silves, destacou a intenção de «facilitar e potenciar o turis-
mo nestas localidades, fazendo a divulgação do melhor que existe em cada uma», 
sublinhando que o Algarve não é só praia e tem muito para oferecer.

Palmela e Silves unidas 
para dinamizar atividade turística

Queijo de Ovelha é pretexto para 
Fins de Semana Gastronómicos
Nos dias 27, 28 e 29 de março e 3, 4 e 5 de abril, os restaurantes ade-
rentes apresentaram especialidades gastronómicas confecionadas com 
queijo de ovelha, com destaque para o Queijo de Azeitão DOP. Menus 
criativos e requintados para paladares muito exigentes, valorizam a 
qualidade dos queijos produzidos na região e enriquecem o receituário 
local, atraindo, também, os visitantes do Festival Queijo, Pão e Vinho.

Estes são mais uns dos muitos Fins de Semana Gastronómicos que a 
Câmara Municipal de Palmela e a Rota de Vinhos da Península de Setú-
bal promovem ao longo do ano, no âmbito do projeto “Palmela, Expe-
riências com Sabor!”. No primeiro trimestre, esteve, já, em destaque, a 
tradicional Fogaça de Palmela, e o Dia de S. Valentim inspirou um con-
junto de propostas românticas e cuidadas nos Fins de Semana dos Ena-
morados. Sopa Caramela, Fruta de Palmela, Vinho de Palmela, Coelho à 
Moda de Palmela e Moscatel de Setúbal são os temas que se seguem.

Festival Queijo, Pão e Vinho
Trilogia de sabores  
seduz 16 mil visitantes
O concelho de Palmela foi, entre os dias 27 e 29 de março, a capital do quei-
jo de ovelha e dos melhores sabores da Arrábida. Ao longo de três dias, S. 
Gonçalo, Cabanas, na freguesia de Quinta do Anjo, recebeu a 21ª edição do 
Festival Queijo, Pão e Vinho, momento alto da promoção da trilogia composta 
pelo queijo – em particular, o Queijo de Azeitão DOP - os vinhos da Península 
de Setúbal e o pão, a que se juntam a doçaria tradicional, a fruta, as compotas, 
o mel e os licores, num total de cerca de meia centena de expositores. O cer-
tame recebeu, este ano, cerca de dezasseis mil visitantes, número superior ao 
registado em 2014. Contrariando a crise e o final do mês, o público aproveitou 
o festival para adquirir produtos, comprovando-se que as vendas continuam a 
ter uma importância muito significativa para as empresas, que aqui encontram 
um espaço privilegiado de divulgação, mas também de escoamento dos seus 
produtos. O programa apostou, uma vez mais, em proporcionar experiências 
diferentes para toda a família, mostrando, em particular, a quem provém do 
meio urbano, episódios da vida e do trabalho no campo. As demonstrações de 
tosquia, as animadas corridas de ovelhas no “ovinódromo” e um vasto leque 
de atividades equestres foram iniciativas muito procuradas. Por outro lado, a 
programação de provas de vinhos dinamizada pela Rota de vinhos esteve es-
gotada e o showcooking pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 
ESHTE também foi um sucesso. Passeios pedestres e de BTT, demonstrações 
gímnicas e muitos momentos de dança e música – onde se sublinha a home-
nagem à classificação do Cante Alentejano como Património da Humanidade, 
com a atuação dos três grupos de cante do concelho - completaram o progra-
ma do Festival, que contou, ainda, com um espaço inteiramente dedicado às 
crianças, no Museu do Ovelheiro. O Município assegurou o apoio logístico, 
técnico e de comunicação – a que se soma um apoio financeiro direto de qua-
tro mil euros - integrando a comissão organizadora, num compromisso forte 
com esta iniciativa

BTL é montra privilegiada da região
Palmela marcou presença, uma vez mais, naquele que é o maior certame nacional 
de turismo, promovendo os seus produtos de qualidade, o património e potencia-
lidades turísticas, bem como o calendário de eventos 2015. Integrado no pavilhão 
da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, o Município contou com um 
balcão próprio, onde os técnicos contactaram diretamente com o público nacional 
e estrangeiro e com os profissionais do setor, divulgando o concelho e realizando 
diversas reuniões de trabalho. No âmbito do programa de animação da feira, Pal-
mela desenvolveu múltiplas provas de vinhos e produtos regionais das adegas da 
região, contando, também, com artesãos do Espaço Fortuna que trabalharam ao 
vivo e com ações promocionais pelos atores da cooperativa PIA.
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Castelo de Palmela será “Farol” da região
O Castelo de Palmela brilhará com uma nova iluminação cenográfica. O projeto pretende melhorar a funcionalidade, a criação de ambiente e a vertente cénica da 
iluminação deste monumento nacional, evidenciando elementos arquitetónicos de relevo, como as muralhas, as torres e a pousada. Fortalece-se, assim, a relação 
entre o Castelo e a vila na paisagem noturna, procurando reforçar a identidade cultural do Município e o papel do Castelo como verdadeiro “Farol” da região. 

A sustentabilidade e manutenção da iluminação, com rendimento, consumo e qualidade mais favoráveis e amigos do ambientem perspetivando-se uma poupança 
energética entre os 70 e os 80%, e a instalação de um sistema de iluminação programável e geradores de economia em energia, com baixos custos de manutenção, 
são mais algumas das preocupações vertidas no projeto. Em termos estéticos, serão criados dois “anéis” de luz com diferentes tonalidades de branco: o primeiro, mais 
suave, que irá fazer a transição entre a iluminação pública da vila e o Castelo, e o segundo, com uma luz mais intensa, que irá destacar a muralha do séc. XV e XVI.

A ação é cofinanciada pelo PORLISBOA/QREN, em overbooking, e está estimada em 300 mil euros, com taxa de financiamento de 65%. Prevê-se, para breve, o 
lançamento da empreitada. 

Dia Mundial da Dança 
Dançar Abril abre comemorações 
no Poceirão
Em abril, a companhia de dança residente no Cineteatro S. João, DançArte, e a Câ-
mara Municipal de Palmela assinalam o Dia Mundial da Dança com um programa 
que pretende continuar a afirmar a dança no concelho, motivar públicos e realçar 
os benefícios da sua prática. 

As comemorações abrem a 24 de abril, às 22 horas, com “Dançar Abril” no Centro 
Cultural de Poceirão, espetáculo integrado, também, nas comemorações do 25 de 
Abril. Com direção artística de Sofia Belchior, o espetáculo, de entrada livre, con-
ta com organização conjunta da Câmara Municipal de Palmela com a DançArte/
Passos e Compassos, o Rancho Folclórico de Poceirão, a Associação de Cultura e 
Desporto de Poceirão, a Associação “Os Amigos das Lagameças”, o Grupo Paroquial 
de Poceirão e a professora Ana Nogueira, responsável pela Oficina de Artes Visuais, 
e o apoio da União das Freguesias de Poceirão e Marateca. 

A 29 de abril, o Cineteatro recebe “Muloma”, com coreografia de Kwenda Lima, 
em residência, e no dia 30, a mesma sala é palco de um espetáculo de sevilhanas 
sob orientação de Maria José Navarro, numa proposta da Sociedade Filarmónica 
Humanitária e da Xuventude de Galiza de Lisboa. Um baile de danças tradicionais 
europeias com o Duovidoso, a 26 de abril, na Biblioteca de Palmela, e várias aulas 
abertas para toda a família, completam o programa da iniciativa.

Mais informação em http://www.passosecompassos.pt/.

Município e parceiros 
animaram férias da Páscoa
A Câmara Municipal e os parceiros compilaram, uma vez mais, um conjunto 
de programas de ocupação de tempos livres, como forma de apoiar as famí-
lias e de enriquecer os dias de pausa letiva das crianças e jovens, no período 
da Páscoa. O Museu Municipal apresentou o programa “Páscoa no Museu – 
Modos de ver e de escrever o mundo”, dedicado à descoberta do património 
e das marcas históricas que as diferentes religiões e culturas deixaram na 
vila de Palmela, ao longo dos séculos. As atividades incluíram visitas guiadas, 
oficinas de grafia e animação e decorreram no dia 26 de março para crianças 
entre os 6 e os 10 anos de idade, e no dia 27, para crianças dos 11 aos 14.  
A Passos e Compassos promoveu, com o apoio do Município, mais um progra-
ma de Férias Culturais na Páscoa. Destinado a crianças entre os 6 e os 12 anos, 
o programa apostou no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, 
através da educação pela arte e do património cultural. Da responsabilida-
de da Palmela Desporto, as Férias Desportivas Páscoa 2015 destinaram-se a 
crianças entre os 6 e os 13 anos de idade e decorreram no Pavilhão Desportivo 
Municipal e na Piscina Municipal de Pinhal Novo, entre 23 e 27 de março e 
entre 30 de março e 1 de abril. 

No sábado de Páscoa, dia 4 de abril,  
o Centro Histórico de Palmela encheu-se  

de gente e de festa para a tradicional  
Queima do Judas. 

O ritual teatral revestiu-se, este ano,  
de especial valor simbólico, ao assinalar  

os 20 anos da Queima, que tem sabido crescer  
e envolver o movimento associativo  

e as populações. Com início às 21h30,  
no Largo dos Loureiros, o percurso, ficou  

marcado pela Fanfarra dos Bombeiros  
Voluntários de Pinhal Novo. Conduzindo  

os visitantes pelas ruas do Centro Histórico, onde 
os Judas, as associações e os grupos de teatro locais 

criaram momentos de boa disposição,  
com uma noite repleta de crítica social e boa  

disposição. O encerramento decorreu no Largo  
de S. João, onde foi lido o testamento da Câmara  
Municipal, seguindo-se animação com os diabos  

do Bardoada – o Grupo do Sarrafo e um espetáculo 
de fogo de artifício.

Recuperado em 1995 pela autarquia, este ritual de 
origens pagãs, ligado à celebração do equinócio da 

Primavera, está, hoje, integrado no Programa Muni-
cipal de Teatro e tem contribuído para a divulgação 

do trabalho dos grupos de teatro de amadores do 
Concelho de Palmela. 

O projeto participativo “2 (de)Mãos por Palmela”, vocacionado para o Centro His-
tórico de Palmela, conhece a sua segunda edição nos dias 30 e 31 de maio. Quali-
ficar a imagem deste núcleo urbano, sensibilizando para a importância de cuidar 
do património edificado, devolvendo à população a possibilidade de se envolver, 
investindo, voluntariamente, o seu tempo no cuidado e qualidade da imagem da 
sua vila, são os pressupostos deste projeto, que se dirige à intervenção estética, 
em espaços públicos ou privados. O projeto é aberto à participação de morado-
res, investidores e, pela primeira vez, de mecenas, reforçando a responsabilização 
dos privados na melhoria da qualidade de vida das comunidades. Depois de nove 
ações, realizadas em 2014, com a participação de 37 voluntários, o Município pro-
põe, para este ano, intervencionar o muro do Chafariz D. Maria I, os muretes da 
Travessa da Boavista e da Rua da Boavista,  o muro da Rua Augusto Cardoso, o 
Jardim Joaquim José de Carvalho e o Largo 5 de Outubro. As inscrições já estão 
abertas, através do telefone 21 233 66 47 ou do email grch@cm-palmela.pt.

Em maio, dê “2 (de)Mãos por Palmela”!

Queima do Judas 
celebrou vinte anos
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Dia Mundial do Teatro 
valoriza trabalho dos 
grupos amadores  

O FIAR regressa ao Centro Histórico de Palmela em 2016
A Câmara Municipal de Palmela e a FIAR – Associação Cultural assinaram, a 14 de janeiro, um novo Protocolo de Cooperação, com vista à realização do Festival 
Internacional de Artes de Rua. Dolores de Matos, Presidente da Associação, congratulou-se com o «diálogo de interesses e o companheirismo» alcançados, 
agradecendo ao Município pelo compromisso e pela confiança depositada no projeto, que voltará às ruas do Centro Histórico de Palmela em 2016. Para o Presi-
dente do Município, Álvaro Amaro, o FIAR «faz história e acrescenta valor» e «os criadores continuam a fazer acontecer», pelo que a organização está satisfeita 
com o modelo encontrado e empenhada em envolver outros parceiros e captar verbas – através, por exemplo, de mecenato e de candidaturas a fundos de 
apoio - para que o Festival possa continuar a crescer, numa nova dinâmica.  

“FIAR Abrigo”  
reuniu comunidade no antigo edifício da GNR
Estreou, no dia 22 de fevereiro,  a produ-
ção “FIAR Abrigo”, promovida pela FIAR 
Associação Cultural e pela Câmara Munici-
pal de Palmela. Tendo o edifício do antigo 
quartel da GNR de Palmela como palco, 
“FIAR Abrigo” contou com direção artística 
e de produção de Dolores de Matos e tex-
to e dramaturgia de Miguel Castro Caldas, 
com base num excerto do texto de Bertolt 
Brecht para a ópera “Ascensão e queda da 
cidade de Mahagonny”. O Grupo de Teatro 
“As Avózinhas” e o Grupo Coral do Bairro 
Alentejano integraram o evento, aberto 
à participação da comunidade, e dividido 
em duas sessões. 

Concretizado como forma de divulgação da parceria e da próxima edição do FIAR, o evento integrou, também, 
na noite de dia 21, o espetáculo “Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo”, pelo Teatro do Elétrico, com 
texto e encenação de Ricardo Neves-Neves, no Cineteatro S. João.

Comemorações apelam à reflexão
As comemorações do 41º aniversário da Revolução de Abril no Concelho de Palmela, promo-
vidas pela Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, movimento associativo e comunidade, em 
geral, propõem um programa alargado, com atividades em todas as freguesias do concelho.

Destaque para o programa central, com o espetáculo ”Filhos de um pai sem medo”, dia 25 de 
abril, às 22h00, no Cineteatro S. João, em Palmela. Trata-se de um espetáculo musical, da res-
ponsabilidade de André Cabica, com artistas convidados: Ivo Soares, Salomé Caldeira, David 
Piçarra, José Soares, Luís Santos, André Banha, Paulo Carvalho, Abílio Coelho e Rui Ferreira.

Em Pinhal Novo, o Auditório dos Bombeiros Voluntários acolhe, dia 24 de abril, às 22h00, o 
espetáculo “José Afonso, o Canto da Utopia”, uma viagem intimista pela sua vida e obra poé-
tica e musical, iniciada em Coimbra, na década de 50 e que percorre as duas décadas e meia 
seguintes, com canções interpretadas por Francisco Naia, representativas dos momentos mais 
marcantes da criatividade de José Afonso.

Espetáculos, exposições, desporto e momentos de convívio, são algumas das áreas que inte-
gram o programa global, que percorrerá todos os pontos do território.

A Câmara Municipal de Palmela e os parceiros 
assinalaram o Dia Mundial de Teatro, 27 de março, 
com um programa comemorativo que se pro-
longou por todo o mês, contemplando vários 
pontos do concelho, com muitas propostas de 
entrada livre ou valor simbólico, num convite 
para desfrutar desta forma de arte. O trabalho 
desenvolvido pelos grupos de teatro de amado-
res do concelho de Palmela esteve em destaque 
nestas comemorações, com o regresso aos pal-
cos dos espetáculos que marcaram o último ano 
e produções em estreia, para os diversos públi-
cos. “A que horas passa o autocarro?” pelo ATA-
BRINCA, “Anjos no Cabelo do Diabo” pelo Teatro 
Sem Dono, “Oriana” pela escola de teatro da 
Sociedade Filarmónica Humanitária e “Os Ratos 
e Homens” pelo Ensaiarte (que estreou a 27 de 
março, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, 
e pode ser visto, também, a 11 de abril, no Cen-
tro Cultural de Poceirão) foram os espetáculos 
apresentados pelos nossos grupos de teatro, no 
âmbito desta programação. Destaque, também, 
para a participação do grupo convidado da AP-
PACDM – Associação Portuguesa de Pais e Ami-
gos do Cidadão Deficiente Mental, com a peça  
“Comédia a l’(a)parte”.
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Mais dignidade e esperança para duas famílias
Município entregou habitações sociais 
em Palmela
Em fevereiro, a Câmara Municipal de Palmela entre-
gou a chave de duas habitações na urbanização Nova 
Palmela a duas famílias carenciadas do concelho, em 
regime de renda apoiada, calculada com base nos 
rendimentos dos respetivos agregados.  Aquando da 
entrega das chaves, o Presidente Álvaro Amaro re-
feriu-se à casa de cada um como «local de conforto 
e retaguarda», direito fundamental para uma vivên-
cia condigna. No âmbito da revisão do Plano Diretor 
Municipal, em curso, o enfoque vai, não para a cons-
trução e aumento de perímetros urbanos, mas para 
a qualificação de edifícios devolutos ou em mau es-
tado, que favoreçam uma maior oferta de habitação, 
a preços mais baixos, para que todos possam aceder 
a um lar com condições. Sobre a política social do 
Município, o Presidente lembrou que existem muitas 
medidas menos visíveis, mas com impacto positivo 
nas famílias, como o tarifário social dos serviços de 
água e saneamento ou os apoios à população esco-
lar, quer em termos de transportes, quer nos progra-
mas de alimentação, animação e apoio social, em 
que o Município procura ir sempre mais além.

A favor das crianças de Cabo Verde
Campanha de solidariedade 
O Município de Palmela recolheu, no âmbito da campanha de solidariedade a favor das 
crianças da Ilha do Fogo, em Cabo Verde, que terminou no final de fevereiro, 180 quilos de 
farinhas lácteas e 250 embalagens de toalhitas. Esta campanha, que surgiu na sequência da 
erupção vulcânica que desalojou mil famílias na Ilha do Fogo, contou a colaboração da po-
pulação, em geral e dos trabalhadores do Município, com destaque para o envolvimento da 
comunidade educativa, nomeadamente, as Escolas Básicas de Batudes, Palhota, Cabanas, 
Bairro Alentejano, a Escola António de Matos Fortuna (Quinta do Anjo) e a Escola Alberto 
Valente (Pinhal Novo).

Os donativos recolhidos no âmbito da campanha foram enviados para a Cabo Verde, con-
tinuando a Câmara Municipal disponível para recolher bens alimentares, nomeadamente, 
farinhas lácteas. Os bens devem ser entregues no Setor de Cooperação Internacional do 
Gabinete de Apoio à Presidência, localizado no edifício dos Paços do Concelho, Largo Muni-
cípio, em Palmela (telf. 212 336 654/ gap@cm-palmela.pt).

Numa terceira fase, a Câmara Municipal apoiará a reconstrução de infraestruturas, habita-
ções e equipamentos sociais, com o apoio da Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento (RICD), da qual faz parte, no sentido de congregar esforços e obter resul-
tados mais eficazes, estando a Rede a conceber um Plano de Ação para a Ilha do Fogo.

“Clique Sem Idade” 2015
Programa aproxima população 
idosa das TIC 
Até junho, o Programa Municipal “Clique Sem Idade” oferece um 
conjunto de propostas no âmbito das TIC – Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação, para a população idosa do concelho. Trata-se 
de um projeto que cria oportunidades de partilha de conhecimen-
tos e experiências entre gerações, que promovem o reconhecimen-
to da riqueza e diversidade cultura do território. 

Mais informações e inscrições (gratuitas, limitadas ao número de 
vagas) através da Divisão de Educação e Intervenção Social da Câ-
mara de Palmela (telef. 212336606 | e-mail:deis@cm-palmela.pt).
Programa completo em www.cm-palmela.pt.

No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a 
Câmara Municipal de Palmela promoveu, no dia 6 de março, na Bi-
blioteca de Palmela, a Mesa Redonda/ Debate “Igualdade: Verdade 
ou Consequência?”, iniciativa moderada por Isabel Rebelo, da SEIES 
– Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia Social, CRL, 
que contou com as participações do Presidente da Câmara Munici-
pal, Álvaro Amaro, da Vereadora Adília Candeias, de Ana Paixão, da 
Questão de Igualdade – Associação para a Inovação Social, de Anita 
Vilar, dirigente do MDM – Movimento Democrático das Mulheres 
e de Zoraima Prado, representante da Comissão para a Igualdade 
entre Mulheres e Homens (CGTP).

A iniciativa constituiu um momento privilegiado de reflexão sobre 
os papéis e os espaços que as mulheres têm ocupado na nossa 
sociedade, os desafios vividos e as conquistas dos seus direitos. A 
Igualdade é um princípio de cidadania e de responsabilidade de to-
dos nós, enquanto promotores e construtores dessa realidade, in-
corporando-a nas nossas práticas diárias, nomeadamente, na maior 
partilha de responsabilidades parentais e na criação de medidas de 
conciliação da vida profissional com a vida familiar.

O programa comemorativo integrou, ainda, entre outras iniciativas 
promovidas ou apoiadas pela autarquia, ao longo do mês de março, 
a Conferência “A coragem tem sexo?”, no Espaço Fortuna – Artes e 
Ofícios, em Quinta do Anjo, pela Academia da Coragem; aulas gra-
tuitas de hidroginástica, natação e natação livre nas Piscinas Muni-
cipais de Palmela e Pinhal Novo e o  concerto “Orquestra de Sopros 
da Metropolitana”, no Cineteatro S. João.

Comemorações do Dia Internacional 
da Mulher em Palmela
Câmara promoveu debate 
sobre Igualdade de Género

“Escola + Bonita”
Câmara apoia iniciativa de voluntariado  
na Escola Secundária de Palmela
A Câmara Municipal de Palmela apoiou a iniciativa de voluntariado “Escola + Bonita”, 
que decorreu no dia 7 de fevereiro, na Escola Secundária de Palmela. A iniciativa, in-
serida no Projeto “Florir Saberes – uma Escola mais bonita através das flores e dos 
afetos”, contou com a participação de mais três dezenas de voluntários, entre alunos, 
pais, professores e comunidade, em geral.

Esta ação, da responsabilidade da Associação de Pais e Escola Secundária de Palmela 
contou com a participação de diversas entidades locais, nomeadamente, a Câmara de 
Palmela, através do Projeto Municipal de Voluntariado Jovem “Agir de Corpo Inteiro”.
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Jovens atletas do concelho disputaram
Corta-Mato Concelhio do Desporto Escolar
Realizou-se, durante a manhã de 21 de janeiro, o Corta-
-Mato Concelhio 2015 do Desporto Escolar, na Lagoa da 
Palha, evento desportivo coorganizado pela Câmara Mu-
nicipal de Palmela e pela Coordenação Local do Desporto 
Escolar da Península de Setúbal. 

A iniciativa contou com a presença de centenas de alunos 
das escolas do concelho de Palmela, desde o primeiro ciclo 
até ao ensino secundário, que tiveram a possibilidade de 
conviver com Edi Maia, atleta internacional olímpico, que 
colaborou na entrega de prémios. 

O Corta-Mato Concelhio contou com o apoio da Escola Se-
cundária de Pinhal Novo, da Escola Secundária Dom Ma-
nuel Martins, do Grupo Desportivo da Lagoa da Palha e 
da António Xavier de Lima Empreendimentos Imobiliários.

Mais de 1300 
alunos envolvidos 
nos Jogos 
Desportivos 
Escolares 
Realizou-se, entre 16 e 20 de março, o 
primeiro período da fase interescolas dos 
Jogos Desportivos Escolares 2014/2015. 
Participaram nos jogos a E.B. Hermene-
gildo Capelo (Palmela), a E.B. José Maria 
dos Santos (Pinhal Novo), a E.B. José Sa-
ramago (Poceirão), a Escola Secundária  
c/ 3º C.E.B. de Palmela e a Escola Secundá-
ria c/ 3º C.E.B. de Pinhal Novo, envolvendo 
mais de 1300 alunos e de 122 docentes. 

Andebol, atletismo, badminton, basquete-
bol, futsal, orientação, ténis de mesa e vo-
leibol foram as modalidades contempladas 
nestes jogos, momento alto do desporto 
escolar no concelho. 

A Câmara Municipal de Palmela, que asse-
gura a coordenação da gestão desportiva 
e administrativa da iniciativa, aprovou, em 
reunião pública, a atribuição de um apoio 
financeiro no valor global de 2.500,00 eu-
ros, como comparticipação nos custos com 
a organização.

“Mexa-se em Palmela”
Dez anos a mexer por uma vida mais ativa e saudável
O programa municipal “Mexa-se em Palmela” está a celebrar dez anos e, desde a sua implementação, realizou, de for-
ma ininterrupta, 594 atividades, em parceria com mais de meia centena de entidades, e registou perto de 31 mil parti-
cipações. Reconhecendo a necessidade de mobilizar a população para a prática regular de atividade física, o “Mexa-se 
em Palmela” apostou, desde o início, em diversas atividades físicas, de participação livre, com o objetivo de motivar à 
adoção de hábitos de vida saudável. As atividades, acessíveis a todos, independentemente da idade e condição física, 
decorrem, na sua maioria, ao ar livre e em contacto com a natureza e com o rico património natural da região, com 
destaque para a Arrábida. A caminhada é a atividade rainha do programa - só em 2014, foram realizadas 33.

Consulte o calendário em www.cm-palmela.pt.

Cinco alunos do concelho  
no Campeonato do Mundo 
de Orientação
Cinco alunos do concelho de Palmela foram apurados para 
o Campeonato do Mundo de Orientação do Desporto Es-
colar da ISF (International School Federation) 2015, a de-
correr em Antalya, Turquia, entre os dias 18 e 24 de abril. 
Pela seleção feminina, participam Carolina Caroço e Patrícia 
Romão, ambas da Escola Secundária de Pinhal Novo, e em 
masculinos, foram selecionados Bernardo Pereira (Escola 
Secundária de Palmela), Ricardo Esteves e Vasco Duarte 
(ambos da Secundária de Pinhal Novo). 

Inscrições abertas 
para o Palmela Run
Estão abertas, até 14 de junho, as inscrições 
para o primeiro Palmela Run, trail misto, a 
decorrer no Centro Histórico de Palmela, na 

envolvente da vila e nas encostas da Serra do Louro, no dia 27 
de junho, a partir das 20 horas. O evento propõe uma corrida 
de 12 quilómetros, onde o desnível acumulado constitui um 
desafio extra. Para os adeptos da caminhada, há, também, 
um percurso de 6 quilómetros no Centro Histórico. Quer o 
secretariado, quer a meta vão estar instalados no Largo de 
São João. A organização é da Experimenta Natura, em parce-
ria com a Câmara Municipal de Palmela, a Junta de Freguesia 
de Palmela, a Rota de Vinhos da Península de Setúbal, a Trilho 
Perdido, a Xavier Santana e a Lab. 

Mais informação em http://palmelarun.com.

S.F.U.A apura três judocas 
para o Campeonato Nacional de Cadetes
No dia 10 de janeiro, o Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo foi palco do Torneio de 
Apuramento Zonal de Cadetes e Juniores em Judo, competição de apuramento para o campeo-
nato nacional dos respetivos escalões, que contou com a presença de clubes das associações de 
Beja, Algarve e Setúbal. Do concelho de Palmela, mais concretamente, da Sociedade Filarmóni-
ca União Agrícola de Pinhal Novo (S.F.U.A.), apuraram-se três judocas para o Campeonato Nacio-
nal de Cadetes: Leon Glied sagrou-se Campeão Zonal de Cadetes e Juniores, e Jan Glied e João 
Martins classificaram-se em 3º lugar nas categorias de 55kg e 60kg em Cadetes, respetivamente.

O concelho de Palmela esteve representado na iniciativa – promovida pelo Município com a 
Associação Distrital de Judo de Setúbal, no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Judo - 
pela S.F.U.A. com quatro atletas  nos Cadetes e um nos Juniores, pelo Colégio St. Peter’s School, 
de Palmela, com um atleta nos Cadetes, e pela Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bair-
ro Alentejano, com dois atletas nos Juniores.
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Sala de Ensaios CAVE 
Inscrições abertas para utilização gratuita

Está a decorrer o “Março a Partir” – mês da Juventude no Concelho de Palmela, com um programa 
intenso de atividades, que se prolonga até 18 de abril, em áreas que vão da música ao teatro, passan-
do pelo cinema, pela solidariedade, pela dança, pelo desporto ou pelo empreendedorismo. Fruto de 
uma parceria entre a Câmara Municipal de Palmela e as associações juvenis e de estudantes, grupos 
informais de jovens e entidades com trabalho na área da juventude, num total de 48 promotores, o 
programa daquela que é a 20ª edição consecutiva do “Março” contou com perto de seis dezenas de 
propostas, demonstrativas da capacidade criativa e de concretização dos nossos jovens. 

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela felicitou as equipas que mantêm o projeto vivo ao 
longo de todo o ano, fazendo do “Março a Partir” o culminar e a face mais visível de um trabalho de 
continuidade. Satisfeito com o modelo de parceria encontrado, Álvaro Amaro sublinhou o facto de 
o “Março” continuar a não ter tutelas e a demonstrar-se «jovem, criativo, transformador, rebelde», 
lembrando que «será sempre aquilo que os jovens quiserem que seja». A participação, a intervenção 
e a cidadania são, para o Presidente, «um conjunto de valores muito interessantes» que servem de 
base ao projeto, que continua a crescer, a atualizar-se e a consolidar-se». 

Tiago Henriques Jorge, jovem do Bairro Alentejano, venceu, pelo segundo ano consecutivo, o con-
curso para a imagem gráfica, lançado pela organização, com votação on-line. 

No 20º “Março a Partir”
Jovens mostram trabalho 
desenvolvido ao longo do ano

Estão a decorrer as inscrições para utilização gratuita da Sala de Ensaios CAVE, em funcionamento no CRJ de Pinhal 
Novo, no edifício do Mercado Municipal. O equipamento municipal está disponível, de forma gratuita, para a utiliza-
ção por parte de jovens artistas e projetos musicais. Podem inscrever-se projetos coletivos ou singulares, de cariz não 
profissional, com média de idades inferior ou igual a 30 anos e cuja maioria dos elementos comprovadamente resida, 
estude ou trabalhe no concelho de Palmela (pedidos que não se enquadrem nestes requisitos, serão avaliados de  
acordo com a disponibilidade do calendário de utilização).

Estimular a criação e a performance artística da autoria de jovens, favorecer a criatividade e a inovação dos projetos 
musicais com génese no concelho de Palmela e contribuir para a difusão da música, nas suas diversas  
vertentes artísticas, são os principais objetivos da Sala de Ensaios CAVE,  
inaugurada em novembro do ano passado. Mais informações  
através do email cave@cm-palmela.pt e inscrições  
em http://www.juventudeinteractiva.org.

Município exige 
construção urgente  
do Pavilhão Desportivo 
da Secundária de Palmela
Em moção apresentada pela maioria, na reunião públi-
ca descentralizada de 18 de março, e subscrita por todo 
o Executivo, o Município voltou a exigir ao Governo a 
inclusão da Escola Secundária de Palmela no Programa 
de Modernização de Escolas do Ensino Secundário e, 
consequentemente, no Plano de investimentos da Par-
que Escolar, E.P.E., com vista à construção urgente do 
Pavilhão Desportivo, bem como dos restantes espaços 
em falta no que concerne à terceira fase da intervenção 
geral neste estabelecimento de ensino. Foi, também, 
reafirmada a disponibilidade para a celebração de um 
contrato-programa com o Ministério da Educação, que 
preveja a comparticipação municipal na obra, caso o fu-
turo Pavilhão Desportivo seja disponibilizado para utili-
zação pela comunidade, em horário pós-escolar.
Há mais de uma década que a Secundária de Palmela 
aguarda o arranque da terceira fase de intervenção no 
complexo escolar, que inclui a construção de um novo 
pavilhão desportivo, entre outros espaços. As aulas de 
Educação Física decorrem, entretanto, numa sala adap-
tada, com dimensões exíguas e sem as condições neces-
sárias, prejudicando, gravemente, a componente prática 
da disciplina. Depois de várias soluções que não vieram 
a confirmar-se e de um despacho, em 2011, da então 
Ministra da Educação, que ordenava à Parque Escolar o 
planeamento e execução da terceira fase da obra, que 
também não conheceu sequência, o Município foi infor-
mado, no dia 9 de março, que a Secundária de Palmela 
não integra o Programa de Modernização de Escolas do 
Ensino Secundário, não constando, por isso, do Plano de 
Investimentos da empresa. As autarquias locais estão 
unidas na luta pela concretização desta obra essencial 
e estão a mobilizar a comunidade educativa para uma 

ação reivindicativa junto do Ministério da Educação.
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Artigo 2º 
Definição e tipologia
1. O Cartão Municipal Idade Maior é um documento de identificação pes-
soal e intransmissível, de acesso gratuito, emitido pela Câmara Municipal, 
em nome do titular, que mediante a sua exibição é suscetível de conceder 
um conjunto de benefícios de acordo com o seu escalão, descritos no 
Guia Informativo – Cartão Municipal Idade Maior.
2. O Cartão Municipal Idade Maior integra dois escalões, A e B, cuja 
diferenciação prende-se com os rendimentos do agregado familiar do 
requerente, apurados nos seguintes termos:
a) Escalão A – Rendimento mensal per-capita inferior ou igual a 80% da 
retribuição mínima mensal garantida;
b) Escalão B – Rendimento mensal per-capita superior a 80% da retribui-
ção mínima mensal garantida.
3. A diferenciação de escalões é feita mediante indicação das letras, A 
ou B no Cartão.

Artigo 3º 
Objetivos 
O Cartão Municipal Idade Maior insere-se nas políticas de inclusão social 
do Município de Palmela para a população sénior tendo por objetivos:
a) reforçar a participação e o exercício da cidadania ativa da população 
60+ nas  atividades socioculturais, educativas/formativas, desportivas, 
desenvolvidas no município;
b) reforçar o acesso da população 60+ à informação municipal e a outra 
informação de interesse; 
c) proporcionar o acesso a bens e serviços em condições financeiras mais 
vantajosas pela população 60+ em particular, daqueles que apresentem 
comprovada carência económica.

Artigo 4º 
Beneficiários 
1. Podem ser beneficiários do Cartão Municipal Idade Maior todos os 
cidadãos residentes no concelho de Palmela, com idade igual ou superior 
a 60 anos;
2. Podem ainda ser beneficiários do Cartão Municipal Idade Maior todos 
os aposentados da Câmara Municipal de Palmela com idade igual ou 
superior a 60 anos que não residam na área do Município de Palmela.

Artigo 5º
Validade do Cartão
Após a sua emissão, o Cartão Municipal Idade Maior tem a validade de 
dois anos, devendo ser renovado pelo beneficiário 30 dias antes do termo 
do prazo.
 

Artigo 6º
Extravio ou deterioração do Cartão
1. Nos casos de extravio, destruição ou deterioração do Cartão Municipal 
Idade Maior, pode ser requerida segunda via.
2. O extravio do Cartão deve ser comunicado à Divisão de Educação e 
Intervenção Social da Câmara Municipal de Palmela. 

PREÂMBULO
A Câmara Municipal de Palmela decorridos cerca de nove anos de apli-
cação do Cartão Municipal Sénior, perspetiva um novo impulso a esta 
medida de inclusão social com vista à sua simplificação processual, ao 
reforço da sua identidade junto das entidades parceiras e a uma maior 
aproximação às necessidades e motivações dos destinatários. 
Inserido nas políticas sociais do Município para as pessoas de Idade Maior 
e numa linha de discriminação positiva junto daqueles que têm rendimen-
tos económicos mais baixos, em 2014 surge o Projeto Cartão Municipal 
Idade Maior, resultado de uma parceria entre a autarquia e a sociedade 
civil. Pretende-se contribuir para o alargamento e a criação de novas 
oportunidades de exercício da cidadania ativa das pessoas 60+ e para 
a defesa dos valores como, a igualdade de oportunidades, participação, 
autonomia, respeito e dignidade, deste grupo populacional. 
O presente Regulamento enquadra-se na missão da Câmara Municipal, de 
cumprir a prossecução de interesses próprios, comuns, e específicos das 
populações, assumindo-se Palmela como uma autarquia social, ambien-
tal, cultural e economicamente responsável, numa ótica de disseminação 
de políticas de melhoria da qualidade de vida e bem-estar social das pes-
soas. É com esta forma de estar e defendendo o meio envolvente como 
fator de oportunidade para um envelhecimento ativo, que continuada-
mente, se tem procurado agilizar e proporcionar um conjunto de recursos 
e respostas para as pessoas de Idade Maior em áreas como, a saúde, 
a atividade física, a animação, a educação/ formação, entre outras, de 
acordo com as suas aspirações e centros de interesse. 
No concelho de Palmela, à semelhança das tendências demográficas eu-
ropeias e nacionais, assiste-se a um aumento progressivo da população 
com 65 e mais anos, grupo que representa 11 043 habitantes, isto é, 17% 
do número total da sua população, de acordo com os Censos de 2011. Por 
outro lado, verifica-se uma dimensão cada vez mais heterogénea e plural 
do envelhecimento, com estilos e hábitos de vida diferenciados, a que é 
essencial estar-se atento.
A par das alterações demográficas, o agravamento das fragilidades econó-
micas das populações em particular, dos grupos mais vulneráveis como, é 
o caso das Pessoas Idosas, evidencia a urgência de um novo paradigma de 
intervenção social, mais focalizado na identificação de soluções por parte 
dos destinatários das medidas e na conjugação de esforços dos atores so-
ciais numa atitude acrescida de co-responsabilização. Neste quadro, é fun-
damental o reforço e alargamento das redes de parceria como mecanismo 
facilitador de novas oportunidades na defesa do bem-estar das pessoas de 
Idade Maior e como forma de potenciar a inovação social local. 
Conforme estatui a alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, o Município dispõe de atribuições no domínio da ação 
social, sendo que no quadro das competências das autarquias locais, nas 
alíneas u) e v) do nº 1 do artigo 33º do mesmo diploma legal, é função 
da Câmara Municipal de Palmela apoiar atividades de natureza social, 
participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação 
de vulnerabilidade, nas condiçoes constantes de regulamento municipal.

Artigo 1º
Objeto
O presente Regulamento estabelece as normas de emissão e utilização do 
Cartão Municipal Idade Maior definindo ainda, os termos em que, no seu 
âmbito, podem ser concedidos benefícios.

REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL IDADE MAIOR



Artigo 7º
Entidades aderentes
1. Consideram-se entidades aderentes as instituições que, por iniciativa 
própria, ou a convite da Câmara Municipal, declarem formalmente a sua 
adesão ao Cartão Municipal Idade Maior.
2. Podem aderir ao Projeto “Cartão Municipal Idade Maior”, quaisquer en-
tidades públicas ou privadas, que se disponibilizem a criar condições es-
peciais de acesso a bens ou serviços por parte dos cidadãos utilizadores.
3. A adesão das entidades interessadas poderá ser efetuada em qualquer 
altura, mediante impresso próprio disponível na página web da Câmara 
Municipal de Palmela.
4. As entidades aderentes têm de se manter vinculadas ao projeto pelo 
período mínimo de dois anos.
5. Caso as entidades aderentes pretendam alterar as condições ou benefí-
cios concedidos, deverão informar a Câmara Municipal de Palmela.

Artigo 8º
Benefícios
1. O Cartão Municipal Idade Maior atribui aos seus titulares um conjunto 
de benefícios em função do seu escalão, claramente identificados no Guia 
Informativo – Cartão Municipal Idade Maior. 
2. Os titulares do Cartão Municipal Idade Maior, assim como as entidades 
aderentes têm direito a aceder ao Guia Informativo – Cartão Municipal Idade 
Maior em versão online ou, em formato impresso, devidamente atualizado. 
3. Constituem benefícios gerais do Cartão Municipal Idade Maior (esca-
lões A e B) para os seus titulares:
a) Descontos em produtos e/ou serviços oferecidos pelas entidades ade-
rentes ao Projeto, mediante condições por estas estabelecidas e protoco-
ladas com a Câmara Municipal de Palmela;
b) Acesso gratuito ou, mediante valores reduzidos, e/ ou condições es-
peciais de acesso, a iniciativas várias da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Palmela de natureza social, cultural, formativa e desportiva; 
c) Acesso mediante valores reduzidos a serviços/bens disponibilizados 
pela Câmara Municipal;
d) Condições especiais no acesso a atividades e eventos produzidos por As-
sociações com sede no Município ou outras, que venham a aderir ao Projeto;
e) Acesso privilegiado a informação relevante da atividade do Município, 
em particular dos programas e iniciativas direcionadas para a população 
60+ e de outras temáticas do seu interesse.
 

Artigo 9º
Deveres dos titulares
Constituem deveres do titular do Cartão Municipal Idade Maior, designa-
damente:
a) Não permitir a utilização do Cartão por terceiros, ou fazer qualquer 
outra utilização indevida do mesmo;
b) Informar por escrito o Município de Palmela a mudança de residência, 
no prazo de 30 dias após a ocorrência do facto;
c) Informar o Município de Palmela, sobre a perda, roubo ou extravio 
do Cartão;
d) Apresentar o Cartão sempre que solicitado junto das entidades ade-
rentes de modo a usufruir dos benefícios;
e) Informar a Câmara Municipal de Palmela sempre que se verifique o 
desrespeito das entidades aderentes para com os compromissos assu-
midos;
f) Colaborar com a autarquia em inquéritos de satisfação sobre a avalia-
ção do Cartão.

Artigo 10º
Obrigações das entidades aderentes
1. Constituem obrigações das entidades aderentes, sob pena de cancela-
mento unilateral de adesão por parte da Câmara Municipal:
a) Oferecer aos titulares do Cartão as condições acordadas com a Câma-
ra Municipal de Palmela;
b) Expor de forma visível o logótipo de adesão ao Projeto;
c) Comunicar à Câmara Municipal de Palmela eventuais utilizações frau-
dulentas do Cartão.
2. As entidades aderentes devem colaborar nas iniciativas de comunica-
ção e marketing social do Projeto, bem como na avaliação dos resultados 
do Projeto.

Artigo 11º
Obrigações da Câmara Municipal de Palmela
São obrigações da Câmara Municipal de Palmela o desenvolvimento e Ges-
tão do Projeto Cartão Municipal Idade Maior, garantindo nomeadamente:
a) a divulgação do Projeto;
b) a análise dos processos de candidatura ao Cartão;

c) a análise dos processos de adesão por parte de entidades;
d) a articulação regular com as entidades aderentes;
e) a avaliação anual do Projeto.

Artigo 12º
Adesão e renovação
1. A adesão ao Cartão Municipal Idade Maior e suas renovações fazem-se 
mediante apresentação de formulário próprio, a entregar nos Postos de 
Atendimento da Câmara Municipal de Palmela, sitos em Palmela, Pinhal 
Novo e Quinta do Anjo ou, na Viatura de Atendimento Móvel, ou ainda, 
em iniciativas descentralizadas de divulgação/ esclarecimento do Cartão 
que venham a acorrer.
2. O impresso é acompanhado dos respectivos documentos comprova-
tivos, a saber:
a) Fotocópia do Documento de Identificação (Bilhete de Identidade/Car-
tão de Cidadão);
b) Fotocópia de documento comprovativo da pensão/reforma ou, fotocó-
pia da Declaração de IRS.
3. A falta de quaisquer dos documentos exigidos implica a rejeição da 
candidatura ou caducidade do cartão.
4. A simples apresentação da candidatura não confere de imediato ao 
munícipe o direito à atribuição do Cartão Municipal Idade Maior, estando 
sujeita a apreciação e decisão por parte da Divisão responsável.

Artigo 13º
Análise das candidaturas e Decisão
1. O processo de candidatura é analisado pela Divisão de Educação e 
Intervenção Social da Câmara Municipal de Palmela e a decisão é co-
municada ao requerente, por escrito, no prazo de 15 dias a contar da 
apresentação da Ficha de Candidatura de acordo com o previsto no artigo 
anterior.
2. Em caso de indeferimento da proposta de candidatura apresentada, 
há lugar à audiência prévia do interessado, nos termos do artigo 100º e 
seguintes do Código de Procedimento Administrativo.

Artigo 14º 
Fórmula para Cálculo do Rendimento 
1. Por rendimento entende-se todos os recursos do agregado familiar 
que sejam traduzidos ou traduzíveis em numerário, designadamente os 
provenientes do trabalho, de reformas, de rendimentos prediais ou quais-
quer outros com carácter duradouro ou habitual.
2. O cálculo do rendimento per-capita mensal do agregado familiar é 
realizado de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:

R = (RF) / (12xN)
Sendo: R  = Rendimento per-capita
 RF = Rendimento anual ilíquido do Agregado Familiar
 N  = Número de elementos do Agregado Familiar

Artigo 15º 
Comunicação e documentação
1. A estratégia de comunicação do Cartão Municipal Idade Maior é da 
responsabilidade da Câmara Municipal no sentido de contribuir para uma 
informação atualizada dos benefícios e vantagens do Cartão assim como, 
valorizar o papel dos agentes sociais locais enquanto entidades aderentes 
ao projeto.  
2. O Guia Informativo – Cartão Idade Maior é um documento da respon-
sabilidade da Câmara Municipal com publicação online ou de distribuição 
gratuita, nas situações em que os utilizadores estejam privados do seu 
acesso em formato digital, que tem como destinatários os beneficiários e 
as entidades aderentes ao Cartão. 
3. No Guia Informativo – Cartão Idade Maior são identificados os ob-
jetivos do Cartão, o conjunto dos seus benefícios segundo os escalões 
assim como, a listagem das entidades aderentes ao Projeto e outras 
informações relevantes. 

Artigo 16º
Dúvidas/Omissões do Regulamento e outros
1. As questões normativas que suscitem dúvidas de interpretação e os 
casos omissos, serão resolvidos pela Câmara Municipal de Palmela. 
2. O desconhecimento deste Regulamento não poderá ser invocado para 
justificar o não cumprimento das suas disposições.
3. O titular do Cartão Municipal Idade Maior autoriza a Câmara Municipal 
a tratar automaticamente para uso interno, num ficheiro, os dados reco-
lhidos na ficha de adesão.



Artigo 17.º
Regime transitório
1. Os cartões emitidos em data anterior à entrada em vigor do presente 
Regulamento permanecem válidos até 20 dias após a entrada em vigor 
do presente regulamento.
2. O presente Regulamento aplica-se aos processos pendentes na data 
da sua entrada em vigor. 

Artigo 18º 
Revogação
Após a entrada em vigor deste Regulamento fica automaticamente revo-
gado o Regulamento de Utilização do Cartão Municipal Sénior anterior-
mente aprovado

Artigo 19º 
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no prazo de 10 dias, após a data 
da sua publicação.



REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIA-
TIVISMO

PREÂMBULO
A Constituição da República Portuguesa consagra, nos artigos 73.º, 78.º e 
79.º, que todos têm direito à educação e à cultura, à fruição e criação cultural, 
e à cultura física e ao desporto, incumbindo ao Estado promover e garantir as 
condições de acesso dos cidadãos em igualdade de oportunidades. 
O Município de Palmela tem atribuições nos domínios da cultura, dos tempos 
livres, do desporto e da promoção do desenvolvimento, nos termos das alíne-
as e), f) e m), do n.º 2, do artigo 23.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais (RJAL).
Neste âmbito compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de 
apoio a entidades e organismos legalmente constituídos e apoiar ativi-
dades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou 
outra de interesse para o município, nos termos das alíneas o) e u), do 
n.º 1, do artigo 33.º do RJAL, bem como da Lei de Bases da Atividade 
Física e do Desporto aprovada pela Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro. 
Através do enunciado no n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro ficou igualmente definido que cabe ao Estado e às autarquias 
locais articularem e compatibilizarem as respetivas intervenções, direta 
ou indiretamente, no desenvolvimento da atividade física e no desporto, 
num quadro descentralizado de atribuições e competências. 
No n.º 2 do mesmo artigo determina-se que o Estado e as autarquias lo-
cais devem promover o desenvolvimento da atividade física e do despor-
to em colaboração com as associações desportivas e as demais entidades 
públicas e privadas, que atuam nestas áreas. 
De igual modo a visão estratégica do Município de Palmela aponta para 
um território com qualidade de vida, mais atrativo e competitivo, promo-
vendo o desenvolvimento económico sustentável, preservando a coesão 
social, a cultura e a identidade local.
A intervenção municipal tem como um dos eixos estratégicos o desenvol-
vimento sociocultural, com investimento na educação, na cultura, no des-
porto, na juventude e na intervenção social. O trabalho de parceria e a 
democracia participativa são também marcas distintivas deste território.
Um movimento associativo ativo, com profundas ligações às comunida-
des onde se insere, como o existente em Palmela, é um parceiro privile-
giado e um pilar insubstituível no modelo de desenvolvimento sustentá-
vel que a autarquia quer continuar a construir.
A prática do relacionamento entre a autarquia e associações nas últimas 
décadas tem revelado, fruto de uma aprendizagem e reflexão conjun-
tas, a necessidade de elaboração e aprovação de um novo Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo, adequando-o aos novos desafios, 
contextos socioeconómicos e novas realidades associativas. 
De facto, as bases do diálogo institucional e da cooperação, entre a Câmara 
Municipal e as associações com intervenção na área do município, devem ser 
plasmadas num instrumento de regulamentação de apoios, que seja claro e 
harmonizador e que promova a valorização da dinâmica associativa, tendo 
em conta a sua diversidade e especificidade, sempre na perspetiva de arti-
culação entre a racionalização dos recursos disponíveis e a maximização da 
eficácia das atividades dinamizadas, tendo em atenção fatores quantitativos 
e qualitativos, assim como o impacto direto ou indireto da(s) atividade(s) na 
dinamização cultural, educativa, desportiva e recreativa do concelho.
O presente regulamento responde à necessidade de enquadrar os apoios au-
tárquicos ao associativismo num instrumento regulador que defina e clarifique:

- O enquadramento legal dos apoios municipais;
- Os mecanismos de prestação rigorosa de contas da utilização de 
dinheiros públicos e dos recursos municipais;
- Os critérios de avaliação das propostas de atividades e projetos a 
apoiar pela autarquia;
- O contributo dos apoios municipais para a qualificação do associati-
vismo e sua adaptação às exigências do nosso tempo, com o objetivo 
de confirmar e reforçar o seu papel na vida local; 
- O enquadramento, numa mesma estratégia, perspetiva inclusiva e com 
critérios abrangentes, do relacionamento da autarquia com o associati-
vismo, na sua diversidade e protagonismo decisivo na riqueza territorial.

Para além dos apoios definidos neste regulamento, a autarquia privilegia 
a continuidade do trabalho regular de proximidade com o movimento as-
sociativo, nomeadamente através da realização de protocolos específicos 
de cooperação, da participação em projetos ou programas municipais, do 
apoio técnico, formação de agentes associativos, da cedência de equi-
pamentos culturais e desportivos municipais e da divulgação das suas 
atividades e projetos.
O projeto deste regulamento foi submetido, pelo prazo de 30 dias, a 
apreciação pública, para recolha de sugestões, discussão e análise, de 
acordo com o disposto no artigo 118º do Código de Procedimento Ad-
ministrativo.

Assim, tendo por normas habilitantes as disposições conjugadas dos arti-
gos 112.º n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa; dos ar-
tigos 116.º a 119.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, ao abrigo do disposto 
na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, das alíneas d) a h) do nº2 do artigo 
23º e das alíneas k), o) e u) do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e, ainda, os artigos 46.º e 47.º 
da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e 
do Desporto) bem como o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro 
(Regime dos Contratos-Programa – Desporto, foi o presente regulamento 
aprovado em 26 de fevereiro de 2015, por deliberação da Assembleia 
Municipal de Palmela, sob proposta da Câmara Municipal de Palmela, 
aprovada em reunião realizada em 03 de dezembro de 2014.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º 
Objeto
O presente regulamento define as condições de acesso aos apoios a 
conceder pela Câmara Municipal de Palmela às associações do concelho 
de Palmela que desenvolvam atividades de natureza social, cultural, edu-
cativa, desportiva e recreativa no município de Palmela.

Artigo 2.º 
Âmbito de aplicação
1- Podem candidatar-se aos apoios previstos no presente regulamento 
as associações sem fins lucrativos que promovam atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município e que reúnam cumulativamente as seguintes condições:
a) Estejam legalmente constituídas e sejam titulares de personalidade 
jurídica, no âmbito do direito privado e sem fins lucrativos;
b) Tenham sede ou delegação no município e aí exerçam e desenvolvam 
atividade ou fora dele de interesse para o município;
c) Tenham os seus órgãos sociais regularmente eleitos e em efetividade 
de funções, de acordo com as normas estatutárias;
d) Possuam a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária, 
a Segurança Social e o Município de Palmela;
e) Apresentem candidatura nas condições e prazos definidos para cada 
tipo de apoio;
f) Apresentem, anualmente, os relatórios de atividades e de contas, de-
vidamente aprovado pelos respetivos órgãos sociais.
2- Consideram-se excluídos do âmbito da aplicação do presente regula-
mento, os apoios financeiros a conceder:
a) Às associações de pais e encarregados de educação;
b) Às entidades com estatuto de instituições particulares de solidariedade 
social (IPSS);
c) À promoção e organização de eventos, mostras ou festas de periodici-
dade anual, de caráter local;
d) Associações constituídas ou participadas pelos trabalhadores do mu-
nicípio.
3- Estão igualmente excluídos do âmbito de aplicação do presente regu-
lamento as associações com sede fora do concelho, bem como os apoios 
concedidos pelo município no âmbito de programas e projetos municipais 
especiais, as cedências de equipamentos coletivos regidos por regula-
mento próprio e as atividades ou projetos candidatos a financiamentos 
comunitários.

Artigo 3.º 
Tipologia de apoios
1- Os apoios objeto do presente regulamento podem ter caráter finan-
ceiro ou não financeiro.
2- O apoio financeiro pode ser concretizado através de: 
a) Apoio às atividades das associações com vista à continuidade ou incre-
mento de projetos ou atividades de interesse para o município;
b) Apoio às associações que pretendam concretizar obras de conservação 
de instalações consideradas essenciais ao desenvolvimento normal das 
suas atividades;
c) Apoio para aquisição de equipamentos necessários ao desempenho 
das respetivas atividades.
3- O apoio não financeiro consiste, nomeadamente, na cedência de equi-
pamentos, espaços físicos, materiais, serviços e outros meios técnicos e 
logísticos necessários ao desenvolvimento de projetos ou atividades de 
interesse municipal.



CAPÍTULO II
DA ATRIBUIÇÃO 

Artigo 4.º 
Atribuição dos apoios
1- A decisão de atribuição dos apoios é da competência da Câmara Mu-
nicipal de Palmela, sob proposta do membro do executivo responsável 
pelas áreas respetivas. 
2- Sempre que a lei o imponha ou a Câmara Municipal o considere ade-
quado, os apoios concedidos ao abrigo do presente regulamento são 
objeto de contratos-programa ou outros acordos, nos quais se definem 
os direitos e obrigações das partes que não decorram diretamente do 
presente regulamento, bem como outras especificações consideradas 
necessárias.
3- Os apoios financeiros para execução da atividade são objeto de delibe-
ração pela Câmara Municipal até ao final do mês de abril.
4- Os montantes pecuniários podem ser entregues de uma só vez ou 
repartidos em tranches. 
5- A concessão de apoios não financeiros depende da disponibilidade da 
Câmara Municipal, que cuidará de, previamente, comunicar a sua decisão 
quanto aos pedidos, de forma a não prejudicar o atempado planeamento 
das atividades.

Artigo 5.º 
Publicitação dos apoios
1- As  associações que beneficiem de apoio no âmbito do presente  re-
gulamento devem publicitar,  através de menção expressa, o apoio da 
Câmara Municipal de Palmela e / ou incluir o  logótipo  do município  
em  todos os  suportes  gráficos de promoção ou divulgação do projeto 
ou atividades, bem como em toda a informação difundida nos diversos 
meios de comunicação. 
2- As entidades ficam obrigadas a respeitar todas as disposições legais 
relativas à afixação ou inscrição de publicidade.

CAPÍTULO III
DOS APOIOS 

SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 6.º 
Apoios
1- O apoio municipal refere-se às atividades a realizar durante o ano para 
o qual é atribuído.
2- Para efeitos do disposto no número anterior, enquadram-se, designa-
damente, os seguintes tipos de apoio:
a) Apoio financeiro à continuidade e/ou incremento das atividades cul-
turais, sociais, desportivas, recreativas ou outras de relevante interesse 
público municipal;
b) Apoio financeiro para realização de obras de conservação; 
c) Apoio financeiro para aquisição de equipamentos;
d) Apoio em serviços de transporte;
e) Cedência de instalações e bens, nos termos dos critérios definidos ou 
do respetivo regulamento.

SECÇÃO II - APOIOS FINANCEIROS

Artigo 7.º 
Apoio à atividade
A autarquia atribui apoio financeiro à continuidade ou incremento das ati-
vidades culturais, sociais, desportivas, recreativas ou outras de interesse 
público municipal.

Artigo 8.º 
Apoio a obras de conservação
1 - A autarquia atribui apoio financeiro para a realização de obras de 
conservação de instalações.
2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 4.º, o montante pecuniário é 
transferido em dois momentos, sendo a 1.ª tranche no valor de 50% do apoio 
total concedido e os restantes 50% após a conclusão da intervenção apoiada, 
mediante a apresentação dos respetivos comprovativos da aplicação da verba.
3 - Podem ser objeto de apoio as intervenções realizadas nos seis meses 
anteriores à apresentação da candidatura.

4 - Para efeitos no número anterior é dispensada a apresentação de 
orçamentos, devendo a candidatura ser instruída com comprovativos das 
despesas efetuadas.

Artigo 9.º 
Apoio à aquisição de equipamentos
1- A autarquia atribui apoio financeiro às associações para a aquisição de 
material e equipamento indispensáveis ao seu funcionamento, bem como 
à sua modernização.
2- Incluem-se no âmbito deste apoio, nomeadamente:
a) O apoio à aquisição de equipamento informático, audiovisual ou mul-
timédia;
b) Aquisição de outros bens móveis.

SECÇÃO III - APOIOS NÃO FINANCEIROS

Artigo 10.º 
Cedência de bens móveis
1- A autarquia pode ceder bens móveis, designadamente palcos, stands 
e estrados para a concretização das atividades. 
2- Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 13º, a cedência dos bens 
referidos no número anterior faz-se nos seguintes termos:
a) A cedência do material fica sujeita à disponibilidade do mesmo;
b) A associação deve colaborar no levantamento, transporte, entrega e 
montagem do material cedido;
c) Aquando da receção do material cedido, o responsável pela associa-
ção tem de assinar um documento, responsabilizando-se pela guarda e 
conservação do mesmo.
3- Se for detetado pelos serviços material danifica¬do ou em falta, 
aquando da devolução, a associação requerente é intimada no sentido 
de fazer a sua reposição ou pagamento, se assim se justificar.
4- No caso de existirem solicitações dos mesmos apoios logísticos para a 
mesma data, e sendo impossível satisfazê-las a todas, decidir-se-á pela 
seguinte ordem:
a) A ponderação obtida na análise dos critérios enumerados no artigo 
16.º;
b) O número de apoios materiais e logísticos anteriormente concedidos 
no ano da candidatura, tendo prioridade as associações que tiveram me-
nor número de apoios;
c) A data de entrada da solicitação na Câmara Municipal, priorizando-se 
a maior antecedência.

Artigo 11.º 
Apoio em serviço de transportes
1- A cedência de serviços de transporte municipal está dependente:
a) Da capacidade de resposta da autarquia;
b) Do número e gravidade de ocorrências negativas ocorridas em cedên-
cias anteriores.
2- No caso de existirem solicitações de transportes para a mesma data, e 
sendo impossível satisfazê-las a todas, decidir-se-á pela seguinte ordem:
a) A ponderação obtida na análise dos critérios enumerados no artigo 
16.º;
b) A capacidade de partilha no uso do transporte, quando aplicável;
c) A data de entrada da solicitação na Câmara Municipal, priorizando-se 
a maior antecedência.
3- Informada a associação da disponibilidade de transporte, em caso de 
avaria da viatura até dois dias antes da realização do serviço, o município 
envida todos os esforços para arranjar um transporte alternativo.
4- Caso a avaria aconteça num prazo superior a dois dias, a associação é 
informada da indisponibilidade de realização do serviço, podendo usufruir 
de outra cedência numa data posterior.
5- A cedência do serviço de transportes de passageiros obriga:
a) Ao cumprimento integral dos horários definidos;
b) Ao cumprimento integral dos trajetos definidos;
c) Ao fornecimento pela associação, no momento da partida, da lista 
nominal de passageiros;
d) À identificação do responsável pelo transporte;
e) Ao cumprimento das demais regras de utilização do veículo.
6-  A cedência de transportes de mercadorias obriga ao fornecimento, 
pela entidade beneficiária, de guia de transporte ou outro documento 
que ateste a legalidade da carga.
7- O incumprimento das obrigações previstas na alínea c) do n.º 5 e no 
número anterior impede a realização do transporte. 
8- É da responsabilidade da associação beneficiária o pagamento de 
eventuais coimas por factos praticados pelos utilizadores.



Artigo 12.º 
Utilização dos Equipamentos Desportivos Municipais
1- A decisão sobre a concessão dos apoios, para utilização dos Equipa-
mentos Desportivos Municipais, tem em consideração as seguintes con-
dições:
a) Tratar-se de escalões de formação (treinos e jogos);
b) Tratar-se de modalidades cujo desenvolvimento mais se adequa ao 
equipamento;
c) Inclusão em quadros competitivos;
d) Ausência ou insuficiência de instalações próprias adequadas;
e) Integração em Programas de Desenvolvimento Desportivo.
2- Os apoios para utilização regular dos equipamentos desportivos muni-
cipais, a associações desportivas, devem ter em conta que:
a) Após confirmada a disponibilidade de utilização do equipamento junto 
da Palmela Desporto, EM, é elaborado e assinado um contrato-programa 
de desenvolvimento desportivo válido por uma época desportiva entre as 
três partes: Câmara Municipal, associação beneficiária e Palmela Despor-
to, EM, definindo os termos do apoio;
b) A Câmara Municipal define o montante máximo do apoio a conceder a 
cada clube e por época desportiva. 
3- A concessão do apoio obriga:
a) Ao cumprimento integral dos termos definidos nos contratos-programa 
ou acordos celebrados, consoante o caso;
b) À liquidação pela associação beneficiária, do montante devido, junto 
da Palmela Desporto, EM, caso o valor da utilização exceda o montante 
máximo estabelecido contratualmente, devendo fazê-lo até ao final da 
época desportiva a que se referem as utilizações.
4- Caso tenha enquadramento nos critérios de apoio definidos neste re-
gulamento, pode ser concedido apoio pontual. 

SECÇÃO IV - CANDIDATURAS

Artigo 13.º 
Processo de candidatura
1- O processo de candidatura aos apoios financeiros é aberto anualmen-
te, através da publicação de aviso, no qual constarão, designadamente, 
os seguintes elementos:
a) Regulamento;
b) Formulários de candidatura;
c) Determinação do(s) período(s) de vigência do(s) acordo(s) ou 
contrato(s)-programa a celebrar, se aplicável; 
d) Indicação de outros elementos informativos considerados relevantes.
2- Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as candidaturas 
devem ser apresentadas até ao dia 31 de janeiro de cada ano.
3-As candidaturas aos apoios não financeiros devem ser efetuadas com 
a antecedência mínima de 30 dias seguidos face à data prevista para a 
realização do projeto ou ação.
4- As candidaturas ao apoio à utilização dos equipamentos desportivos 
municipais devem ser efetuadas até ao dia 30 de junho de cada ano.
5- Todas as candidaturas devem ser formalizadas através do preenchi-
mento de formulários próprios a obter na Câmara Municipal, com a indi-
cação do tipo de apoio pretendido.

Artigo 14.º 
Elementos instrutórios
1. As candidaturas são instruídas com os seguintes elementos:
a) Os referidos no n.º 1 do artigo 2.º;
b) Descrição das ações a desenvolver ao abrigo do(s) apoio(s) 
solicitado(s), com a respetiva justificação da mais-valia social, cultural, 
educativa, desportiva e/ou recreativa;
c) Calendarização das ações a desenvolver;
d) Previsão de custos, receitas e necessidades de financiamento, acom-
panhada dos respetivos orçamentos detalhados por ação;
e) Indicação de eventuais pedidos de financiamento solicitados ou a soli-
citar a outras entidades, públicas ou privadas, bem como o tipo de apoio 
recebido ou que se pre¬veja receber;
f) Lista dos materiais necessários e respetivas quantidades, quando o 
apoio se reporte a fornecimento de bens;
g) Quaisquer outros elementos considerados relevantes para apreciação 
da candidatura.
2. A candidatura para execução de obras de conser¬vação deve conter 
ainda os seguintes elementos:
a) Entrega de orçamento, em número não inferior a três, para obras de 
valor superior a € 1.000 (mil euros), sendo suficiente a apresentação de 
um para obras de valor igual ou inferior;
b) Apresentação do comprovativo de licenciamento, nos casos em que tal 
seja legalmente exigido;

c) Apresentação de seguro das instalações;
d) Prova de que o local da intervenção é património da associação reque-
rente ou cujo direito de usufruto é igual ou superior a 4 anos.

Artigo 15.º 
Entrega das candidaturas
As candidaturas são entregues pessoalmente nos balcões de atendimen-
to de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do Anjo, ou na Loja Móvel do Ci-
dadão ou expedidas por correio postal para a Câmara Municipal, Largo 
do Município, 2954-001 Palmela, ou para o endereço eletrónico geral@
cm-palmela.pt, nos prazos previstos no presente regulamento.

Artigo 16.º 
Critérios gerais de avaliação
As candidaturas são analisadas em função dos seguintes critérios: 
a) Relevo e impacto social das atividades para o desenvolvimento na 
comunidade;
b) Contributo para a promoção da cooperação com outras associações e 
outras entidades e agentes da comunidade;
c) Integração em programas e projetos de cooperação com a Câmara 
Municipal;
d) Contributo para o desenvolvimento do espírito associativo e da partici-
pação das pessoas na vida associativa;
e) Promoção de atividades com crianças, jovens, idosos, grupos sociais 
vulneráveis e populações em meio rural/isolado;
f) Valorização da componente de formação e sensibilização;
g)Grau de inovação das iniciativas e projetos;
h) Custos da realização da atividade e capacidade de autofinanciamento 
e de diversificação das fontes de financiamento;
i) Projeção das atividades propostas a nível local, regional, nacional ou 
internacional;
j) Contributo da atividade para a mais-valia económica do território em 
que se insere;
k) Contributo para a valorização do património cultural e natural do ter-
ritório em que se insere;
l) Diversidade das atividades promovidas;
m) Número de intervenientes e/ou equipas envolvidos;
n) Regularidade de atividade ao longo do ano;
o) Contributo para a formação de novos públicos; 
p) Promoção de atividades de apoio à criação artística;
q) Dinamização da prática de novas modalidades na comunidade em que 
se insere;
r) Nível de concretização dos apoios atribuídos pelo município no ano 
anterior.

CAPÍTULO IV
FISCALIZAÇÃO E INCUMPRIMENTO

Artigo 17.º 
Controlo da aplicação dos apoios financeiros
1- A concessão de apoios financeiros obriga à aceitação pelas associa-
ções apoiadas do exercício de poderes de fiscalização do município, des-
tinados a controlar a correta aplicação dos montantes atribuídos. 
2- As associações apoiadas devem, no prazo máximo de 30 dias, após a 
conclusão das atividades, da aquisição de equipamento ou da realização 
de obras de conservação, fazer prova da aplicação das verbas recebidas.

Artigo 18.º 
Solicitação de documentação
A Câmara Municipal pode, a todo o tempo, solicitar a apresentação de 
outra documen¬tação que considere necessária para uma correta avalia-
ção das candidaturas e fiscalização do apoio concedido.

Artigo 19.º 
Regime aplicável aos bens
1 - Os bens adquiridos com apoio do município, ao abrigo deste regulamen-
to, não podem ser alienados, doados ou onerados sob qualquer forma, pelo 
período de 3 anos, após a sua aquisição, salvo acordo da Câmara Municipal.
2 - A alienação, doação ou oneração de bens em infração ao disposto 
no número anterior, dá lugar à exclusão de candidatura nos três anos 
seguintes a todos os apoios municipais.
3 - Excecionam-se do número anterior os casos devidamente comprova-
dos, relativos a bens que sofram de vícios que impeçam a realização do 
fim a que se destinam.



Artigo 20.º 
Suspensão, exclusão ou cessação dos apoios
1 - A existência de irregularidades na aplicação das verbas concedidas, 
nomeadamente a sua utilização para fins diferentes dos estabelecidos ou 
acordados, implicará a imedia¬ta suspensão do processamento implican-
do a exclusão da associação, nas candidaturas à concessão de quaisquer 
dos apoios previstos no presente regulamento no ano civil imediatamente 
seguinte.
2 - As situações previstas no número anterior, bem como as falsas decla-
rações e a inobservância das restantes disposições do presente regula-
mento, reservam ainda à Câmara Municipal o direito de exigir a restitui-
ção das verbas despendidas e inviabilizar futuras candidaturas a apoios 
não financeiros da entidade em causa, sem prejuízo de adotar outros 
procedimentos legais julgados adequados.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 21.º 
Disponibilidades financeiras
A concessão dos apoios constantes no presente regulamento fica sujeita 
e condicionada às disponibilidades financeiras aprovadas em orçamento 
municipal para o ano correspondente.

Artigo 22.º 
Contabilização dos apoios
Todos os apoios financeiros e não financeiros são contabilizados e comu-
nicados anualmente às associações.

Artigo 23.º 
Revisão dos contratos-programa ou acordos celebrados
Os contratos-programa ou acordos celebrados no âmbito do presente 
regulamento podem ser objeto de revisão, por acordo das partes, quan-
do se mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo município 
devido a imposição legal ou ponderoso interesse público ficando sempre 
sujeita a prévia aprovação da Câmara Municipal. 

Artigo 24.º 
Regime subsidiário
1 - Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente regula-
mento, é aplicável o regime jurídico das autarquias locais.
2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a celebração, acompa-
nhamento, controlo da execução, revisão, cessação e incumprimento dos 
contratos-programa para o desenvolvimento desportivo rege-se pelo dis-
posto na Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e do Decreto-Lei n.º 273/2009, 
de 1 de outubro. 

Artigo 25.º 
Disposições transitórias
1 - Tendo em consideração a entrada em vigor do presente regulamento, 
é estabelecido o prazo de 30 dias contados a partir da data da entrada 
em vigor, para a apresentação das candidaturas a que alude o n.º 2 do 
artigo 13.º, contados a partir da data da entrada em vigor.
2 - A Camara Municipal dispõe de um prazo de 90 dias, contados desde o 
termo do prazo previsto no número anterior, para deliberar a concessão 
dos apoios financeiros.

Artigo 26.º  
Omissões
Os casos omissos no presente regulamento são objeto de deliberação por 
parte da Câmara Municipal. 

Artigo 27.º 
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor 10 dias após a sua publicação.

Artigo 28.º 
Revogação
Após a entrada em vigor do presente regulamento fica automaticamente 
revogado o Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo anterior-
mente aprovado.


