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Qualidade  
na administração pública
Município apresentou 
boas práticas na 
República Eslovaca
A convite do Ministério de Trabalho, Assuntos Sociais e 
Família da República Eslovaca, o Município de Palmela 
participou na I Conferência Internacional do Projeto Na-
cional Dobrá Správa, que decorreu em Bratislava, a 1 de 
dezembro. O convite surgiu na sequência do protocolo 
de parceria estabelecido entre as duas entidades, na 
área da qualidade dos serviços, em outubro último.

A conferência teve como objetivo a partilha de conhe-
cimentos e boas práticas (benchlearning) entre várias 
entidades que já implementaram, com sucesso, meto-
dologias da qualidade para a melhoria dos seus serviços. 
Palmela partilhou o trabalho desenvolvido no âmbito da 
implementação da CAF - Estrutura Comum de Avaliação, 
no antigo Departamento de Educação e Intervenção 
Social, que lhe garantiu o reconhecimento de Utiliza-
dor Efetivo da CAF (Effective CAF User), atribuído pela 
DGAEP – Direção Geral da Administração e do Emprego 
Público, representante nacional do Instituto Europeu da 
Administração Pública (EIPA).

Palmela condena terrorismo
Os ataques terroristas realizados nos últimos tempos, um pouco por todo o mundo, motivaram a apresentação de 
duas moções na reunião pública de 18 de novembro da Câmara Municipal de Palmela, e aprovadas por unanimidade. 
Os documentos expressam a solidariedade do Município para com as vítimas do terrorismo nos ataques perpetrados 
na Europa, não esquecendo «Beirute, Garissa, Bagdad, Alepo, Damasco, as Twin Towers, em Nova Iorque, a estação 
de Atocha, em Madrid, a rede do metro de Londres e todos os lugares do mundo onde se mata cobardemente».

O Município repudia os atentados terroristas de 13 de novembro, em Paris, e condena todas as ações extremistas 
que têm conduzido à morte de milhares de inocentes, afirmando os valores da liberdade, democracia e respeito pelo 
direito internacional, princípios que não podem ser postos em causa por nenhuma escalada terrorista. É , também, 
defendida a necessidade de verdadeira convivência democrática entre pessoas de todas as proveniências, credos, 
religiões ou origens.

Ainda a propósito dos ataques em Paris, o Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Balseiro Amaro, enviou condo-
lências ao Embaixador de França em Portugal, Jean-François Blarel, sublinhando a solidariedade do Município e da 
população do concelho para com as comunidades francesas.

Unidade de Saúde Pinhal Novo - Sul
Presidente da Câmara reúne com Secretário  
de Estado Adjunto e da Saúde
O Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, e o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, 
Fernando Araújo, reuniram no dia 23 de dezembro para fazer o ponto de situação do processo referente à construção 
da Unidade de Saúde de Pinhal Novo - Sul, na sequência do contrato-programa celebrado com a ARSLVT - Administra-
ção Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP. Nesta reunião, o Presidente viu reafirmada a assunção dos com-
promissos assumidos e plasmados no referido contrato-programa, nomeadamente, em matéria de financiamento e 
programação, e reiterou a urgência da entrega do programa funcional por parte da ARSLVT, para que seja possível dar 
início à execução dos projetos, de modo a que a empreitada possa ser lançada no decurso de 2016. Recorde-se que 
esta é uma obra orçada em um milhão, cento e oitenta e quatro mil euros, para a qual a Câmara Municipal deu um 
decisivo contributo, não só cedendo o terreno para a construção do equipamento de saúde mas, também, através 
da assunção dos encargos com projetos, arranjos exteriores e lançamento da empreitada.

Dada a recente tomada de posse do Governo e considerando que Palmela tem vários assuntos pendentes que care-
cem de serem concluídos ou esclarecidos com a Administração Central, o Município tem efetuado múltiplas diligên-
cias, a fim de solicitar audiências e informações consideradas pertinentes. É o caso da dotação de meios humanos 
e técnicos para efetivar o Destacamento de Palmela, tendo sido solicitada audiência à Ministra da Administração 
Interna, da construção do Pavilhão Gimnodesportivo na Secundária de Palmela, tendo sido já enviada uma proposta 
de protocolo ao Ministro da Educação e ao Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, ou da preocupação 
com a recolocação do apoio e acompanhamento social descentralizado nas freguesias, que foi tema de uma moção 
recente aprovada pelo Executivo e enviada à Secretária de Estado da Segurança Social, com um pedido de audiência.
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mais desenvol-
vimento!
O Orçamento de 2016 
e as Grandes Opções 
do Plano 2016-2019 
marcam uma nova 
etapa de desenvolvi-
mento do nosso terri-
tório, com novos pro-
jetos, obras e ações 
que, certamente, con-
tribuirão para conferir 
ainda mais qualidade de 
vida aos nossos munícipes.

O esforço que vimos realizan-
do, nos últimos dois anos, no sen-
tido de recuperar a saúde financeira 
do Município, permitiu erradicar a dívida 
a fornecedores, reduzir em 50 por cento a dívida 
de médio  prazo e aumentar a capacidade de investimento. Com 
um grande esforço e rigor financeiro, conseguimos que a taxa de 
arrecadação da receita superasse os 100 por cento e que a da des-
pesa se situasse acima dos 90%, o que revela mais atividade e mais 
concretização de obras. Fizemos mais do que prevíamos, juntando 
ao que estava já orçamentado um conjunto de investimentos pro-
postos pelos munícipes, no âmbito do Orçamento Participativo, ou 
que entendemos que também faziam falta. Conseguimos, por ou-
tro lado, baixar, uma vez mais, o IMI, que é de 0,4 por cento para 
todas as famílias, e isentar da derrama os pequenos empresários.

O boletim municipal que agora vos chega às mãos permite conhe-
cer muitas das obras e ações que serão concretizadas ao longo 
deste período, em áreas como o ensino, a rede viária, o sanea-
mento, a reabilitação urbana, o abastecimento de água, o espaço 
público, a cultura, a juventude, o desporto, a intervenção social 
ou o turismo. Mas queremos também melhorar a qualidade dos 
serviços que prestamos aos munícipes e que são, também, um in-
dicador de desenvolvimento local, como a higiene e limpeza,  a 
manutenção dos espaços verdes ou o atendimento municipal. 

A par deste trabalho, teremos a concretização de investimentos 
da administração central há muito reivindicados pelas populações 
e autarcas do nosso concelho. Foi com muita persistência que con-
seguimos contratualizar a construção da Unidade de Cuidados de 
Saúde de Pinhal Novo-Sul, a Regularização da Ribeira da Salgueiri-
nha e a consolidação das encostas do Castelo de Palmela. Acredi-
tamos que outros investimentos, como o pavilhão desportivo para 
a Escola Secundária de Palmela, poderão ter desenvolvimentos 
este ano e estaremos disponíveis para partilhar soluções e respon-
sabilidades que melhorem o quotidiano dos nossos cidadãos.  

Espera-nos, pois, muito trabalho e a certeza de que, no final do 
ano, teremos mais motivos de orgulho no nosso concelho e nas 
pessoas e instituições que todos os dias contribuem para o seu 
desenvolvimento. Em 2016, teremos pois motivos para celebrar 
os 40 anos do Poder Local e confirmar o papel insubstituível das 
autarquias locais no desenvolvimento do nosso território.  

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Espaço Cidadão de portas abertas
O Município inaugurou no dia 8 de dezembro, o “Espaço Cidadão – Serviço de Apoio à 
Comunidade”. Localizado no coração do Centro Histórico de Palmela, junto ao Mercado 
Municipal, o  Espaço Cidadão acolhe todos os serviços públicos prestados pela Junta de 
Freguesia de Palmela e serviços de proximidade, como o apoio jurídico, dinamização de 
atividades culturais e educativas, abertas às instituições locais, ao movimento associativo 
e à população em geral. 

Na ocasião, a Junta e o Município celebraram o Contrato de Comodato, que formaliza a 
cedência de instalações para o funcionamento dos serviços desta autarquia. Fernando 
Baião, Presidente da Junta, mostrou-se bastante satisfeito com as melhores condições de 
trabalho à disposição da sua equipa e acredita que este será um espaço vivo, dinâmico e 
de afetos, no coração do Centro Histórico, contribuindo para a coesão social. 

Álvaro Balseiro Amaro, Presidente do Município, considerou a conclusão do Espaço 
Cidadão «um marco importante na requalificação do Centro Histórico da vila», encer-
rando uma etapa da reabilitação, «no âmbito de um investimento mais vasto que temos 
consolidado e que terá, em breve, novas fases». No Orçamento para 2016 e nas Grandes 
Opções do Plano estão incluídas obras «importantes para o quotidiano das pessoas, mas 
também, para tornar Palmela ainda mais bonita», sublinhou o Presidente. São exemplo a 
requalificação e iluminação do Jardim Joaquim José de Carvalho, a remodelação de infra-
estruturas e pavimento da Rua Serpa Pinto, a requalificação do Largo do Chafariz D. Maria 
I e da Alameda 25 de Abril e a reabilitação de edifícios de grande interesse patrimonial, 
como o Salão Nobre dos Paços do Concelho e a Igreja de S. João, esta última, em parceria 
com a diocese de Setúbal. O Presidente aproveitou para recordar medidas de incentivo 
que têm conseguido atrair empreendedores, imprimindo uma nova dinâmica, e desafiou 
os proprietários e investidores privados a continuarem a participar «neste esforço coletivo 
de recuperação de imóveis, investimento no comércio e serviços de proximidade», para 
que esta possa ser, cada vez mais, «a nossa sala de visitas».

A cerimónia contou com momentos de animação, a cargo dos jovens músicos da Sociedade 
Filarmónica Palmelense “Loureiros” e do Conservatório Regional de Música de Palmela da 
Sociedade Filarmónica Humanitária, bem como do Grupo Coral “Ausentes do Alentejo”.

Um edifício com muitos séculos de história para contar
Além dos serviços a prestar, a recuperação deste conjunto edificado vem contribuir para a 
valorização e qualificação do Centro Histórico. Testemunha de cerca de sete séculos de ocu-
pação humana, por diversas culturas, este edifício municipal exibe elementos arquitetónicos 
de grande valor para perceber a vivência deste núcleo. De grande importância são, também, 
os elementos relacionados com a captação e distribuição de água, que se encontram mu-
sealizados e podem ser visitados no logradouro. Desde a porta original, rasgada na parede 
virada para o Mercado Municipal, até às múltiplas molduras de janelas e arcos embutidos 
nas paredes interiores e exteriores, o projeto, da autoria do arquiteto palmelense Sérgio 
Camolas, procurou preservar e exibir estes elementos, que nos falam da história do edifício 
e dos vários usos que teve ao longo dos tempos.

No interior, encontra-se uma exposição permanente de espólio arqueológico recuperado e 
a primeira das exposições temporárias a realizar sobre atividades tradicionais do Centro His-
tórico, desta feita, dedicada à relojoaria e elaborada em parceria com o Sr. Altino Bernardes.
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Biblioteca de Palmela  
com iluminação inteligente
Está concluída a instalação de um sistema de iluminação eficiente e 
inteligente na Biblioteca Municipal de Palmela. O sistema foi adju-
dicado por cerca de 37 mil euros e consiste num conjunto de equi-
pamentos e software inovadores, que deverão trazer ao Município 
poupanças da ordem dos 87% no consumo energético, com redução 
da fatura e das emissões de gases com efeitos de estufa.

O sistema agora instalado consiste na substituição de lâmpadas tra-
dicionais por díodos emissores de luz (LED), detetores de presença, 
sensores de luminosidade e outros dispositivos e software, que ga-
rantirão poupança mas, também, maior conforto e adequação da lu-
minosidade a cada tipo de uso.

Na prática, o utilizador decide que tipo e quantidade de luz pretende, 
em função do grau e tipo de ocupação das instalações, sala a sala. O 
sistema mede a presença e quantidade de pessoas, mede a quanti-
dade de luz natural disponível e aciona a iluminação artificial garanti-
da pelos LED, na medida do estritamente necessário.

Este investimento insere-se na medida de reforço da eficiência ener-
gética em edifícios municipais prevista no PAESP – Plano de Ação para 
a Energia Sustentável de Palmela, documento que define a estratégia 
para o cumprimento das metas do Pacto de Autarcas, com um con-
junto de ações a desenvolver pela comunidade, representando um 
desafio ambicioso e motivador para todo o concelho.

Beneficiações no Cemitério de Palmela
Está em fase de conclusão a construção de um edifício de 88 ossários no 
Cemitério de Palmela. A empreitada foi adjudicada por 22.400 euros e tem 
um prazo de execução de 45 dias.

Entretanto, estão em curso outras pequenas obras de beneficiação dos es-
paços destinados a procedimentos tanatológicos e estaleiro, num pacote 
que ascende a cerca de 15 mil euros. 

O estudo e desenvolvimento de projeto para a beneficiação da capela está 
a decorrer, prevendo-se que a respetiva obra ocorra em 2017.

A autarquia concluiu  
o calcetamento do adro da Igreja, em Quinta do Anjo,  
e concluiu a execução de um novo passeio em calçada  
na Rua Fundadores do Airense, junto à Igreja, em Aires. Mercado Municipal de Cabanas  

com obras de conservação 
Foi concluída a empreitada de obras 
de conservação do Mercado Munici-
pal de Cabanas. 

A empreitada, com o valor de 
12.623,37 euros, incluiu a limpeza e a 
pintura de tetos e paredes interiores, 
limpeza e reparações no telhado, nas 
armaduras de iluminação e nas pare-
des exteriores, com pintura integral 
das fachadas, dos gradeamentos e 
da porta de entrada e substituição 
de caixilharias, redes mosquiteiras e 
janelas. 

Esta intervenção segue-se à realizada 
em Palmela, no âmbito da aposta do 
Município nestes espaços comerciais 
de proximidade, e dotou o Mercado 
Municipal de Cabanas de melhores 
condições de funcionamento, tor-
nando-o mais atrativo e confortável. 

Mais poupança energética e valorização do espaço público
Investimento em iluminação pública 
avança 
A empreitada de passagem de infraestruturas aéreas para o subsolo, nas ruas Padre José Este-
vens Dias, Capitães de Abril e 7 de Fevereiro, bem como em outros três arruamentos na zona 
Sul Ponte, em Pinhal Novo, teve início em dezembro. Com o valor global de cerca de 106 mil 
euros, esta obra é realizada pela EDP, sem custos diretos para a autarquia, ao abrigo do Contra-
to de Concessão em vigor. 

Também ao abrigo do contrato, foi concluída, recentemente, a remodelação e ampliação da 
iluminação pública na estrada de Vila Amélia, no valor de 8.200 euros, e o enterramento da 
infraestrutura aérea na Rua da Lagoa da Palha, contígua à Praça da Independência, em Pinhal 
Novo, e é aguardada autorização da Direção Geral do Património Cultural para avançar com 
a remodelação da iluminação no Jardim Joaquim José de Carvalho e na Rua do Castelo, em 
Palmela, intervenções estimadas em cerca de 16 mil e 5.500 euros, respetivamente. 

Para 2016, foram definidos como prioritários o prolongamento da rede na Rua dos Fazen-
deiros com a estrada de acesso à EN 10, em Vila Amélia, a iluminação do Jardim de Caba-
nas, com recurso a tecnologia LED, a iluminação do Circuito de Manutenção da Quinta do 
Pinheiro, em Pinhal Novo, bem como o prolongamento no Sobral de Quinta do Anjo. Foi 
solicitada, ainda, a passagem de infraestruturas aéreas para o subsolo na Av.ª dos Bombei-
ros Voluntários, em Palmela, e na Av.ª Alberto Valente, na Volta da Pedra. 
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Continua o investimento 
na ampliação e remodelação 
da rede de esgotos
No âmbito da ampliação e remodelação das redes de águas re-
siduais domésticas e pluviais, a autarquia executou, recente-
mente, a substituição de um troço (60 metros) do coletor pluvial  
na Rua Humberto Delgado, em Venda do Alcaide, o prolonga-
mento (30 metros) na Rua José Carvalho Braga, em Quinta do 
Anjo, e a ampliação da rede de saneamento na rua 25 de Abril,  
na Carregueira. Foi, também, concluído, um troço (60 me-
tros), entre a Rua Luís Vaz de Camões e a Rua da Unidade, 
no Bairro Alentejano, intervenção que terminará com a re-
posição do pavimento.

Concluída remodelação  
do espaço envolvente à estação ferroviária
A empreitada de remodelação do espaço envolvente sul da estação da REFER de Venda do Alcaide, 
adjudicada pelo valor de 41.974, 92 euros, foi concluída. 

Recorde-se que, em 2015, foi concluída a construção do novo acesso à referida estação, acessível, 
também, a pessoas com mobilidade condicionada e que evita o atravessamento da linha pela pas-
sagem pedonal ou rodoviária.

Prolongamento do coletor 
e ramais na Rua José Luís 
Cipriano
A obra de execução da rede de drenagem de águas resi-
duais domésticas na Rua José Luís Cipriano, em Quinta do 
Anjo, está a decorrer. Esta intervenção integra a construção 
de um prolongamento do coletor de esgotos, numa exten-
são de 250 metros e oito ramais domiciliários, representan-
do um investimento da autarquia de cerca de 10.500 euros.  
A obra integra a empreitada de ampliação e remodelação 
das redes de águas residuais domésticas e pluviais – 2015, 
no âmbito da qual foram feitas, recentemente, ampliações 
da rede na zona da Carregueira, em Pinhal Novo.

A autarquia concluiu a remodelação da rede de abastecimento 
de água da Rua Miguel Cândido, em Quinta do Anjo, após a 
intervenção nas Ruas El-Rei D. Dinis e Afonso de Albuquerque. 
Entretanto, a empreitada para a pavimentação do prolonga-
mento da Rua Miguel Cândido foi consignada em dezembro. 
Adjudicada por 56 mil euros, a obra tem a duração de 80 dias e 
integra um troço de cerca de 500 metros.

Recorde-se que foram concluídos, recentemente, os trabalhos 
na Rua Francisco Assunção Pinho, no Lau, numa extensão de 
552 metros, e na Rua Marcolino Júlio da Costa, em Cabanas, 
com remodelação da rede, numa extensão de 50 metros e exe-
cução de quatro ramais.

Câmara melhora infraestruturas 
na Travessa do Brazão
A Câmara Municipal concluiu a remodelação de um troço da rede de abaste-
cimento de água, na Travessa do Brazão, em Palmela. Os trabalhos integraram 
uma empreitada global de execução de ramais, adjudicada pelo valor de 28.388 
euros. Esta intervenção foi complementada com a execução de passeio e reor-
ganização do estacionamento naquele arruamento.
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Está a decorrer a primeira fase da ciclovia de 
Aires. A empreitada, compreendida entre o ex-
tremo sul da Avenida Joaquim Lino dos Reis e a 
Escola Básica de Aires, tem o valor de cerca de 
28.500 euros e um prazo de execução de 21 dias.

Com um troço partilhado entre peões, bicicletas 
e automóveis em baixa velocidade, e um cor-
redor dedicado, a ciclovia contempla, também, 
uma passagem sobrelevada para atravessamen-
to da rua Fundadores do Airense.

A Câmara Municipal está a proceder à pavimentação do Aceiro dos Arraiados, 
em Pinhal Novo. A empreitada, adjudicada pelo valor de 135.950 mil euros, 
abrange cerca de dois quilómetros de estrada A drenagem pluvial será, tam-
bém, melhorada, com a execução ou correção de quatro aquedutos.

Município empenhado na melhoria  
das acessibilidades de Vila Amélia
Vai ser lançada uma empreitada de pavimentação de um arruamento em Vila Amélia, que 
faz fronteira entre os concelhos de Palmela e Setúbal. Esta obra, que vai servir diversas 
empresas instaladas no local, tem o preço base de cerca de 47 mil euros e será realizada 
com o Município de Setúbal. 

Trata-se de uma intervenção incluída na operação HUB 10 – Plataforma de Conexão Territorial 
Humanizada, candidata ao Pacto de Coesão da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito do acor-
do de parceria Portugal 2020, envolvendo os municípios de Palmela, Setúbal, Sesimbra, Barreiro, 
Seixal e Montijo. Esta intervenção prevê, entre outras ações de requalificação, a criação de uma 
rotunda que virá melhorar o tráfego naquela zona industrial e de serviços. 

No mesmo local, o Município de Palmela concluiu, recentemente, os trabalhos de encami-
nhamento de águas pluviais no cruzamento da Estrada dos Quatro Castelos com a Rua das 
Fazendeiras, que vêm melhorar a drenagem da zona, e repavimentou um troço de cerca de 
300 metros na Estrada de Vila Amélia. 

Mais  
de 100 mil euros 
em segurança 
rodoviária
A Câmara Municipal de Palmela ini-
ciou uma empreitada para constru-
ção de lombas redutoras de veloci-
dade em vários locais do concelho, 
nomeadamente, na Quinta da Glória, 
em Aires, na Rua Alexandre Hercu-
lano, em Cabeço Velhinho, e na EM 
575, em Vale da Vila, no valor de 18 
mil euros. Recorde-se que a autar-
quia investiu, este ano, mais de 100 
mil euros em sinalização horizontal, 
vertical e semafórica, diretamente 
aplicados na segurança rodoviária 
das vias do concelho.
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Funções Sociais 
As funções sociais, com um total de 13 milhões, constituem a maior fatia do 
investimento, correspondendo a 60,49% da verba total. Abrangem as áreas de 
intervenção mais diretamente relacionadas com a satisfação das necessidades 
básicas do quotidiano dos munícipes - educação, saúde, segurança e ação so-
cial, habitação e urbanismo, saneamento e abastecimento de água e resíduos 
sólidos, ambiente, cultura, desporto e lazer. 

Educação   

Num total de 2,6 milhões de euros, ganha particular expressão o investimento na 
ampliação e qualificação do parque escolar, conservação e funcionamento das EB/JI.

O investimento na educação contempla também apoios fundamentais ao su-
cesso no percurso de aprendizagem dos mais novos cidadãos, dos quais se des-
tacam os transportes escolares - que abrangem 2562 alunos, com residência a 
mais de dois quilómetros da escola - cujo custo deverá atingir, este ano, 1,2 mi-
lhões de euros; o Programa de Alimentação Escolar, com o fornecimento de três 
mil refeições diárias às crianças do 1º ciclo e educação pré-escolar; os auxílios 
económicos diretos, com um aumento da comparticipação para livros e mate-
rial escolar, de 55 para 65 euros, por criança, e o alargamento dos horários em 
todos os jardins de infância da rede pública que não disponham de ATL da res-
ponsabilidade das associações de pais, são ações a destacar. É ainda assegurada 
a transferência financeira de 304.489 euros para as Juntas de Freguesia que, ao 
abrigo da descentralização de competências, são responsáveis por pequenas 
intervenções de manutenção e conservação das escolas.

Principais investimentos: 
Escola Básica de Aires (ampliação)  |  Palmela 2  (requalificação) |  Águas de 
Moura (requalificação/ampliação) | EB António Matos Fortuna, Quinta do Anjo 
(ampliação) |   EB Cabanas (requalificação) | EB Palhota

Orçamento 2016 e Grandes Opções do Plano 2016 - 2019 
Novos desafios, mais investimento, melhor território
O Orçamento para 2016 e as Grandes Opções do Plano 2016-2019 refletem um novo 
ciclo de muito trabalho e novos desafios, de concretização dos compromissos assumidos 
com a população e de mais investimento na qualificação do território.

Consolidada a situação financeira, com a redução de cerca de 50 por cento da dívida 
contratualizada de médio prazo, dívida zero a fornecedores, redução das despesas de 
funcionamento e aumento da atividade e investimento, as GOP para 2016 - 2019 inte-
gram praticamente todos os investimentos que constituem compromisso do mandato, 
aos quais se somam outros, que decorrem da própria dinâmica de desenvolvimento do 
território e da interação com as populações, quer através dos processos participativos, 
quer do aprofundamento do contacto e conhecimento da realidade e das necessidades 
das nossas comunidades (ver página 10).

Às grandes opções do plano para 2016, estão destinados 21,5 milhões de euros, uma 
subida de 19, 3% em relação ao ano passado. A estes, somar-se-ão outros investimentos 
que decorrem de candidaturas a fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020, nos 
domínios da mobilidade, eficiência energética, equipamentos coletivos, inclusão social e 
património, entre outros, que exigirão cofinanciamento municipal (ver página 10).

O Município conseguiu, entretanto, comprometer a Administração Central em impor-
tantes investimentos no concelho, fruto de uma postura reivindicativa persistente, mas 
também de cooperação, que levou à conclusão das negociações para a regularização da 
Ribeira da Salgueirinha, a consolidação das encostas do Castelo de Palmela e a constru-
ção da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Pinhal Novo-Sul, obras urgen-
tes, a concretizar neste período de gestão. 
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A construção da Unidade de Cuidados Primários de Saúde de Pinhal Novo, da 
responsabilidade da administração central, terá um financiamento do Ministé-
rio da Saúde de 1.184.000 euros e contará com uma decisiva intervenção do 
Município que, para além da cedência do terreno, assumirá a execução dos 
projetos de arquitetura e especialidades, o lançamento da empreitada e sua 
fiscalização. A Câmara Municipal realizará ainda os acessos, estacionamentos, 
infraestruturas e respetivas ligações (água esgotos, eletricidade e telefones) e 
arranjo e manutenção de espaços exteriores, assumindo os respetivos encargos 
financeiros, que rondarão os 200 mil euros. 

Em parceria com o Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida - Unidade 
de Saúde Familiar Santiago - Palmela, o Município desenvolve o projeto “Saúde 
Palmela” que, a par de outras iniciativas e parcerias, aposta na sensibilização, es-
clarecimento e prevenção.

Centro Histórico de Palmela
No âmbito da estratégia de recuperação do Centro Histórico, e concluídas as 
operações cofinanciadas através do PorLisboa/QREN, as intervenções a concre-
tizar inserem-se no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU). Destacam-se 
a requalificação de espaços públicos e eliminação de barreiras arquitetónicas, a 
continuação da requalificação de infraestruturas e pavimentos e reabilitação de 
edifícios nobres da vila e a revitalização e animação socioeconómica do Centro 
Histórico. Prosseguem as ações no âmbito do FIMOC – Financiamento Municipal 
de Obras e Conservação de Imóveis e “2 (de)Mãos por Palmela”.

Principais investimentos:
- Requalificação do Largo do Chafariz e Alameda 25 de Abril
- Remodelação das infraestruturas e pavimento da Rua Serpa Pinto
- Iluminação do Jardim Joaquim José de Carvalho
- Restauração do Salão Nobre dos Paços do Concelho
- Restauração da Capela de S. João/Museu de Arte Sacra  
   (em parceria com a Diocese de Setúbal)

Ação Social 
A dimensão social do apoio às famílias expressa-se num conjunto de respos-
tas às suas necessidade quotidianas, quer ao nível do desenvolvimento pessoal 
quer no plano económico, de forma a construir um território mais inclusivo, 
com iguais oportunidades para todos os cidadãos. É na educação, no apoio aos 
idosos, às crianças e jovens, na oferta desportiva, no acesso à cultura, mas tam-
bém na discriminação positiva nos impostos e tarifários municipais que se con-
substancia esta política amiga das famílias. O apoio financeiro às instituições 
que intervêm nestas áreas é uma opção que tem em conta as relações de pro-
ximidade e em rede, capazes de satisfazer com maior rapidez e eficácia as ne-
cessidades dos cidadãos. As parcerias assentes numa Rede Social competente, 
dinâmica e solidária e os programas específicos, dinamizados pelo Município, 
constituem respostas cujos resultados são contínuos e reconhecidos. 

Saneamento e infraestruturas
O investimento no saneamento integra duas áreas de intervenção - a infraes-
truturação geral e a gestão das redes de águas residuais, domésticas e pluviais.

Em 2016, estão destinados a este setor 3,6 milhões de euros, o que correspon-
de a um aumento de 32,8%, em relação a 2015. A recuperação e conclusão de 
infraestruturas em loteamentos inacabados, (com acionamento das respetivas 
cauções) e a infraestruturação geral continuam a ter um peso expressivo no or-
çamento e as suas ações têm também como objetivo qualificar zonas urbanas já 
consolidadas. A limpeza, manutenção e regularização de linhas de água é outra 
área de intervenção relevante.

Principais investimentos:
- Conclusão do loteamento de Val’Flores
-Infraestruturação da Rua Zeca Afonso e Travessa do Limoeiro, Bairro Alentejano
- Início do processo e infraestruturação da Lagoinha – 2.ª fase
- Infrestruturação da Quinta do Canastra/Sobral – 1.ª fase
- Consolidação da Encosta do Outeiro - Palmela
- Infraestruturação da Carregueira – Fonte da Vaca
- Sistema de drenagem de Brejos do Assa e Algeruz
- Regularização da linha de água de Cabeço Velhinho

Abastecimento de Água
A captação, armazenamento, distribuição e tratamento de água da rede pública 
constituem o principal investimento neste domínio, ao qual estão afetos 1,2 
milhões de euros, um aumento de 61,1 % relativamente a 2015. 

Principais investimentos:
- Reforço do abastecimento de água a Pinhal Novo 
- Ligação do furo RA1 ao sistema de abastecimento de Palmela 
- Ligação do furo da Fonte da Vaca ao reservatório da Cascalheira
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Proteção do Ambiente e Conservação da Natureza
A regularização da Ribeira da Salgueirinha, obra há muito reivindicada pelo Mu-
nicípio e estruturante no desenvolvimento urbano de Pinhal Novo, é um investi-
mento da maior importância no domínio ambiental e será concretizado através 
de um contrato-programa com a Administração Central. O acréscimo de 71,6% 
de dotação inclui ainda a concretização de novos projetos relacionados direta 
ou indiretamente com o ambiente, quer no que concerne à sua proteção, quer 
na criação de espaços verdes e equipamentos coletivos. A contratação de servi-
ços externos para a manutenção de espaços verdes e zonas públicas constituem 
um esforço financeiro considerável mas necessário para colmatar a escassez de 
recursos internos decorrente das restrições à contratação de pessoal. 

Principais investimentos:
- Regularização da Ribeira da Salgueirinha 
- Reabilitação de logradouros na Rua 25 de Abril, Pinhal Novo
- Beneficiação de espaços exteriores na Terra do Pão, Palmela
- Conclusão do parque de estacionamento/ligação intermodal sul, em Pinhal 
Novo - Estação Ferroviária
- Beneficiação da zona comercial de Águas de Moura/EN 5
- Beneficiação da Alameda 25 de Abril e Largo do Chafariz, Palmela 
- Requalificação de Espaços Exteriores em Fernando Pó
- Conclusão da primeira fase do projeto Hortas Comunitárias
- Conclusão do Centro de Recolha Oficial Animal

Cultura
A Cultura terá um acréscimo de 40,1% no orçamento, destinado, em grande me-
dida, a obras de reabilitação e conservação de equipamentos e ao aumento de 
apoios ao movimento associativo, como base de desenvolvimento de projetos e 
manifestações culturais diversificadas. Em 2016, serão aprofundadas parcerias 
em torno de projetos que constituem uma afirmação do território no plano 
cultural, designadamente, o Festival Internacional de Saxofones de Palmela, o 
Festival Internacional de Música de Palmela e o Festival Internacional de Artes 
de Rua. O Município manterá o apoio ao desenvolvimento de projetos comu-
nitários e às festas locais e à descentralização de atividades culturais, designa-
damente, dos grupos de Teatro, Dança e dos grupos de Folclore do concelho.

Principais investimentos:
- reabilitação dos terraços das galerias da Praça de Armas e Casa Capelo, Castelo 

de Palmela
- obras de conservação no Auditório e Biblioteca Municipal em Pinhal Novo

Funções Económicas
Com três milhões de euros, as funções económicas compreendem as áreas que 
mais diretamente concorrem para o desenvolvimento económico, constituindo-
se como fatores de atratividade do território.  

Indústria e Energia
A Câmara Municipal aderiu ao Pacto dos Autarcas e, nesse sentido, assumiu 
um compromisso de investir nas energias renováveis e reduzir as emissões de 
gases com efeito estufa no seu território. Em 2016, de acordo com o Plano de 
Ação para a Energia Sustentável de Palmela, inicia-se um ciclo de investimentos 
importantes no domínio da eficiência energética, em edifícios e equipamentos 
municipais, escolas, estações de tratamento de água e iluminação pública. 

Rede Viária
A rede viária continua a ser uma área de investimento central, com 1,3 milhões 
de euros, mais 74,6% relativamente a 2015, que contribuirão para a melho-
ria da circulação rodoviária mas também para a promoção da mobilidade e da 
acessibilidade.

Principais investimentos: 
- Conclusão da pavimentação do Aceiro dos Arraiados, Pinhal Novo
- Conclusão da Rua Miguel Cândido, Cabanas
- Pavimentação da Rua Abel Ferreira, Poceirão
- Pavimentação da Rua 9 de Março, Vale da Abrunheira, Águas de Moura
- Pavimentação da Rua Julien Bruand, Lagameças
- Pavimentação da Azinhaga de Matamouros (1.ª fase)
- Pavimentação da Rua 5 de Outubro (troço 1) 
- Repavimentação da Estrada de Vila Amélia e Rotunda (zona de Penalva)
- Extensão das redes de ciclovias e corredores cicláveis - conclusão da primeira 

fase da ciclovia de Aires e início da ciclovia de Quinta do Anjo

Comércio e Turismo
O apoio à dinamização de economia local e a promoção turística do concelho 
serão ponto de partida para o programa Palmela Almenara, a desenvolver em 
2016, que combinará recursos já identificados para uma oferta de qualidade, 
tendo em vista novos públicos. O turismo de natureza, o enoturismo, a gastro-
nomia e o turismo cultural serão componentes principais deste projeto.  

A Feira Medieval, cujo êxito foi unanimemente reconhecido em 2015, volta-
rá em 2016, integrando o calendário de eventos, onde se destacam iniciativas 
apoiadas pelo Município como o Festival do Queijo, Pão e Vinho, Mostra de 
Vinhos de Fernando Pó,  Festa das Vindimas, Festas Populares de Pinhal Novo, 
Festival do Moscatel, Feira Agrícola e Comercial de Poceirão, entre outros.

Desporto, recreio e lazer 

O reforço e qualificação de programas e projetos de desenvolvimento desporti-
vo – judo, ginástica, basquetebol, atletismo e ciclismo – constituem um investi-
mento central deste sector de atividade, que conta com uma participação signi-
ficativa do movimento associativo e de outros parceiros. O município mantém a 
atribuição de apoios ao associativismo, reconhecendo o papel determinante na 
promoção e dinamização da atividade desportiva.

Em 2016, voltará a decorrer um evento de grande dimensão, em Palmela - o 
Campeonato Nacional de Orientação, num reconhecimento do concelho como 
espaço privilegiado para a prática desta modalidade.
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A sua participação conta!
Na sequência da aprovação do Orçamento 2016 e das Grandes  
Opções do Plano 2016-2019 pelos órgãos executivo e deliberativo, 
a Câmara Municipal de Palmela promoveu uma apresentação pú-
blica dos documentos e das linhas estratégicas de atuação para o 
próximo ano. O encontro, que decorreu no dia 4 de dezembro, na 
Biblioteca Municipal de Palmela e encerrou o processo Orçamen-
to Participativo 2015, concluiu que a participação dos cidadãos nos 
diversos debates e inquéritos foi determinante para a definição de 
áreas e projetos prioritários para o território.
Foram 26 as propostas de intervenção para o concelho, apresenta-
das pela população, que foram integradas no Plano para o mandato, 
através de um trabalho de priorização de investimento, construído 
em parceria. A pavimentação da Rua 5 de Outubro, no Bairro do 
Pinheiro Grande, troço 1 (Pinhal Novo), da Azinhaga Mata Mouros, 
1.ª fase (Palmela) ou da Rua Julien Bruand, nas Lagameças (Pocei-
rão), a drenagem pluvial e pavimentação da Rua da Palmeira, no 
Bairro Assunção Piedade (Quinta do Anjo), a remodelação da ilumi-
nação do Jardim Joaquim José de Carvalho (Palmela) ou a criação 
da Rota das Adegas (Marateca) são algumas destas intervenções. 
Destaque, também, para um conjunto de projetos candidatados a 
fundos comunitários, caso da requalificação dos espaços públicos e 
arranjos exteriores de Fernando Pó (Marateca), da rotunda na en-
trada poente de Vila Amélia (Quinta do Anjo), da requalificação do 
polidesportivo de Poceirão e do Largo da Mitra (Pinhal Novo) e da 
criação de um Museu de Arte Sacra através da reabilitação da Igreja 
de S. João (Palmela), em parceria com a Diocese de Setúbal. Em 
2015, registaram-se 555 presenças nas reuniões públicas realizadas 
com munícipes e trabalhadores das autarquias e a entrega de 495 
inquéritos. Pinhal Novo é a freguesia com maior índice de participa-
ção (42,1%), seguida de Palmela (33,3%). 

O Orçamento Participativo 2016 terá início em abril, com a primei-
ra ronda de reuniões públicas, e além deste projeto, os cidadãos 
continuam a contar com as Semanas das Freguesias, o “(A)Gente do 
Bairro” o “Eu Participo – Crianças e Jovens”, as reuniões de Câmara 
descentralizadas e muitos outros canais de participação para faze-
rem ouvir a sua voz. 

Redução do IMI pelo terceiro ano consecutivo
O Município decidiu descer, já este ano, a taxa de IMI para 0,4%, uma medida inicial-
mente prevista para 2017. Esta decisão foi possível graças à recuperação do equilíbrio 
financeiro da autarquia mais cedo do que se previa, com a estabilização da receita e uma 
significativa redução das despesas correntes. A descida do IMI acontece pelo terceiro 
ano consecutivo (0,47%, 0,43% e 40%) para a generalidade dos munícipes. Sobre esta 
redução, o Município aplicará ainda um conjunto de reduções e majorações, em função 
da localização, do estado e dos usos dos edifícios. 

Reduções aplicáveis sobre os 0,4%

- Imóveis na Área de Intervenção do Gabinete do Centro Histórico: - 30%

- Prédios arrendados, na Área do Centro Histórico de Palmela: - 20%  
(cumulativa com a redução anterior)

- Habitações nas áreas abrangidas pelo Programa Municipal de Incentivos à Reabilitação  
de Prédios Urbanos (destinadas a jovens entre os 18 e os 35 anos): -20% ou -10%, 
em função das rendas, até 300 euros

- Edifícios nas áreas abrangidas pelo Programa Municipal de Incentivos à Reabilita-
ção de Prédios Urbanos* que tenham sido objeto de obras de reabilitação: -30%, 
destinados a comércio e -20%, destinados a serviços

Majorações aplicáveis sobre os 0,4%

- Prédios urbanos devolutos há mais de um ano ou em ruína: +300%

- Prédios degradados que constituam perigo para a segurança de pessoas e bens: +30%

Isenção da derrama às pequenas empresas
O Município aprovou a isenção do pagamento de derrama as empresas do concelho 
cujo volume de negócios não ultrapasse 150 mil euros e fixou em 1,5% o valor a co-
brar às empresas com um lucro superior. A par da redução das taxas urbanísticas e 
outras, esta medida constitui um incentivo à fixação de empresas e à dinamização da 
economia local.

*abrange  a Área de Intervenção do Centro Histórico de Palmela, Núcleo Urbano de Águas de Moura, 
Zona Consolidada Sul de Pinhal Novo, Núcleo Urbano de Poceirão e Zona Antiga de Quinta do Anjo

Candidaturas do Município garantem mais investimento para o território
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para o Concelho de Palmela 

Plano de Ação de Mobilidade Sustentável (PAMUS)
- Ligação intermodal de Pinhal Novo Sul (parque de estacionamento da estação ferroviária)
- Ligação do Largo adjacente à Rua Infante D. Henrique à zona central de Pinhal Novo
- Soluções de transporte flexível em território periurbano 

Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU) 
Requalificação do espaço público e edificado (operações no Centro Histórico de Palmela)*

- Alameda 25 de Abril e Largo do Chafariz D. Maria I 
- Infraestruturas e pavimentação da Rua Serpa Pinto
- Iluminação do Jardim Joaquim José de Carvalho 
- Requalificação do Salão Nobre dos Paços do Concelho
- Requalificação do antigo edifício da Rádio Pal (edifício municipal)
- Requalificação do antigo posto da GNR (edifício municipal)
- Recuperação da Capela de S. João Baptista
- Eliminação de barreiras arquitetónicas

Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD)
Centrado nas comunidades de Pinhal Novo, Poceirão, Águas de Moura e Fernando Pó

- Requalificação do Monte do Francisquinho (Pinhal Novo)
- Requalificação do antigo polidesportivo de Poceirão
- Requalificação da zona comercial de Águas de Moura
- Requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura
- Requalificação de espaços públicos e arranjos exteriores de Fernando Pó
- Requalificação do edifício sede da Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó

*Criada bolsa/reserva para operações de privados na área da reabilitação do edificado (200 mil euros)

O conjunto de projetos apresentados pelo Município no âmbito das 
prioridades de investimento do Pacto para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa merece-
ram a Palmela o sexto maior volume de financiamento entre os 18 
municípios que a integram. Todos os investimentos aprovados terão 
uma comparticipação de 50 por cento. Num total de 4,8 milhões de 
euros, em investimentos a desenvolver pelo Município ou por par-
ceiros, estão já definidas as seguintes operações:

Prioridades de investimento
Apoio à eficiência energética
- Cine-Teatro S. João – 220 mil euros 
- Eficiência energética em edifícios municipais – 374 mil euros
- Energia escolar nas escolas – 40 mil euros 
- Otimização das piscinas municipais – 300 mil euros
- Energia solar fotovoltaica – 155 mil euros
Património natural e cultural 
PRARRÁBIDA – 1.195.764 euros 
Almenara – 350 mil euros 
Parque Verde de Pinhal Novo – 300 mil euros
Emprego, MPME 
IEE - Inovação, empreendedorismo e emprego - 300 mil euros
Investimento na educação, formação, através de infraestruturas
EB de Aires – 463 mil euros
EB Palmela2 - 90 mil euros 
EB de Águas de Moura – 630 mil euros 
EB Cabanas – 200 mil euros 
EB Matos Fortuna - 921 071 euros
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Centro de Recolha Oficial de Animais de Palmela
Construção começou em novembro
A Câmara Municipal deu início, em novembro, à empreitada de construção do Cen-
tro de Recolha Oficial de Animais de Palmela. A obra, no valor de 132 mil euros, tem 
um prazo de execução de 150 dias a partir da data de consignação. O novo centro 
de recolha tem uma área de 237 metros quadrados e inclui, entre outras, zonas de 
trabalho e áreas destinadas ao público, nomeadamente, o gabinete veterinário e sala 
de atos médicos, sala de espera, zona de higienização e armazém, 12 salas para os 
canídeos, o gatil; maternidade e enfermaria.

Animais adotados  
em Palmela com esterilização gratuita
O Município vai garantir, sem custos para os adotantes, a esterilização de todos 
os animais adotados no CROA - Centro de Recolha Oficial Animal de Palmela. Esta 
medida, recomendada para o controlo populacional de animais errantes que a  
autarquia está empenhada em implementar, a par com outras medidas de promoção 
do bem-estar e estímulo à adoção, surge fruto de um desafio lançado aos centros  
veterinários do concelho. Aderiram seis centros veterinários, que vão oferecer os 
seus serviços, custeando o Município o equipamento e material médico-cirúrgico.

Município aposta na defesa e  
valorização da Floresta Autóctone
O Município de Palmela associou-se às comemorações do Dia da Floresta Au-
tóctone, assinalado no dia 23 de novembro, contribuindo, também, para a 
iniciativa “Semana da Reflorestação Nacional”, dinamizada pelo movimento 
“Plantar Portugal”.

No dia 22 de novembro, a autarquia promoveu a iniciativa “Uma mão pelos 
trilhos”, uma ação de limpeza, que decorreu na Serra do Louro, Parque Natu-
ral da Arrábida, com a participação de 24 pessoas e jovens voluntários, atra-
vés do programa municipal “Agir de corpo inteiro”. A autarquia disponibilizou, 
para o efeito, material de apoio - luvas, sacos e espetos - e apoio logístico, com 
o transporte dos 500 quilos de resíduos recolhidos.

No âmbito da “Semana da Reflorestação Nacional”, o programa comemorati-
vo integrou, também, um conjunto de iniciativas dirigidas ao público escolar, 
entre 23 e 27 de novembro, com a plantação de cerca de oito dezenas de 
árvores, nomeadamente, plátanos, olaias, freixos comuns, amoreiras e mé-
lias, em núcleos urbanos do concelho, com o objetivo de sensibilizar para a 
importância da conservação da floresta autóctone. No dia 24, 41 alunos da EB 
Salgueiro Maia, plantaram 22 sobreiros e 15 pinheiros num terreno municipal, 
na Urbanização Vila Paraíso, em Pinhal Novo. (ver caixa).

A iniciativa “O meu banco de sementes – variedades tradicionais”, decorreu 
no dia 5 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Palmela. Desenvolvida pelo 
Prof. José Mariano Fonseca, esta ação informou e sensibilizou para a importância 
das variedades tradicionais e promoção da recolha e preservação de sementes 
contra a contínua perda da biodiversidade genética agrícola. 

Idosos e crianças do concelho  
apadrinham e plantam árvores
A Câmara Municipal de Palmela promoveu, nos dias 23, 24 e 25 de novem-
bro, iniciativas de apadrinhamento e plantação de árvores protagonizadas 
por crianças e idosos do concelho.

O Miradouro da Alameda D. Nuno Álvares Pereira, em Palmela e o Espaço 
Fortuna – Artes e Ofícios, em Quinta do Anjo, acolheram o grupo das conver-
sas sobre História e histórias de Palmela, que apadrinharam árvores existen-
tes nos referidos locais, instalando uma placa alusiva ao exemplar escolhido.

No dia 24, na Rua de Barcarrota, na Urbanização Vila Paraíso, em Pinhal Novo, 
duas turmas da EB Salgueiro Maia plantaram pinheiros mansos, freixos e so-
breiros, espécies cedidas ao abrigo do Projeto “Floresta Comum”. Por último, 
no dia 25, na Rua Alberto Valente, em Águas de Moura, o Jardim de Infância 
“Os Cenourinhas” apadrinhou uma árvore existente no local.
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Apoio à população idosa
Câmara promove ações informativas gratuitas
Depois do lançamento, em outubro de 2015, o novo Cartão Municipal Idade Maior vai ser objeto de ações  
informativas promovidas pela Câmara de Palmela, que decorrerão em janeiro, no Pinhal Novo, Bairro  
Alentejano e Poceirão. Estas ações, com participação gratuita e livre, estão previstas para o dia 19, às 10h30,  
na Piscina Municipal de Pinhal Novo, dia 22, às 10h00 na ARPIBA – Associação de Reformados, Pensionistas  
e Idosos do Bairro Alentejano e dia 26, às 11h00, no Centro Cultural de Poceirão.

Recorde-se que o Cartão Municipal Idade Maior é uma medida de inclusão social do Município, destinada  
à população com 60 ou mais anos, residentes no concelho, promovida pela autarquia, em parceria com  
o comércio local, empresas e outros agentes económicos, com parcerias nas áreas da saúde, desporto,  
bem-estar, moda ou decoração, entre outras.

O Cartão Municipal Idade Maior é gratuito e poderá ser solicitado junto dos Postos de Atendimento Municipal de Palmela, 
Pinhal Novo e Quinta do Anjo ou na Loja Móvel do Cidadão. Consulte o Guia Informativo e o Guia de Aderentes em www.cm-palmela.pt.

“Clique Sem Idade”
Ligue-se  
às novas tecnologias!
Nos dias 16 e 23 de novembro, os Centros de Recursos 
para a Juventude de Quinta do Anjo e Pinhal Novo re-
ceberam as oficinas “Quem disse que já não se enviam 
postais – Net Postais”, promovidas pelo Município, no 
âmbito do projeto Clique Sem Idade. Em plena quadra 
natalícia, esta foi mais uma oportunidade para a popu-
lação 55+ alargar os seus conhecimentos na área das 
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação, com a 
pesquisa e o envio de postais de Natal on-line. 

Já em 2016, o projeto propõe oficinas de pesquisa e 
inscrição on-line para o Cartão Municipal Idade Maior 
(11 janeiro na Biblioteca de Palmela e 24 de feverei-
ro no Centro Cultural de Poceirão) e novas oficinas 
de noções básicas de informática (15 de fevereiro a 
14 de março no Centro de Recursos para a Juventude 
de Pinhal Novo). Inscrições gratuitas através do telf. 
212336606 ou do e-mail deis@cm-palmela.pt.

A democratização da utilização das TIC, de forma a 
garantir o exercício dos direitos de cidadania, o refor-
ço das relações de convívio e a aproximação das gera-
ções, são alguns dos objetivos do “Clique Sem Idade”.

Dia Mundial da Diabetes
Projeto Saúde Palmela aposta na prevenção 
O projeto Saúde Palmela - uma parceria entre a Câmara Municipal de Palmela, o Agrupamento dos 
Centros de Saúde da Arrábida (ACES) e a Unidade de Saúde Familiar Santiago Palmela – assinalou o 
Dia Mundial da Diabetes com um conjunto de atividades junto da comunidade, para promover hábitos 
de vida saudável e prevenir a Diabetes. Entre os dias 10 e 13 de novembro, a Escola Secundária de 
Palmela acolheu várias ações dirigidas aos alunos dos 9.º e 11.º anos, realizadas pela equipa da Saúde 
Escolar do ACES, nomeadamente, sessões de informação, rastreio e avaliação do grau de risco, e no 
dia 13, a Biblioteca Municipal de Palmela recebeu iniciativas subordinadas à prevenção da diabetes,  
o seu controlo e a promoção de hábitos de vida saudáveis. Uma caminhada pela vila de Palmela,  
a degustação de Sopa Caramela, numa receita adaptada a diabéticos confecionada pela Confraria da 
Sopa Caramela e atividades lúdicas para a população escolar, foram alguns dos destaques do programa.

Câmara apoiou XVI 
Festival Expressarte
A Câmara Municipal de Palmela apoiou o XVI Fes-
tival Expressarte – Encontro de Teatro, Dança e 
Música, uma organização do Clube de Animação 
Jovem da APPACDM - Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Setú-
bal), que decorreu no concelho, nos dias 25 e 28 de  
novembro e 1 e 2 de dezembro.

Os espetáculos, com entrada gratuita, decorreram 
no Centro Cultural de Poceirão, no Grupo Despor-
tivo Lagoa da Palha, no Auditório Municipal de Pi-
nhal Novo e no Cine-Teatro S. João, em Palmela. 
A iniciativa reúne em palco, anualmente, diversas 
associações de apoio a pessoas portadoras de de-
ficiência, grupos de teatro, dança e música que uti-
lizam as artes com fins terapêuticos, de diversão e 
de inclusão social, a par da troca de experiências.

VII Fórum Social  
consolida princípios 
da Rede
A Rede Social e a Câmara de Palmela promove-
ram, no dia 26 de novembro, na Biblioteca Mu-
nicipal de Palmela, a sétima edição do Fórum 
Social. Tratou-se de um espaço privilegiado de 
reflexão em torno da Rede Social e do desen-
volvimento social, destinado a todos os profis-
sionais de associações, Instituições Particulares 
de Solidariedade Social, Organizações Não Go-
vernamentais, autarquias e outras organizações 
que intervêm no combate às exclusões e desi-
gualdades sociais.

Nesta edição, o debate centrou-se nas redes co-
laborativas, na governação integrada e nos no-
vos programas e medidas de combate à pobreza 
e inclusão, designadamente os Programas Esco-
lhas, os Contratos Locais de Desenvolvimento 
Social, as Redes Locais para a Intervenção Social 
e as Estratégias de Desenvolvimento Local de 
Base Comunitária. 

Este encontro apelou à construção de uma in-
tervenção mais coletiva, mais participada e par-
tilhada, qualificando as parcerias e consolidan-
do os princípios da Rede Social. 

O Fórum contou com a participação do Instituto 
de Segurança Social, Instituto Superior de Ciên-
cias do Trabalho e da Empresa, Instituto Padre 
António Vieira, Centro Social de Palmela e Fun-
dação Santa Rafaela Maria.
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4.º aniversário “Palmela Cidade Europeia do Vinho”
Município saudou produtores premiados 
com ouro em 2015
No dia 27 de novembro, o Município assinalou o 4.º aniversário da distinção “Palmela Cidade 
Europeia do Vinho” com um momento de festa na Casa Mãe da Rota de Vinhos, em Palmela. 
Uma exposição e prova de vinhos da região premiados com medalhas de ouro, em 2015, foi 
pretexto para reunir adegas e agentes locais e regionais ligados aos setores do vinho e do 
turismo num brinde ao sucesso.

“Cidade Europeia do Vinho” é um prémio atribuído, anualmente, pela RECEVIN – Rede Euro-
peia de Cidades do Vinho, na sequência de uma candidatura apresentada pelos municípios 
associados. Em 2012, Palmela foi o primeiro município, a nível europeu, a ser agraciado com 
esta distinção, fruto de uma candidatura forte, construída com os parceiros que fazem desta 
região um destino incontornável para os apreciadores de bons vinhos e gastronomia, natu-
reza e património histórico e cultural ímpar.

Palmela afirma-se como  
destino de turismo cultural 
de referência
A afirmação de Palmela enquanto destino privilegiado de turismo 
cultural, assente em parcerias sólidas e na valorização da nossa 
identidade e património, é um dos principais pilares da estratégia 
em curso para o setor, no concelho. A ideia foi sublinhada no Fó-
rum Turismo Cultural, que decorreu no Cine-Teatro S. João, a 12 de 
novembro. Ao longo de todo o dia, e com sala cheia de profissio-
nais e estudantes, provenientes de todo o país, este Fórum propor-
cionou a apresentação de reflexões teóricas e de casos práticos de 
sucesso, que resultaram num debate profícuo e na apresentação 
de várias linhas de futuro para o desenvolvimento e qualificação do 
turismo no país e na região. O turismo cultural e de natureza são as 
vertentes que apresentam, atualmente, o crescimento mais rápido 
e que, a par da gastronomia e vinhos e da simpatia, constituem os 
principais fatores de satisfação junto dos turistas. Palmela conta 
com oferta forte em todos estes indicadores e teve, nos cinco últi-
mos anos, os melhores de sempre, destacando-se, na região, pelo 
seu potencial competitivo.

Mercadinhos de Natal animaram Quinta do Anjo
Na quadra festiva, a Câmara Municipal de Palmela promoveu Mercadinhos de Natal no Mercado de Quinta do Anjo, que animaram as manhãs de sábado deste equipa-
mento municipal. Cerca de uma dezena de produtores, que participaram, ao longo do verão, nos Mercadinhos de Palmela, estiveram em Quinta do Anjo e apresenta-
ram uma seleção de produtos regionais, dos biscoitos às compotas, passando pelo artesanato e artes decorativas, entre outros. Os visitantes puderam, assim, encontrar 
propostas de produção local para presentes natalícios, originais, mais sustentáveis e contribuindo para fortalecer o tecido económico local.

Este projeto veio complementar outras medidas, desenvolvidas pelo Município, com o propósito de incentivar a dinamização social e económica do núcleo mais antigo 
da aldeia de Quinta do Anjo e de atribuir novos usos a este Mercado Municipal.
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Feiras do Livro de Natal 
incentivam hábitos  
de leitura
O período festivo levou, uma vez mais, a Câmara  Mu-
nicipal de Palmela e o Grupo Porto Editora a unirem 
esforços e a promoverem duas Feiras do Livro no con-
celho. Entre 24 e 29 de novembro, os livros invadiram 
o Mercado Municipal de Pinhal Novo, e entre 1 e 5 de 
dezembro, foi a vez da Biblioteca Municipal de Palme-
la receber a iniciativa. Todos os títulos foram disponi-
bilizados com desconto de 15% sobre preço de capa.

O público infanto-juvenil do concelho de Palmela 
contou, no período de férias natalícias, com um 
conjunto de propostas que aliaram a ocupação de 
tempos livres à descoberta e experiência das artes, 
do património e do desporto. A Câmara Municipal 
de Palmela promoveu a iniciativa “Natal no Museu 
– Olhos na Ponta dos Dedos” no Espaço Fortuna 
Artes & Ofícios, em Quinta do Anjo, que convidou 
os participantes a trabalhar o barro, explorando o 
património cultural local e traduzindo o olhar ar-
tístico de cada um. No mesmo local, e em parce-
ria com o Município de Estremoz, através do seu 
Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho, foi re-
alizada a iniciativa “História, modelação e pintura 
de um boneco ao modo de Estremoz”, baseada na 
exposição “Os artesãos de Estremoz e o Apóstolo 
Santiago”, patente no Espaço Fortuna. A Palmela 
Desporto, E.M. levou a cabo mais uma edição das 
Férias Desportivas na Piscina Municipal de Pinhal 
Novo, com muitas atividades desportivas, lúdicas 
e recreativas, e a Passos e Compassos desenvolveu 
um programa de Férias Culturais, em que explorou 
a educação pela arte e património cultural.

“Palavras na Nossa Terra” 
Município lança projeto de poesia 
A Câmara Municipal de Palmela deu início, em outubro, ao Projeto de Poesia “Palavras na Nossa Terra”. 
A iniciativa, que decorre nas últimas sextas-feiras de cada mês, às 21h00, na Biblioteca Municipal de 
Pinhal Novo, homenageia um poeta por cada tertúlia e conta com a leitura de poemas pelos presentes 
e com a participação de poetas convidados. Além das tertúlias, serão promovidas oficinas, mostras bio-
bibliográficas de grandes poetas, a árvore da poesia, nas Bibliotecas Municipais do concelho - decorada 
com mini poemas de Natal dos leitores - e comemorado o Dia da Poesia, a 21 de março de 2016, com a 
realização de uma maratona de poesia e muitas surpresas.

O poeta Bocage foi o primeiro a estar em destaque, seguido de Sebastião da Gama e de Cesário Verde. 
A abrir 2016, no dia 22 de janeiro, às 21h00, teremos uma tertúlia que homenageará Camões. Ao longo 
de todo o ano, serão evocados outros poetas consagrados, caso de Almeida Garrett, Cesário Verde, Ary 
dos Santos, Fernando Pessoa, António Nobre, Mário Cesariny, Calafate ou Fernando Pinto do Amaral.

Destinado a todos os que gostam de ler e escrever poesia, com interesse pela literatura e cultura, estudan-
tes e público em geral, o Projeto de Poesia “Palavras na Nossa Terra” tem, como objetivos, valorizar e divul-
gar as capacidades poéticas dos escritores de poesia, fomentar o encontro cultural e o convívio, incentivar 
a escrita, divulgar a grande poesia e criar experiências inovadoras de escrita poética, pessoal e coletiva.

A equipa de animação da Rede Municipal de Biblio-
tecas assinalou a quadra natalícia com uma peça 
de teatro, apresentada à comunidade educativa 
(pré escolar e 1.º ciclo), em dezembro, no Auditó-
rio Municipal de Pinhal Novo, Cine-Teatro S. João e 
Centro Cultural de Poceirão.

No dia 12, realizou-se, também, uma sessão gratui-
ta, para o público em geral, no Auditório Municipal 
em Pinhal Novo.

A peça, um original da referida equipa, com a co-
laboração do músico José Ricardo, intitula-se “O 
Grande Dia” e insere-se no Programa de Animação 
Infantil do Livro e da Leitura 2015/2016 “Temos o 
caldo entornado?”, alusivo à Sopa Caramela.

Sopa Caramela  
é tema do Programa  
de Animação Infantil 
do livro e da leitura
Este ano letivo o Programa de Animação Infantil do 
livro e da leitura, dinamizado pela Rede Municipal de 
Bibliotecas do concelho de Palmela, tem como tema a 
Sopa Caramela.

“Temos o Caldo Entornado?” tem como ponto de par-
tida esta iguaria, que revela um pouco dos hábitos 
alimentares e retrata a economia de  subsistência das 
famílias do trabalhadores rurais, provenientes da Bei-
ra Litoral e do Baixo Mondego, que vinham trabalhar 
sazonalmente para as propriedades agrícolas da região 
de Palmela e que ficaram conhecidos como Caramelos. 

Com a Hora do Conto, através da tradição oral e da 
literatura clássica e original, pretende-se estimular a 
criatividade das crianças e dotá-las de conhecimen-
tos para que valorizem a identidade da região. Visi-
tas guiadas às bibliotecas municipais, “o conto vai à 
escola” e o concurso “um conto caramelo, sobre ca-
ramelos e caramelices” complementam o programa.

No ano letivo 2015-2016, serão assinaladas as se-
guintes datas: Natal, com a peça original “O Grande 
Dia” apresentada entre 1 e 14 de dezembro no Au-
ditório Municipal de Pinhal Novo (ver contracapa), 
Cine-Teatro S. João, em Palmela e no Centro Cultural 
de Poceirão; o Carnaval, a 16 de fevereiro, com dan-
ça e desfile de máscaras; as comemorações do Dia 
Internacional do Livro Infantil, no dia 2 de abril, com 
a apresentação pública do conto vencedor do con-
curso, iniciativa apadrinhada por um autor de litera-
tura infantil e as comemorações do Dia Mundial da 
Criança, a 1 de junho, com a peça de teatro “Ou Sim, 
ou Sopas!”, no Auditório Municipal de Pinhal Novo.

Património em destaque
Dias diferentes nas férias do Natal

Bibliotecas assinalaram  
quadra natalícia com “O Grande Dia”
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Venha dançar na Biblioteca de Palmela!
Com o novo ano, a Biblioteca Municipal de Palmela afirma-se como ponto de encon-
tro privilegiado de todos os que aderiram à tradição recuperada dos bailes de danças 
tradicionais, unindo a cultura, a atividade física e a socialização. Leónia de Oliveira é 
a monitora de dança e organizadora destes bailes mensais, apoiados pelo Município, 
que contam com animação por vários músicos nacionais e internacionais, que apos-
tam na divulgação de sons e ritmos de raiz tradicional, de vários pontos do mundo. 
A 24 de janeiro, a música está a cargo dos Fulano & Beltrano e, a 21 de fevereiro, é 
a vez da Batalha do Modesto Camelo Amarelo. As atividades iniciam-se às 16 horas, 
com bilheteira no local. 

Brinquedos tradicionais portugueses em Palmela 

Entre 23 de janeiro e 9 de abril, a Galeria da Biblioteca Municipal de Palmela acolhe a Mostra do Brinquedo Português, numa 
organização conjunta do Município de Palmela com o colecionador Hélder Martins. Trata-se de uma vasta coleção de brinque-
dos tradicionais portugueses – que já esteve patente em Águas de Moura - demonstrativos da evolução dos nossos brinque-
dos e da forma como as crianças se divertiam e aprendiam, noutros tempos. A entrada é gratuita. Informações e marcação de 
visitas para grupos através do telefone 212 336 630.

Janeiras, com tradição e afeto nas ruas de Palmela 
A 6 de janeiro, cumpriu-se a tradição e a população saiu à rua para assinalar a Noite de Reis e saudar o novo ano. O desfile dos grupos 
participantes - o Centro Social de Palmela, o Grupo 40 de Palmela da AEP, o Grupo de Cantares Modalentejo, o Grupo Coral “Ausentes 
do Alentejo”, o grupo de crianças e jovens das Férias Culturais – Passos e Compassos, a Sociedade Filarmónica Humanitária e a Socie-
dade Filarmónica Palmelense “Loureiros” - iniciou-se às 21h00, nos Paços do Concelho, e percorreu o Centro Histórico, com paragem 
junto a vários espaços da vila, para cantar as Janeiras à população e às instituições locais. A atuação final no Cine-Teatro S. João e 
um momento de convívio encerraram o programa. As Janeiras foram retomadas, no Centro Histórico de Palmela, há vinte e um anos, 
numa organização da Câmara Municipal de Palmela com o Movimento Associativo local.

Um mês a celebrar a dança em Palmela
Novembro foi o mês da dança, com a DançArte/Passos e Compassos e a Câmara Municipal de Palme-
la a promoverem a 18.ª edição da Semana da Dança com um programa muito rico e alargado. Cerca 
de 3670 participantes desfrutaram das atividades, pensadas para levar a dança a públicos de todas as 
idades. Ateliês, residências, bailes, filmes, exposições e o concurso “À Volta da Dança” foram algumas 
das principais apostas deste ano, a par das estreias de “Memória de Lugar” (ciclo mM) e de “Tic Tac 
Toc”, a nova produção para o público escolar, partilhada com a comunidade educativa.

A Semana da Dança nasceu em 1997 e, desde então, tem criado parcerias estreitas com a comuni-
dade educativa, com o movimento associativo e outros agentes culturais locais, proporcionando o 
cruzamento da dança com várias expressões artísticas. Anualmente, este é o culminar de um ciclo de 
trabalho dedicado à dança, no concelho de Palmela, propiciando a exploração de novas vertentes da 
dança e o desafio à participação das populações.
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promove igualdade de oportunidades
No dia 4 de janeiro, iniciou-se o 2.º curso deste ano letivo do projeto “Aprender a Nadar”, nas 
Piscinas Municipais de Palmela e de Pinhal Novo, numa iniciativa do Município e da Palmela Des-
porto E.M. em articulação com os Agrupamentos de Escolas do Concelho. As atividades deste 
curso prolongam-se até 16 de março, com a participação das escolas básicas de Aires, António 
Matos Fortuna, Brejos do Assa 1, Águas de Moura 1, Bairro Alentejano, Algeruz-Lau e Alberto 
Valente, num total de 241 alunos. 

A 19 de dezembro, na Piscina Municipal de Palmela, a organização promoveu o Festival de Encer-
ramento do 1.º curso, que reuniu 90 alunos das escolas básicas José Saramago, Cajados e Aires.

O “Aprender a Nadar” é apadrinhado pela nadadora paralímpica Simone Fragoso e continua a 
ter um papel fundamental na igualdade de oportunidades para a aprendizagem da natação junto 
dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho de Palmela. 

Corta Mato Concelhio 
do Desporto Escolar 
reuniu três centenas  
de atletas
O sobral de Quinta do Anjo acolheu, a 14 de 
janeiro, mais uma edição do Corta Mato Con-
celhio do Desporto Escolar, com a participação 
de cerca de três centenas atletas. Coorganiza-
do pela Câmara Municipal de Palmela e pela 
Coordenação Local do Desporto Escolar da 
Península de Setúbal, com o apoio da Escolas 
Secundárias de Palmela e de Pinhal Novo, do 
Agrupamento de Escolas da Ordem de Santia-
go e do Clube Portais da Arrábida, o evento 
decorreu no âmbito do Programa de Desenvol-
vimento do Atletismo e do Apoio ao Desporto 
Escolar e contou, pela primeira vez, com crian-
ças a partir do 1º ano de escolaridade.

Município  
apoiou formação  
em Orientação  
de Precisão
A Biblioteca Municipal de Palmela recebeu, a 24 
de novembro, uma ação de formação em Orien-
tação de Precisão, que contou com a participação 
de coordenadores nacionais de Modalidade de 
Desporto Adaptado (Desporto Escolar) e profes-
sores de Educação Física a lecionarem em escolas 
do concelho, entre outros. Organizada pela Escola 
Secundária de Palmela, pela Coordenação Local do 
Desporto Escolar da Península de Setúbal e pela 
Federação Portuguesa de Orientação, com o apoio 
do Município de Palmela, esta ação foi dinamizada 
pela Associação de Paralisia Cerebral de Almada 
Seixal, no âmbito do Projeto Desporto Com Senti-
do, e pretendeu dar a conhecer as especificidades 
da Orientação de Precisão e o seu papel inclusivo. 

Palmela é uma das referências nacionais, ao nível 
do desenvolvimento da Orientação, e depois de 
acolher, em 2014, os Campeonatos Europeus da 
modalidade, prepara-se para receber, em maio de 
2016, o I Meeting de Orientação de Palmela - Cam-
peonatos Nacionais de Distância Longa e Sprint e 
Prova de Orientação de Precisão.

Judo - Torneio Concelho de Palmela em janeiro
Decorre a 23 de janeiro a 21.ª edição do Torneio do Concelho de Palmela em Judo. A prova, promovida pela Câ-
mara Municipal de Palmela e pela Associação Distrital de Judo de Setúbal, sublinha a tradição da modalidade no 
Município. A realizar no Pavilhão Desportivo Municipal, em Pinhal Novo, entre as 13 e as 19 horas, este Torneio 
destina-se a judocas de 13 e 14 anos e insere-se no calendário de provas da Associação Distrital e no calendário 
de provas abertas da Federação Portuguesa de Judo. O concelho será representado pela Sociedade Filarmónica 
União Agrícola de Pinhal Novo, pela Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano e pela St. Pe-
ter’s School, prevendo-se a participação de cerca de 120 judocas, de todo o país. O Torneio do Concelho de Pal-

mela é antecedido, no período da manhã, pelo Encontro Distrital de Jovens, destinado a praticantes da 
modalidade com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, provenientes dos clubes 

da Associação Distrital de Judo de Setúbal. São esperados cerca de duzentos 
judocas nesta prova, que conta com a participação de todos os clu-

bes inseridos no Programa de Desenvolvimento do 
Judo no Concelho.

Pequenos atletas  
reunidos em Convívio 
de Benjamins A 
O Convívio de Benjamins A em Pavilhão decorreu no dia 
16 de janeiro, no Pavilhão Desportivo Municipal, em Pi-
nhal Novo, numa organização conjunta da Associação 
Académica Pinhalnovense e da Associação de Atletismo 
de Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal de Palme-
la. Participaram 25 crianças das escolas do concelho e de 
vários clubes da área metropolitana de Lisboa. Este con-
vívio é parte integrante do Programa de Desenvolvimen-
to do Atletismo no concelho e continua a promover a 
modalidade junto do público infantil, através de ativida-
des lúdicas e de prática desportiva: 25 metros barreiras, 
salto a “pés juntos”, lançamento do “foguete” (classifica-
ção individual para femininos e masculinos) e estafeta.


