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Em sete anos, o programa “Mecenas 
de Palmela” envolveu um número 
crescente de empresas do Concelho 
nesta rede solidária, que tem dado 
um contributo inestimável ao 
desenvolvimento de projetos com e 
para a comunidade. Um apoio que 
foi particularmente importante no 
contexto de pandemia que vivemos 
e que chegou diretamente a quem 
mais dele necessitava.

Muito obrigado a quem abraçou 
este desafio desde o primeiro 
momento e aos novos parceiros, que 
continuarão a alargar e enriquecer a 
família “Mecenas de Palmela”!

 7 ANOS

 165 PROJETOS
     APOIADOS

 UMA CENTENA
     DE MECENAS

 QUASE MEIO 
     MILHÃO DE 
     EUROS EM APOIOS
     DIRETOS

     OBRIGADO!
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O período de pandemia que atravessamos colocou em evidência a solidez e a resiliência do 
tecido económico do Concelho de Palmela. Um tecido muito diversificado, que tem sabido 
estabelecer sinergias e reinventar-se, numa década que nasceu sob o signo do desafio. 
Da resposta às alterações climáticas e urgente descarbonização à transição digital, sem 
esquecer contextos geopolíticos preocupantes, que afetam, por exemplo, a disponibilidade 
de componentes, as exportações ou o custo dos combustíveis, este é um tempo que nos 
exige, globalmente, reflexão, ação e coragem de dar o salto para um novo paradigma, em 
que a economia, a tecnologia, a ciência, o trabalho sirvam a Humanidade e o Planeta - e não 
o contrário.

No Município, é com orgulho que olhamos o percurso que o programa “Mecenas de Palmela” 
conseguiu trilhar nestes sete anos. Quando o lançámos, em 2015, estávamos confiantes no 
sentido de responsabilidade social das nossas empresas e na sua capacidade de estabelecer 
laços com as comunidades em que se inserem, e não nos enganámos. Ano após ano, 
assistimos ao aumento do número de empresas envolvidas, do número de projetos apoiados 
e do valor total dos apoios.

E se, em 2020, essa trajetória parece ter sido um pouco interrompida pela paragem forçada 
de um conjunto de projetos e intervenções, a realidade é que os recursos foram canalizados 
para necessidades emergentes e, rapidamente, as nossas empresas se mobilizaram para o 
fornecimento de equipamento de proteção individual e materiais de desinfeção e limpeza, 
e para distribuir alimentos e outros bens de primeira necessidade junto de quem mais 
precisava, num movimento solidário que fez toda a diferença.

É, pois, com imensa alegria que realizamos o Encontro de Mecenas 2021, em formato 
presencial. Este momento de convívio, partilha e networking é, desde logo, enorme fonte de 
regozijo pela oportunidade de nos reencontrarmos. Mas possibilita-nos, também, estreitar 
laços de parceria, lançar novas propostas de apoio e, fundamentalmente, agradecer, em 
nome da comunidade, a ajuda inestimável num dos períodos mais difíceis de que temos 
memória.

No arranque de um novo ciclo de trabalho, em que estamos apostados no reforço da coesão 
social e territorial, na defesa do ambiente e na promoção dos nossos valores naturais, culturais 
e patrimoniais, queremos continuar a trabalhar em grande proximidade e diálogo com o 
nosso tecido económico, no sentido de potenciar oportunidades, criar melhores condições de 
trabalho e alavancar desenvolvimento sustentável. O envolvimento na vida da comunidade 
e a partilha de recursos só poderão contribuir para nos inspirar, transversalmente, a fazer 
mais e melhor e para continuar a fortalecer o ecossistema empreendedor deste território.
Muito obrigado a quem está connosco – em particular, a quem se comprometeu desde o 
primeiro momento – e que seja bem-vindo quem chega agora a esta grande família.

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela
Álvaro Manuel Balseiro Amaro
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 ambiente

Centro
de Recolha

Oficial Animal
Apoiar o funcionamento 
deste equipamento, que 

reúne as condições ideais de 
conforto e salubridade para 

abrigar animais abandonados 
recolhidos da via pública e 

promover a sua adoção.

Apoio necessário:
Monetário;

Alimentação;
Apoio para campanhas 

de sensibilização 
(anúncios, merchandising); 

Apadrinhamento
da aquisição de uma viatura 

para apoio à recolha
de animais errantes

e posto móvel
de vacinação.
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Compostar
é reciclar
Promover a prática de 
compostagem, através de ações 
de formação dirigidas a famílias 
que gostariam de transformar os 
resíduos da cozinha ou do jardim 
num fertilizante natural, com oferta 
de kit para montagem de compostor 
em madeira. 

Apoio necessário: Kits para 
montagem de compostor em 
madeira. 

 ambiente

Dia da Árvore
Assinalar o Dia Mundial da Árvore
(21 de março) com ações de 
plantação de árvores em diversos 
locais do Concelho, procurando 
qualificar os espaços públicos e 
privilegiando as espécies autóctones, 
que melhor se adaptam às 
características locais. As empresas 
Mecenas poderão juntar-se às ações 
de plantação das árvores.

Apoio necessário: Fornecimento de 
espécimes arbóreos com PAP não 
inferior a 10/12.
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Monitorização 
do clima 
Fornecimento de duas estações 
meteorológicas, para instalação 
em Poceirão e Palmela, para 
complementar a que será instalada 
em Pinhal Novo, como parte da 
rede metropolitana. Pretende-
se responder à necessidade de 
se monitorizar o clima, em linha 
com o Plano Local de Adaptação 
às Alterações Climáticas, em 
desenvolvimento. 

Apoio necessário: Aquisição e 
instalação do equipamento e ligação 
à rede metropolitana.

Hortas 
comunitárias
Reforçar e ampliar a dinamização 
do projeto Hortas Comunitárias, 
a decorrer em vários pontos do 
Concelho, através da instalação de 
talhões de terreno para cultivo e sua 
disponibilização a munícipes, para a 
criação de hortas em modo biológico 
(hortícolas, aromáticas, medicinais), 
com formação para o efeito oferecida 
pela autarquia.

Apoio necessário: Monetário; 
Ações de formação; Infraestruturas 
associadas à horta (arrecadação, 
cerca, ferramentas).

 ambiente
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Projeto animais
da comunidade
Apoiar e ampliar o projeto “Animais 
da Comunidade”, que conta, 
atualmente, com 10 “aldeias” de 
felídeos, localizadas em Pinhal Novo, 
Cabanas, Quinta da Asseca, Golf do 
Montado e Quinta do Anjo, sendo 
que o número de gatos em cada 
colónia oscila entre 10 e 15. A Câmara 
Municipal de Palmela assegura a 
esterilização dos felídeos, que são 
devolvidos à comunidade, sendo 
alimentados por “cuidadores”, que 
colaboram na monitorização das 
colónias.

Apoio necessário: Monetário; 
Abrigos; Ração para felídeos.

Semana
da Energia (maio)
Assinalar o Dia Nacional da Energia 
(29 de maio), sensibilizando as 
populações para a necessidade de 
desenvolver estratégias de eficiência 
energética. 

Apoio necessário: Monetário; 
Produção de folhetos; Ações de 
formação; Oferta de materiais 
promocionais (merchandising, 
power-banks, etc.); Apoios sociais 
para fazer face a situações de 
pobreza energética (instalação de 
painéis fotovoltaicos e/ou termo- 
solares (aquecimento de água), 
substituição de luminárias obsoletas 
por LED. 

 ambiente
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Semana do 
Ambiente (junho)
Assinalar o Dia do Ambiente (5 de 
junho), para despertar a consciência 
ambiental e dar relevo a ações 
positivas de proteção e preservação 
do ambiente.

Apoio necessário: Monetário; 
Produção de folhetos; Ações de 
formação; Oferta de materiais 
promocionais ecológicos (sacos de 
compras reutilizáveis, sacos para 
separação de resíduos, suportes para 
transporte e guarda de sacos para 
recolha de dejetos caninos, etc.).

Semana Europeia 
da Mobilidade 
Associar o Concelho de Palmela a 
esta iniciativa europeia, procurando 
incentivar a mobilidade sustentável, 
promover hábitos de vida saudável, 
encorajar comportamentos 
compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável e pugnar pela proteção 
da qualidade do ar, a redução do 
ruído e, de forma geral, a mitigação 
das alterações climáticas. De 
forma prática, promover modos 
de mobilidade suave, o transporte 
público e a descarbonização.

Apoio necessário: Monetário; 
Produção de folhetos; Oferta de 
bicicletas ou bicicletas elétricas, de 
equipamento para carregamento 
de veículos elétricos a instalar no 
espaço público, de podómetros e de 
passes para transporte público.

 ambiente
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 ambiente
Semana
da Floresta 
Autóctone 
(novembro)
Assinalar o Dia da Floresta 
Autóctone (23 de novembro), 
através da divulgação e plantação 
de espécies autóctones em 
diversos pontos do Concelho, com 
o envolvimento da comunidade, 
contribuindo, também, para a 
qualificação do espaço público.

Apoio necessário: Fornecimento 
de espécimes arbóreos com PAP 
não inferior a 10/12 e de arbustos 
mediterrânicos; Produção de 
folhetos.

Conservação da 
natureza
Assinalar o Dia da Terra (abril), o Dia 
do Ambiente (junho) ou o Ecology 
Day (setembro), através da realização 
de um BIOBLITZ. O evento visa alertar 
para a necessidade e importância da 
preservação da diversidade biológica 
e convida o público, apoiado por 
biólogas/os e outras/os naturalistas, a 
tentar encontrar e identificar o maior 
número possível de espécies animais 
e vegetais, numa determinada área 
(ex. uma área da Serra do Louro, de 
Montado ou do Estuário do Sado) e 
durante um determinado período 
(ex. um dia).

Apoio necessário: Monetário ou 
contratação direta de equipa técnica 
externa.
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Instituições
do Concelho 
de Palmela
Apoiar associações, 
coletividades de cultura, 
desporto e recreio, Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social – na realização de obras 
e melhoria das suas condições 
de trabalho, aquisição de 
equipamento e apoio direto à 
atividade. 

Apoio necessário: Monetário; 
materiais de construção.

 associativismo
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 cultura

Atividade do 
Cine-Teatro
S. João
Apoiar a atividade anual do 
Cine-Teatro S. João. Propõe-
se que a empresa associe o 
seu nome à principal sala de 
espetáculos do Concelho, um 
ex-libris da vila de Palmela, com 
uma política cultural ao serviço 
da comunidade, e participe 
ativamente na programação 
do equipamento. O ano de 
2022 tem especial significado, 
perspetivando-se programação 
específica e reforçada, no âmbito 
das comemorações do 70.º 
Aniversário deste Cine-Teatro, 
edifício classificado e membro 
certificado da Rede de Teatros e 
Cine Teatros Portugueses.

Apoio necessário: Monetário; 
Reforço de equipamentos.
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 cultura

Cinema em 
bom português

Realizar sessões de cinema 
português contemporâneo 

onde, a par da exibição 
do filme, o público tenha 

oportunidade de ouvir e colocar 
questões a intervenientes do 

filme (realizador/a, produtor/a, 
ator ou atriz).

Apoio necessário:
Monetário.
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 cultura
FIAR
O Festival de Artes de Rua é uma 
iniciativa bienal, de teor conceptual, 
que parte das pessoas e lugares do 
Centro Histórico de Palmela para a 
criação de espetáculos e intervenções 
inéditas, compreendendo as várias 
artes performativas e criadoras/es 
nacionais e internacionais, em parcerias 
improváveis com personalidades 
locais e grupos amadores. A partir do 
programa, um roteiro por ruas, casas e 
espaços improváveis, na descoberta do 
território pela mão das artes.
Organização: FIAR Associação Cultural, 
em parceria com a Câmara Municipal 
de Palmela.

Apoio necessário: Monetário.
FIONG
Este Festival Internacional de 
Música realiza-se em Pinhal Novo, 
com periodicidade bienal, e reúne 
dezenas de instrumentistas de 
Guitarra. A Orquestra Nova de 
Guitarras movimenta centenas 
de jovens em aprendizagem, 
espetáculos e especialização, terreno 
fértil para a criação deste Festival 
que internacionaliza e fortalece um 
programa de afirmação da música 
no nosso território.
Organização: Associação Amigos 
Juntos pela Orquestra Nova de 
Guitarras.

Apoio necessário: Monetário.
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 cultura

Festival Folk 
A Câmara Municipal de Palmela 
prevê realizar, em 2022, a primeira 
edição do Festival Folk (adiado 
devido à pandemia), que pretende 
a fusão artística das diversas 
sonoridades, com trabalho prévio 
em residências artísticas, e a troca 
de experiências entre ranchos 
folclóricos, mediadores (professores 
de dança folk), músicos e grupos 
musicais vindo de outras linguagens, 
numa lógica de criação em 
comunidade, para a comunidade. 

Apoio necessário: Monetário.

Monumento
à música e aos 
músicos do 
concelho
de Palmela
Homenagear a vasta comunidade 
de músicos e reconhecer, através 
de uma criação artística a instalar 
na Vila de Palmela, a partir de um 
concurso aberto de ideias, que 
“Palmela é Música!”. 

Apoio necessário: Monetário.



17

 desporto

Projetos de 
Desenvolvimento 
Desportivo:
Judo, Ginástica, 
Atletismo
e Basquetebol 
Promover atividades desportivas 
que incentivem a prática desportiva 
no Concelho, em parceria com o 
movimento associativo, escolas e 
estruturas federativas. 

Apoio necessário: Material 
desportivo específico das
diferentes modalidades.

Aprender a Nadar 
Reforçar o programa de adaptação ao 
meio aquático “Aprender a Nadar” e 
o papel que desempenha junto das/
os alunas/os do 1.º ciclo do ensino 
básico do concelho de Palmela, 
na igualdade de oportunidades 
para a aprendizagem desta prática 
desportiva. A atleta paralímpica 
Simone Fragoso é madrinha do 
programa. 

Apoio necessário: Monetário.
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 desporto
Dia Mundial da Criança (1 junho)
Celebrar o Dia Mundial da Criança com a iniciativa “Família Ativa, Criança 
Saudável” que reúne, anualmente, muitas centenas de crianças e 
respetivas famílias. De forma lúdica e criativa, pretende-se proporcionar 
a experimentação de diferentes modalidades desportivas e sublinhar a 
importância do brincar e da atividade física no desenvolvimento integral da 
criança.

Apoio necessário: Transporte de materiais e equipamentos; Materiais 
lúdicos e desportivos para dinamização de atividades; Lanches para 
participantes; Ofertas/brindes.
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 desporto
Jogos Desportivos 
Escolares
Iniciativa com mais de 30 anos 
de tradição na comunidade 
educativa local, consiste na 
realização de competições em 
diversas modalidades desportivas, 
individuais e coletivas, com fases 
intra-escolas e inter-escolas. 
Organização conjunta da Câmara 
Municipal de Palmela com as
escolas dos 2.º e 3.º ciclos e 
secundárias do Concelho. 

Apoio necessário: Transporte 
das/os participantes; Medalhas; 
Promoção e divulgação.

Pinhal Novo
Night Run
Corrida (10 km) e caminhada
(4 km) à noite, na vila de Pinhal 
Novo, muito participadas pela 
população e não só. Culmina num 
momento de convívio.

Apoio necessário: Monetário; 
Medalhas e ofertas para 
participantes; Produtos alimentares 
para o convívio; Promoção e 
divulgação.
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Palmela Run  
Corrida de Trail (12 km) e caminhada 
(6 km) ao entardecer, entre a vila 
de Palmela e a Serra do Louro, 
culminando num momento de 
convívio. A iniciativa registou cerca 
de 400 participantes na última 
edição.

Apoio necessário: Monetário; 
Medalhas e ofertas para 
participantes; Produtos alimentares 
para o convívio; Promoção 
e divulgação. Equipamento; 
brinquedos, pavimento, sinalética.

Palmela Trail 
Corrida de Trail Longo (20 km) e 
Curto (12 km) e caminhada, entre a 
vila de Palmela e a Serra do Louro, 
com término no Castelo de Palmela. 
A última edição registou mais de 
1.100 participantes.

Apoio necessário: Monetário; 
Ofertas para participantes; 
Promoção e divulgação.

 desporto
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 desporto
Clássica da Arrábida
Prova de ciclismo profissional, organizada pela Federação Portuguesa 
de Ciclismo e pelos municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal, integra 
o calendário da Federação Portuguesa de Ciclismo e da União Ciclista 
Internacional. Conta com um percurso de cerca de 180 km, através do 
território Arrábida, partilhado pelos três municípios organizadores, sendo que 
o local de partida e de término é rotativo. Participam as melhores equipas e 
ciclistas portugueses, bem como várias equipas estrangeiras, num total de 
cerca de 150 ciclistas, em representação de mais de duas dezenas de equipas. 

Apoio necessário: Monetário; Ofertas para participantes;
Promoção e divulgação.
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 educação
Receção
à Comunidade 
Educativa
Assinalar o início do ano letivo com 
um conjunto de iniciativas/ações, que 
reforçam os laços entre a comunidade. 
Integra um momento de convívio, com 
apresentação dos recursos educativos 
locais, e homenagem a docentes e não 
docentes aposentadas/os.

Apoio necessário: Promoção e 
divulgação; Ofertas; Catering.

Fantasiarte 
Projeto de Educação pela Arte, 
traduz um percurso de ensino/
aprendizagem através da prática 
e vivências artísticas. A viver a sua 
28.ª edição no ano letivo 2021/22, 
o Fantasiarte é um dos raros 
projetos de Educação Pela Arte, 
a nível nacional, que garante um 
percurso associado entre a Educação 
e as Artes, envolvendo cerca de 
4.000 alunas/os e 300 docentes, 
por edição, dos diferentes níveis 
de ensino. Dança, Teatro, Música, 
Cenografia e Cinema associam 
projetos que permitem formação 
de professoras/es, mobilidade de 
espetáculos e um momento final 
de festa para apresentação dos 
trabalhos criados pela comunidade 
educativa.

Apoio necessário: Monetário; 
Promoção e divulgação; Materiais 
para apoio à conceção dos 
programas das escolas; Transportes; 
Ofertas para participantes (brindes, 
t-shirts…).
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Clique Sem Idade 
Projeto de inclusão digital para 
a população 55+, desenvolvido 
no âmbito das políticas locais 
de Envelhecimento Saudável 
abrangendo, até 2021, mais
de 600 participantes.  

Apoio necessário: Monetário; 
Computadores portáteis; Material 
promocional (pen, t-shirt, 
esferográficas /pastas).

 intervenção social

Outubro Maior
Mês das Pessoas 
Idosas
Celebrar o Dia Internacional da 
Pessoa Idosa (1 de outubro) ao 
longo de todo o mês, através de 
um programa de atividades de 
sensibilização, informação, animação, 
capacitação, promoção de estilos de 
vida saudáveis e outras, em parceria 
com as IPSS do Concelho e demais 
atores locais.

Apoio necessário: Monetário; 
Promoção/animação; Espetáculos; 
Cedência/pagamento de espaços 
para eventos.
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 intervenção social
Estórias, 
memórias e 
percursos entre 
gerações
Valorizar o papel das pessoas 
adultas de idade maior e reforçar 
a importância do diáçogo entre 
gerações, através de um programa 
diversificado de iniciativas, a 
desenvolver ao longo do ano: Visitas 
com Memórias, Oficinas de costura, 
Palmela Gerações, Avós em Festa, etc. 

Apoio necessário: Monetário; 
Promoção/divulgação (chapéus de 
palha; sacos); Ações de capacitação 
dirigidas à idade maior.

Cabaz Solidário 
Saudável
Distribuição trimestral gratuita de 
cabazes com produtos essenciais, à 
base de carne de aves, para reforço 
da oferta da rede concelhia de apoio 
alimentar. A ação beneficia cerca de 
200 famílias socialmente vulneráveis 
e é acompanhada de ações de 
formação/sensibilização.

Apoio necessário: Legumes e 
frutas da época; Cabazes; Outros 
bens essenciais; Carrinhos de 
compras com rodas para auxiliar no 
transporte dos bens alimentares.
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 intervenção social
Mercado
da Cidadania
Assente nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
2030, o Mercado é promovido pela 
Câmara Municipal de Palmela e vários 
parceiros locais, e afirma-se como 
espaço privilegiado da educação 
não formal e da dinamização 
comunitária, enquanto reforço da 
coesão social e do desenvolvimento 
de competências potenciadoras da 
autonomia e da participação, da 
igualdade de oportunidades e da 
cidadania. 

Apoio necessário: Promoção e 
divulgação; Ofertas; Transportes; 
Animação e oficinas; Lanches (frutas, 
bolachas e sumos); Locação de 
tendas. 

Unidade
Móvel de Saúde
Palmela Município 
Mais Saudável
Disponibilizar um serviço de 
proximidade na área da saúde 
e da prevenção da doença, em 
particular, nas zonas rurais, com 
recurso a uma viatura devidamente 
apetrechada e transformada, 
com áreas de atendimento e de 
observação.

Apoio necessário: Monetário; 
Empresas ou profissionais 
certificadas/os com intervenção na 
saúde para a disponibilização de 
serviços gratuitos à população.
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 juventude
Março a Partir
Projeto desenvolvido com e para a 
juventude, transversal a várias áreas 
de atuação, terá a sua 27.ª edição 
em 2022. É promovido pela Câmara 
Municipal de Palmela e dinamizado 
em parceria com as associações 
juvenis e grupos informais, ao 
longo do mês de março. Música, 
dança, teatro, artes plásticas, 
desporto, cinema, formação e 
voluntariado são algumas das áreas 
que integram o programa desta 
iniciativa, que se assume como 
“Escola” de Participação Cidadã e 
Associativismo.

Apoio necessário: Monetário; 
Promoção e divulgação; Logística 
(sistemas de luz, som e streaming, 
viatura de apoio, águas).

Concurso de 
Bandas Amadoras 
de Palmela 
Integrado no “Março a Partir”, este 
concurso, promovido pela Câmara 
Municipal de Palmela e dinamizado 
em parceria com as associações 
juvenis e grupos informais, procura 
incentivar a criação musical e revelar 
novos projetos musicais do distrito, 
individuais ou coletivos.

Apoio necessário: Monetário; 
Promoção e divulgação; Logística 
(sistemas de luz, som e streaming, 
viatura de apoio, águas).
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 juventude
Jovens na Páscoa
Programa juvenil de atividades 
educativas, culturais, desportivas 
e recreativas, a desenvolver no 
período das férias escolares da 
Páscoa.

Apoio necessário: Logística 
(transportes); Alimentação e águas; 
Promoção e divulgação.

Jovens no Natal
Programa juvenil de atividades 
educativas, culturais, desportivas 
e recreativas, a desenvolver no 
período das férias escolares de Natal. 

Apoio necessário: Logística 
(transportes); Alimentação e águas; 
Promoção e divulgação.

Jovens no Verão 
Programa juvenil de atividades 
educativas, culturais, desportivas 
e recreativas, a desenvolver no 
período das férias escolares de 
verão.

Apoio necessário: Logística 
(transportes); Alimentação e 
águas; Chapéus de sol; Promoção e 
divulgação.
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 juventude
Concursos de 
imagem, poesia, 
jovens talentos
e vídeo
Iniciativas de incentivo à criação e 
produção artística, direcionadas para 
jovens do Concelho, com idades 
compreendidas entre os 12 e os 30 
anos.

Apoio necessário: Promoção e 
divulgação; Prémios.

CRJ - Centros
de Recursos para
a Juventude
de Palmela,
Pinhal Novo
e Quinta do Anjo
Apoiar o funcionamento destes 
equipamentos para jovens do 
Concelho, entre os 12 e os 30 anos, 
vocacionados para convívio, estudo, 
ensaios, jogos, exposições, acesso à 
internet, partilha de interesses, etc.

Apoio necessário: Promoção 
e divulgação; Computadores; 
Portáteis; Ratos; Teclados; 
Auscultadores; Plasmas; Serviços de 
TV streaming.
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 blibliotecas

365 Dias
de Romance
Conversas literárias bimestrais com 
autoras/es nacionais, no âmbito dos 
objetivos de promoção do livro e da 
leitura.

Apoio necessário: Monetário.

Projeto Livros
para Todos
Implementar um novo projeto 
de promoção da leitura, levando 
livros ao encontro das pessoas, 
em espaços percorridos nos seus 
quotidianos. Especificamente, 
pretende-se a criação de uma 
estrutura que acolha livros, junto à 
entrada da Estação Ferroviária de 
Pinhal Novo, para que cada pessoa, 
autonomamente, possa recolher 
e deixar livros, como se de uma 
Biblioteca se tratasse.

Apoio necessário: Monetário e/ou 
construção da estrutura destinada 
ao Fundo Documental do projeto.
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 património
Edição do boletim
+ Museu
Edição do boletim semestral “+ 
Museu”, prestigiada publicação 
impressa na área da divulgação do 
Património histórico.

Apoio necessário: Impressão de 
duas edições/ano.

Edição de 
publicação sobre 
grutas da Quinta 
do Anjo
Edição de publicação de prestígio 
sobre as Grutas Artificiais de Quinta 
do Anjo, com divulgação no meio 
académico nacional e internacional. 
Trata-se de um dos monumentos 
mais emblemáticos da Arrábida 
e do Megalitismo Europeu, de 
onde são oriundas as primeiras 
Taças campaniformes e pontas de 
cobre «Tipo Palmela», testemunhos 
arqueológicos que levam o nome de 
Palmela pelo mundo.

Apoio necessário: Monetário.
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 património
Conservação 
e restauro de 
peças do Museu 
Municipal
Garantir intervenções de 
conservação e restauro muito 
especializadas em diversas peças 
do acervo do Museu, de elevada 
qualidade e originalidade, em 
domínios como a etnografia 
(vitivinicultura, por exemplo) ou a 
arqueologia. Será possível associar o 
Mecenas à peça.

Apoio necessário: Monetário.

Conservação 
e restauro das 
esculturas
de Santiago
e conceção
do novo espaço 
Museológico
a elas dedicado
Garantir intervenções de 
conservação e restauro muito 
especializadas na estatuária 
Santiaguista, depositada no Museu 
Municipal de Palmela pelo Museu 
Nacional de Arte Antiga, que 
constitui um importante património 
nacional. Esta intervenção permitirá, 
também, voltar a expor a coleção 
ao público, através da criação de 
um novo espaço museológico no 
Castelo de Palmela, na Sacristia da 
Igreja de Santiago, que sublinhará, 
definitivamente, Palmela como o 
território nacional com a presença 
mais antiga e duradoura da Ordem 
e constituirá um novo atrativo no 
roteiro de peregrinação a Santiago. 
Será possível associar o Mecenas à 
peça, e/ou ao Museu.

Apoio necessário: Monetário.
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 património
Atividade
“Linhas, caminhos
e memórias”
Museu - A Estação
Desenvolver a iniciativa “Linhas, 
caminhos e memórias”, um projeto 
de recolha de memórias, imagens 
e recordações do património 
ferroviário do Concelho de Palmela, 
no âmbito da dinamização do 
Museu – A Estação, para perpetuar 
as memórias dos ferroviários com 
ligação ao espaço museológico. 
Esta proposta complementar 
pretende enriquecer a iniciativa 
mensal “No meu tempo” – visitas 
orientadas por ferroviários, através 
do registo fotográfico (documental 
e artístico) e dos testemunhos de 
vida (documental e etnográfico) 
dos convidados, originando uma 
exposição sobre ferroviários e 
património ferroviário edificado 
no concelho de Palmela: Estações 
e Apeadeiros, e a produção de 
catálogo/livro (photobook).

Apoio necessário: Monetário

Meios de 
comunicação 
acessíveis em 
espaços culturais
Contribuir para que os 
equipamentos culturais (Museu, 
Bibliotecas, salas de espetáculo) 
estejam preparados com informação 
e meios acessíveis a todas/os as/
os visitantes - equipamentos 
tecnológicos, folhetos multiformato, 
recursos pedagógicos. As iniciativas 
culturais devem estar preparadas 
para receber diferentes públicos 
com, por exemplo, audiodescrição, 
língua gestual portuguesa, 
conteúdos em pictogramas, braille, 
entre outros formatos.

Apoio necessário: Monetário.
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 proteção civil
Academia da proteção
civil/viatura itinerante
Apoiar a atividade desta Academia, que desenvolve um conjunto de 
iniciativas de formação e sensibilização dirigidas à comunidade escolar, 
movimento associativo e população em geral, contribuindo para uma 
melhor preparação de todos em caso de acidente ou emergência e, 
consequentemente, para uma maior cultura de segurança.

Apoio necessário: Monetário; Equipamento para patrocínio da Academia 
da Proteção Civil. 
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 turismo
Arrábida Walking 
Festival
Apoiar a segunda edição deste 
festival, pioneiro no país e 
inteiramente dedicado à descoberta 
deste imenso património cultural, 
natural e da biodiversidade 
através de passeios pedestres. 
Estão definidos sete percursos que 
permitem percorrer todo o Parque 
Natural da Arrábida, em sete etapas, 
numa Grande Rota, complementada 
por uma seleção de percursos mais 
específicos.

Apoio necessário: Materiais 
promocionais; Merchandising; Apoio 
logístico e de transportes; Animação.

Feira Medieval
de Palmela
Apoiar mais uma edição da Feira 
Medieval de Palmela, que tem 
como cenários privilegiados o 
Castelo de Palmela e o arrabalde, 
no Centro histórico da vila. Nos três 
dias de feira, as/os visitantes têm 
oportunidade de conhecer mais 
sobre a história local e de se inspirar 
pelas estórias que nos falam das 
personagens e das culturas que aqui 
se cruzaram, ao longo de séculos. O 
ambiente desta recriação histórica é 
de festa, com música, dança, teatro, 
torneios, falcoaria, feira, gastronomia 
e desfiles com centenas de artistas e 
figurantes.

Apoio necessário: Alojamento; 
Alimentação dos grupos 
participantes; Materiais de 
construção; Promoção e divulgação; 
Outros.
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 turismo
Festival
do Moscatel
Promover o Moscatel de Setúbal, 
associado aos produtos tradicionais 
e à oferta enoturística da região, 
e conquistar novos públicos, são 
os objetivos desta organização 
da Câmara Municipal de Palmela 
com a Associação da Rota de 
Vinhos da Península de Setúbal, e 
o apoio da Comissão Vitivinícola 
Regional da Península de Setúbal 
e da Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa. O Festival 
realiza-se bianualmente, no Cine-
Teatro S. João, durante um fim-de-
semana de novembro, integrando 
as comemorações do mês do 
Enoturismo e antecipando a quadra 
festiva. O programa conta com 
oficinas, provas, harmonizações, 
atividades para crianças e 
momentos musicais. 

Apoio necessário: Copos; Promoção 
e divulgação; Espetáculos/
programação; Logística.

Festival Queijo, 
Pão e Vinho
Momento alto de promoção dos 
produtos regionais de excelente 
qualidade da Arrábida e, em 
particular, da freguesia de Quinta 
do Anjo, o Festival destaca a trilogia 
queijo, pão e vinho, que surge 
bem acompanhada da doçaria 
tradicional, a fruta, as compotas, o 
mel e os licores, num total de cerca 
de meia centena de expositores. O 
programa, para toda a família, inclui 
atividades desportivas e equestres, 
gastronomia, música, animação e 
propostas únicas, como a “Corrida de 
Ovelhas” no Ovinódromo.

Apoio necessário: Logística; 
Pórticos; Promoção e divulgação.
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 turismo

Palmela Wine Jazz
Iniciativa que alia a promoção 
dos melhores vinhos da região a 
excelentes momentos de jazz, para 
uma experiência inesquecível no 
Castelo de Palmela, num cenário de 
luxo, entre a Arrábida e o rio Sado.

Apoio necessário: Programação; 
Logística; Promoção e divulgação. 

São Silvestre 
Marateca Trail
Promover mais uma edição deste 
evento de divulgação turística do 
território, que visa contribuir para a 
captação de visitantes, valorização 
dos produtos endógenos e 
promoção de hábitos de vida 
saudáveis. Integrada no Plano de 
Ação para a Valorização da Baixa 
Comercial de Águas de Moura, esta 
prova decorre em dezembro e fecha 
o calendário de eventos desportivos 
do Município.

Apoio necessário: Água e fruta para 
abastecimento final; 300 t-shirts 
técnicas com impressão A4; Troféus 
personalizados por escalões.
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 turismo

Viva o Natal
no Município
de Palmela
Programa global de promoção 
de produtos da região, em 
torno da gastronomia, da 
doçaria e do artesanato, 
envolvendo o comércio 
local, a restauração e o 
movimento associativo, 
nas cinco freguesias do 
Concelho. O Mercado 
Tradicional em Palmela, a 
par de vários mercadinhos 
locais,  a animação musical, a 
decoração do espaço público 
com iluminação e motivos 
alusivos à quadra e o Presépio 
composto por peças religiosas 
e etnográficas, que recuperam 
memórias e vivências 
sociais do Centro Histórico 
de Palmela, são alguns dos 
atrativos do programa. 

Apoio necessário: 
Programação; Equipamentos; 
Árvore de Natal; Figuras 
do Presépio; Promoção e 
divulgação.



ficha de 
inscrição

destacável
Mecenas de



Pretendo: 
Agendar reunião
Receber informação complementar
 
Projeto/iniciativa:

Outros: 

Nome da empresa:

Nome do responsável: 

Contacto email: 

Contacto telefónico:

Para outras informações contactar 
Cláudia Novais
Gabinete de Apoio à Presidência 
Câmara Municipal de Palmela 
cnovais@cm-palmela.pt | tlm. 935321179 | gap@cm-palmela.pt



Contactos
Gabinete de Apoio à Presidência
gap@cm-palmela.pt
cnovais@cm-palmela.pt
212 336 650


