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PÁGINA.4

AMBIENTE
Reservatório Elevado 
do Alto do Facho
A Câmara Municipal concluiu 
a construção do Reservatório Elevado
do Alto do Facho, inserida 
na remodelação geral de rede 
de águas da Zona Norte
da Baixa da Banheira, com um 
investimento de 806 586 euros.



PÁGINA.5

1. Biofesta
Em Maio de cada ano, realizou-se 
a Biofesta, uma mostra de projectos
e produtos biológicos dinamizados
nas escolas do concelho e por 
produtores locais, que conta já 
com três edições. 

2. ETAR Barreiro/Moita
Foi adjudicada a empreitada 
de concepção e construção da 
ETAR - Estação de Tratamento de
Águas Residuais do Barreiro/Moita.

3. Centro de Educação e
Sensibilização Ambiental - CESA
Através do CESA, a Câmara
Municipal dinamiza sessões sobre
várias temáticas ambientais, junto
dos alunos do 1º ciclo do Município.

4. Instalação de wc's caninos
A Câmara Municipal tem vindo 
a colocar wc's caninos em todo 
o concelho. Os mais recentes 
situam-se no Parque Estrela
Vermelha e na Marginal da Moita.

5. Mãos à Horta 
Aprender a fazer uma horta 
biológica é o desafio que a Câmara
Municipal lançou aos munícipes,
com o mini-curso “Mãos à Horta”,
entre Abril e Junho de cada ano.

6. Instalação da S.energia
A Agência Local para a Gestão de
Energia do Barreiro e Moita, entrou
em funcionamento em Maio de
2007, e foi criada com o objectivo 
de promover a eficiência energética.
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PÁGINA.6

CULTURA
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo
O Fórum Cultural, na Baixa da Banheira, continua a afirmar-se não só no Município, mas em todo o país, apostando
numa programação de qualidade. Entre Novembro de 2005 e Dezembro de 2007, 25 231 espectadores assistiram a
mais de 300 espectáculos em diferentes áreas artísticas.



PÁGINA.7
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1. Viva Biblioteca Viva
O “Viva Biblioteca Viva” é um 
programa de intervenção das 
bibliotecas municipais que 
contempla projectos como “Quem
Conta um Conto”, “Biblioteca Fora
D'Horas”, “Hora do Conto” 
e “Biblioteca Viva”, entre outros.

2. “Jazz às Quartas” 
e “Clássica às Quintas”
Aumentando a oferta cultural no
concelho, a Câmara Municipal 

iniciou dois novos projectos que 
contemplam espectáculos mensais
de jazz e de sonoridades clássicas.

3. Mês do Idoso - Programa
“Vivências”
Outubro de 2007 foi dedicado aos
idosos do concelho, através da 
iniciativa “Mês do Idoso”, que
englobou vários projectos do
“Vivências”, o I Encontro sobre a
Temática da 3ª Idade, diferentes
ateliês, entre outras iniciativas.

4. Romaria a Cavalo 
Moita - Viana do Alentejo
A Romaria a Cavalo, que se realiza
em Abril, retoma uma antiga
tradição da vila da Moita que 
fazia deslocar centenas 
de agricultores com os seus 
animais a Viana do Alentejo 
para que fossem benzidos 
durante a procissão em honra 
de N.ª Sr.ª D'Aires.

 



CULTURA

Moinho de Maré de Alhos Vedros
A 25 de Abril de 2007, abriu um novo espaço cultural no concelho da Moita. Com a sala de moagem recuperada e uma sala
polivalente no piso superior, o Moinho de Maré acolhe agora exposições temporárias, espectáculos e outros eventos culturais.
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1. Varino municipal “O Boa Viagem”
Após uma intervenção de 
conservação, “O Boa Viagem” tem
estado ao serviço da população e
dos visitantes navegando no Tejo. 
A Câmara Municipal disponibiliza a
embarcação durante todo o ano.

2. Animação de Espaços Públicos
Nos meses de Verão, a autarquia
promoveu vários espectáculos 
nocturnos, no âmbito da iniciativa
“Animação dos Espaços Públicos”.

3. Raid Fotográfico da Moita
Dar a conhecer o Município na sua
vertente turística é o objectivo do
Raid Fotográfico da Moita.

4. Comemorações do Centenário 
do Maestro Fernando Lopes Graça 
Para assinalar o nascimento 
do Maestro Lopes Graça, a Câmara
Municipal preparou, entre Outubro
de 2006 e Janeiro de 2007, um 
programa de homenagem muito
diversificado.

5. Projecto “De Pequenino…” 
Dirigido a bebés e crianças até aos
3 anos, a autarquia lançou o projecto
“De Pequenino…” com espectáculos
mensais de música, dança ou teatro.

6. 10º Aniversário da Biblioteca
Municipal Bento de Jesus Caraça 
Durante o mês de Maio de 2007,
decorreram as comemorações do
10º aniversário de um dos 
equipamentos mais emblemáticos
do Município.
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PÁGINA.10

JUVENTUDE

Quinzena da Juventude 
Música, cinema, teatro, desporto e multimédia
são algumas das actividades que os próprios
jovens, com o apoio da autarquia, apresentam
na Quinzena da Juventude.



PÁGINA.11
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1. Núcleos Pé de Vento
Os núcleos “Pé de Vento” 
desenvolvem actividades de
expressão artística e cultural que
contribuem para o desenvolvimento
harmonioso de crianças e 
adolescentes entre os 8 e os 14
anos. O Centro de Educação pela
Arte “Pé de Vento”, o núcleo central
deste projecto, agora alargado 
às bibliotecas municipais, funciona,
desde Junho de 2007, num espaço
municipal, no Vale da Amoreira.

2. Plataforma Pé Direito
A Plataforma Pé Direito proporciona
aos jovens munícipes, dos 14 aos 20
anos, momentos e experiências 
únicas: idas ao teatro, exposições e
encontros com escritores ou actores.

3. Férias Jovens 
Animar os tempos livres das 
crianças e jovens entre os 8 
e os 14 anos, de forma saudável 
e divertida, tem sido a proposta 
da Câmara Municipal para 

as férias escolares, no âmbito 
da iniciativa “Férias Jovens”. 

4. Apresenta o Teu Projecto
Para estimular a participação e
intervenção dos jovens munícipes, 
a Câmara lança-lhes, anualmente,
o desafio de apresentarem projectos
em diferentes áreas que podem
depois vir a ser dinamizadas
durante a Quinzena da Juventude
ou ao longo de  todo o ano.



PÁGINA.12

EDUCAÇÃO
Feira de Projectos Educativos 
Em Maio, durante a Feira de Projectos Educativos, alunos, professores e instituições partilham, com a comunidade
local, os trabalhos que desenvolvem ao longo do ano lectivo.
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1. Quinzena da Educação 
No arranque de cada ano lectivo 
no concelho da Moita, a Câmara
Municipal promove a Quinzena 
da Educação que engloba várias
iniciativas destinadas a receber 
e a integrar toda a comunidade
educativa: alunos, pessoal docente
e não docente e associações 
de pais.

2. Bibliotecas Escolares
Em dois anos, a autarquia abriu
cinco novas bibliotecas escolares,
tendo assegurado o apoio
necessário às escolas, 
na adaptação dos espaços,
preparação e instalação 
de mobiliário e também 
na organização dos fundos 
documentais.

3. Conselho Municipal 
de Educação
O Conselho Municipal de Educação
foi empossado em Julho de 2007,
tendo como principal objectivo
fomentar a participação 
nas decisões relativas à educação 
e promover o debate entre 
os parceiros educativos. 

       



PÁGINA.14

EDUCAÇÃO
Ampliação da Escola Básica n.º 3, Alhos Vedros - Fonte da Prata
Em 2007, a EB1 n.º 3, em Alhos Vedros, foi alvo de uma intervenção que englobou a criação de mais duas salas 
de aulas para o 1º Ciclo do Ensino Básico, um jardim de infância com quatro salas, uma mediateca/centro 
de recursos, uma sala polivalente/ginásio, um refeitório e recreio coberto. As obras de ampliação desta escola
decorreram no âmbito do contrato de urbanização entre a Câmara Municipal e a Fadesa Portugal, S.A.
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1. Alargamento 
da Rede Pré-escolar
A autarquia continua a alargar 
a Rede de Ensino Pré-Escolar. 
Em Setembro de 2006, foi aberto 
o Jardim-de-Infância na EB 1n.º 2 
da Moita. Actualmente, existem 
no concelho 13 jardins-de-infância
públicos, num total de 22 salas. 

2. Laboratórios de Informática 
Promover a igualdade de acesso 
às novas tecnologias está na origem
dos Laboratórios de Informática 
que a Câmara Municipal tem vindo 
a instalar nas Escolas de 1º ciclo do
concelho e nos Jardins-de-Infância.
Nestes últimos dois anos, foram
abertos três novos Laboratórios 
de Informática, faltando apenas 
o Laboratório da EB1 n.º 3, em 
Alhos Vedros para a conclusão
deste ambicioso programa.

3. Remodelação 
da EB1/JI n.º 2 da Moita
A EB1/JI n.º 2 da Moita começou 
o ano lectivo 2007/2008 renovada. 
A intervenção incidiu no espaço
polivalente, no refeitório escolar e
zonas adjacentes, bem como nas
salas do Pré-Escolar. Foi igualmente
efectuada uma remodelação geral
na rede eléctrica.

       



PÁGINA.16

DESPORTO

Pavilhão Desportivo da EB 2,3 
José Afonso, Alhos Vedros
Inaugurado em Setembro de 2006, o Pavilhão Desportivo
da Escola Básica 2/3 José Afonso teve um custo total 
de 876 000 euros, dos quais 537 000 euros foram 
comparticipados pela Direcção Regional de Educação
de Lisboa e 339 000 euros foram suportados 
pela autarquia.

   



PÁGINA.17

1. Campo Municipal de Futebol
do Vale da Amoreira 
Em Junho de 2006, foi inaugurada 
a 2ª fase do Campo Municipal 
de Futebol do Vale da Amoreira, 
no âmbito da ORUVBB, com um 
investimento de 683 000 euros.

2. Méritos Culturais e Desportivos 
Anualmente, a Câmara Municipal
reconhece os atletas e associações
do Município, com a atribuição 
dos Méritos Culturais e Desportivos. 

3. Centro Municipal de Recursos
de Actividades Desportivas 
de Natureza - NaturalMoita
Passeios pedestres e de BTT,
canoagem e tiro com arco são 
algumas das propostas regulares do
Centro Municipal de Recursos ADN.

4. Programas de Expressão e
Educação Físico-Motora 
A Câmara Municipal tem vindo 
a desenvolver os Programas 
de Expressão e Educação 

Físico-Motora, como “A Escola a
Nadar” e o “Jogar e Aprender”, junto
dos alunos do 1º ciclo. 

5. Meia e Mini Maratonas
Ribeirinhas  
A Meia e Mini Maratonas
Ribeirinhas Moita Fadesa continuam
a afirmar-se na área desportiva. Em
Outubro de 2007, a 20ª Taça dos
Clubes Campeões Europeus de
Estrada decorreu em simultâneo
com a Meia Maratona Ribeirinha.

1

2 3 6

4

            



PÁGINA.18

MUNICÍPIO
Instalação dos Órgãos Autárquicos
Centenas de pessoas assistiram, no dia 29 de Outubro de 2005, no Pavilhão Municipal 
de Exposições, ao Acto de Instalação dos Órgãos Autárquicos.

   



PÁGINA.19

1. Feira Comercial e Industrial
Em simultâneo com a Festa 
em Honra de Nª Sr.ª da Boa Viagem,
a Câmara Municipal promove 
a FECI que reúne, no Pavilhão 
de Exposições, várias áreas de 
actividade numa mostra destinada
a apoiar estes sectores económicos.

2. Conselho Taurino da Moita
O Bolsin Taurino e o Encontro 
de Aficcionados, Tertúlias, Penhas 
e Clubes Taurinos são iniciativas de

destaque promovidas pelo Conselho
Taurino da Moita, um conselho 
consultivo da autarquia, empossado
em Janeiro de 2006. 

3. União Internacional 
das Cidades e Vilas Taurinas
Até ao final de 2006, a Câmara
Municipal assumiu a presidência 
da União Internacional das Cidades
e Vilas Taurinas, um organismo 
que pretende apoiar e promover 
as actividades taurinas.

4. Fórum para a Diversidade 
do Vale da Amoreira 
A Câmara Municipal integra o
Fórum para a Diversidade do Vale
da Amoreira, uma estrutura 
apresentada publicamente em
Junho de 2006, que visa estimular 
o trabalho de parceria entre 
as organizações representativas 
da população daquela freguesia.
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PÁGINA.20

MUNICÍPIO

Iniciativa Bairros Críticos
A freguesia do Vale da Amoreira recebeu a visita do Presidente da República, Cavaco Silva, para a assinatura 
do Protocolo de Parceria com a Câmara Municipal e outros parceiros, no âmbito da iniciativa governamental
“Operações de Qualificação e Reinserção Urbana de Bairros Críticos”, em Outubro de 2006.
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1. Visitas às escolas
Os eleitos com pelouros da Câmara
Municipal realizaram regularmente
visitas aos estabelecimentos 
de ensino do concelho.

2. Cedência de Terreno 
à Raríssimas
A Câmara Municipal formalizou, 
em Agosto de 2007, a cedência, 
à Raríssimas - Associação Nacional
de Deficiências Mentais e Raras, 
de um terreno, com uma área 

de 6 590m2 e um valor de 329 500
euros, situado na Moita, para 
a construção da “Casa dos Marcos”. 

3. Cedência de Terreno ao CRIVA
Em Janeiro de 2007, o Município
cedeu, em direito de superfície, uma
parcela de terreno ao Centro de
Reformados e Idosos do Vale da
Amoreira para a construção de uma
creche. Situado no Vale do Trabuco,
o terreno, tem uma área de
822,16m2 e um valor de 82 216 euros. 

4. Gestão autárquica 
mais próxima dos munícipes
Como forma de aproximar os eleitos
da população e de incentivar a 
participação dos munícipes na vida
local, a autarquia retomou, neste
mandato, a realização de reuniões
públicas descentralizadas em todas
as freguesias. À sexta-feira, um dos
eleitos com pelouros realiza também
o atendimento aos munícipes
descentralizado numa das seis
freguesias.
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PÁGINA.22

MUNICÍPIO

Comemorações dos 30 anos do Poder Local
Para comemorar os 30 Anos do Poder Local Democrático, 
no dia 12 de Dezembro de 2006, realizou-se, no Fórum 
Cultural José Manuel Figueiredo, a exposição 
“Poder Local: 30 Anos Depois das Primeiras Eleições Autárquicas”,
uma Sessão Solene e um espectáculo musical. 

   



PÁGINA.23

31

2

1. Feira das Capacidades
A Câmara Municipal, com o apoio
de vários parceiros, promoveu, 
no início de Dezembro de 2007, 
a II Feira das Capacidades, um
espaço privilegiado de inovação, 
relativamente à acessibilidade 
e inclusão das pessoas com 
deficiência. 

2. Programa 
de Mobiliário Urbano
O Programa de Modernização e
Plano de Acções para o Mobiliário
Urbano do Concelho da Moita, que
pretende harmonizar a imagem do
mobiliário urbano nos espaços
públicos, foi já aprovado. 

3. Projecto TRAMO
A Biblioteca Municipal da Moita
recebeu, em Junho de 2007, o II
Encontro Transnacional do Projecto

TRAMO - Transporte Responsable,
Actions de Mobilité et Ordination.
Este projecto surgiu no âmbito 
de uma candidatura conjunta 
dos Municípios da Moita, Barreiro 
e Loures, dos Ayuntamientos 
de Alicante, Torrent e Manires 
e da Universidade de Génova 
e pretende aprofundar 
o conhecimento das questões 
relacionadas com a mobilidade.

       



PÁGINA.24

MUNICÍPIO
Quartel dos Bombeiros Voluntários da Moita
O novo quartel dos Bombeiros Voluntários da Moita foi 
inaugurado a 21 de Outubro de 2007. Este moderno 
equipamento contou com o apoio da Câmara 
Municipal: cedência do terreno, com uma área 
de 6 500m2 e um valor de 162 000 euros, execução 
do projecto inicial, 17 807 euros, e financiamento 
da construção, no valor de 194 210 euros.
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1. Discussão Pública do PDM
A Câmara Municipal aprovou em Outubro de 2006, 
o Relatório da Discussão Pública da Revisão do Plano
Director Municipal.

2. Programa Municipal RB+
Em Outubro de 2007, a Câmara Municipal apresentou,
no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, o Programa
RB+ “Programa de Requalificação e Modernização 
dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 
do Concelho da Moita”.
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OBRAS E PROJECTOS

Melhoria de espaços públicos em várias freguesias
A autarquia tem vindo a proceder a intervenções em vários locais do concelho: troço da ex-EN11,
entre o Chão Duro e a Broega, arranjos exteriores na Urbanização de S. Sebastião, no Largo Conde
Ferreira, e na Rua 5 de Outubro, na Moita, beneficiação da Rua Augusto Gil e repavimentação 
da Avenida 1º de Maio, da Rua Henrique Amado, na Baixa da Banheira, e da Rua do Parque, 
no Bairro Gouveia, em Alhos Vedros.

   



PÁGINA.27

1 2

1. Arranjos exteriores envolventes 
à Escola Secundária da Moita 
No início de 2006, a Câmara Municipal concluiu 
os arranjos exteriores na zona envolvente 
à Escola Básica 2, 3 D. Pedro II e Secundária da Moita,
no Largo da Juventude, que englobou a remodelação 
do parque de estacionamento, a criação de novos
lugares e a melhoria de toda a zona verde, num 
investimento de cerca de 260 000 euros. 

2. Esgotos do Penteado
A Câmara Municipal concluiu a 2ª fase das redes 
de drenagem de águas residuais do Penteado - Bairro
Vila Morena e adjudicou recentemente a 3ª fase que vai
abranger as zonas da Quinta do Chora e do Bairro 
da Liberdade.
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OBRAS E PROJECTOS

Alargamento da ex- Estrada Nacional 11
No âmbito de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e as entidades 
construtoras das novas superfícies comerciais, a ex-Estrada Nacional 11 foi alvo 
de uma intervenção de alargamento para duas faixas de rodagem, entre o Parque 
das Salinas, em Alhos Vedros, e as bombas de gasolina, na Baixa da Banheira. 
Foram também construídas três novas rotundas e uma via ciclável. 
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1. Rede Pública de Abastecimento de Água
A Rede Pública de Abastecimento de Água foi alargada
ao Bairro Piedade, Barra Cheia e Brejos, num 
investimento municipal de 600 000 euros.

2. Parque Municipal da Moita
A Câmara Municipal concluiu a 1ª fase 
da Remodelação do Parque Municipal da Moita, 
numa intervenção que envolveu um investimento 
de cerca de 600 000 euros.
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OBRAS E PROJECTOS

Requalificação da Envolvente 
à Caldeira da Moita 
No âmbito do Programa Polis, foi concluído 
o enquadramento paisagístico dos novos 
espaços públicos junto à Caldeira da Moita, 
resultantes do novo traçado da Marginal.
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1. Piscina Municipal da Moita
O estudo prévio do projecto da Piscina Municipal 
da Moita, a construir junto à Urbanização Nova Moita,
está já concluído. A Câmara Municipal aguarda apenas
a sua aprovação pelo Instituto do Desporto.

2. Beneficiação do Mercado Mensal da Moita
Iluminação, colocação de geo-drenos, pavimentação
dos arruamentos principais e marcação dos espaços 
do terreiro foram os melhoramentos realizados 
no recinto do Mercado Mensal da Moita.
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