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Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-02-19 

Empresas: Câmara Municipal avança com programa de apoio a rendas 
A Câmara Municipal de Torres Vedras aprovou a criação do Programa Municipal de Apoio a 
Contratos de Arrendamento não Habitacionais e outros Contratos de Exploração e Utilização de 
Imóveis. A medida foi aprovada na reunião do executivo municipal desta quarta-feira, 17 de 
fevereiro. 

Economia 

2021-02-22 

Torres Vedras apoia organizações de economia social com 100 mil euros 
As organizações de economia social do concelho de Torres Vedras poderão recorrer novamente 
a um apoio financeiro, de forma a enfrentar as consequências da pandemia de COVID-19. A 
medida, aprovada na reunião de câmara de 17 de fevereiro, irá disponibilizar 100 mil euros 
para salvaguardar a sustentabilidade financeira destas organizações. O objetivo passa por 
garantir o funcionamento regular das respostas prestadas pelas instituições do Concelho. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

2021-02-23 

Município de Torres Vedras aderiu à Declaração de Glasgow 
O Município de Torres Vedras aderiu à Declaração de Glasgow - Alimentação e Clima, um 
compromisso em torno do desenvolvimento de políticas alimentares sustentáveis, que pretende 
colocar a alimentação e a agricultura no centro da resposta à emergência climática. 

Ambiente; Educação 

2021-02-24 

Em tempo de recolhimento a Câmara Municipal proporcionou “Livros à Medida” 
O projeto "Livros à Medida" consistiu na leitura de pequenos contos com mensagens 
intergeracionais, levada a cabo, semanalmente, nas rádios locais, por Ana Meireles e Sílvia 
Abreu, sendo que os contributos obtidos a partir dessas leituras estão a ser recolhidos e darão 
origem a uma exposição. 

Cultura; Desenvolvimento social 

2021-02-26 

Prémio Nacional de Agricultura: Aguardente torriense conquistou menção honrosa 
A aguardente de perada de pera rocha Old Nosey conquistou uma menção honrosa no Prémio 
Nacional de Agricultura, ficando em segundo lugar na categoria Empresários em Nome 
Individual. A distinção foi revelada na passada quarta-feira, 24 de fevereiro. 

Economia 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-03-01 

“Murais da Igualdade” foram criados no Concelho 
Murais alusivos à temática da Igualdade foram criados em vários locais do Concelho, mais 
concretamente nos Campelos, em Torres Vedras e na Maceira, estando esta ação inscrita no 
Plano Municipal para a Igualdade. 

Desenvolvimento social 

2021-03-01 

Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura já se realizou 
A Fase Municipal de Torres Vedras da edição deste ano letivo do Concurso Nacional de Leitura 
foi realizada em formato "online", tendo na mesma participado 28 alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico, bem como do ensino secundário, de estabelecimentos de ensino do Concelho. 

Cultura; Educação 

2021-03-02 

PME Líder: 80 empresas do Concelho foram distinguidas 
O concelho de Torres Vedras conta com 80 empresas com o estatuto PME Líder, uma distinção 
do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação e do Turismo de Portugal que reconhece 
as melhores empresas portuguesas de pequena e média dimensão. O estatuto proporciona vários 
benefícios. 

Economia 

2021-03-03 

CEA promoveu webinar “O Mar começa aqui, o Mar começa em ti" 
No passado dia 23 de fevereiro, o Centro de Educação Ambiental (CEA) promoveu o webinar “O 
Mar começa aqui, o Mar começa em ti" dirigido a professores e coordenadores das Eco-Escolas 
do concelho de Torres Vedras. 

Ambiente 

2021-03-03 

Candidaturas ao Global Teacher Prize estão a decorrer 
A Câmara Municipal de Torres Vedras é parceira do Global Teacher Prize Portugal, que tem 
como objetivo identificar e premiar o professor inspirador de 2020. 

Educação 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-03-04 

Estrada Municipal 563 vai ser requalificada 
A Estrada Municipal 563, que faz a ligação entre os concelhos de Torres Vedras e Lourinhã, vai 
ser requalificada. Os trabalhos têm início no mês de março e irão incidir sobre uma extensão 
de 3,6 quilómetros. 

Obras 

2021-03-05 

Faixas de gestão de combustível têm estado a ser fiscalizadas no Concelho 
Desde o início do ano e até ao dia 3 de março foram sinalizadas no Concelho cerca de 190 
propriedades rurais com necessidade de intervenção ao nível das faixas de gestão de 
combustível, tendo todos os respetivos proprietários sido notificados para executarem as 
mesmas. 

Proteção Civil 

2021-03-05 

Projeto de cocriação de inovação junta estudantes e empresas 
“Link Me Up – 1.000 ideias” é um projeto de cocriação de inovação que junta estudantes e 
empresas na resolução de problemas e desafios através da plataforma internacional Demola. 

Educação 

2021-03-09 

Câmara Municipal de Torres Vedras assinou contrato-programa com o SCUT 
A Câmara Municipal de Torres Vedras e o Sport Clube União Torreense (SCUT) celebraram, a 8 
de março, o contrato-programa para cedência de património desportivo público ao clube, com 
vista à sua gestão, utilização, manutenção e conservação. 

Atividade física 

2021-03-10 

Iniciativa promoveu contacto entre alunas do 1º ciclo e tecnologia 
Alunas do primeiro ciclo do ensino básico do concelho de Torres Vedras participaram no 
programa “Girls4Tech”, que decorreu no passado dia 8 de março. Um grupo de 12 crianças do 
3º e 4º ano do Centro Educativo da Ventosa participou na iniciativa, que decorreu em meio 
digital. 

Educação 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-03-11 

Município assinou auto de transferência de competências na área da saúde 
O Município de Torres Vedras formalizou, esta quarta-feira, a transferência de competências 
da Administração Central no domínio da saúde. O auto de transferência foi assinado pelo 
presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, numa cerimónia virtual. 

Desenvolvimento social 

2021-03-13 

Reabertura da Biblioteca Municipal de Torres Vedras 
No âmbito das medidas de desconfinamento anunciadas pelo Governo da República a 11 de 
março, a Biblioteca Municipal de Torres Vedras irá reabrir ao público a partir da próxima 
segunda-feira, 15 de março. 

Cultura 

2021-03-16 

Câmara Municipal aprova acordo de parceria para gestão do “EcoCampus” 
O executivo municipal aprovou na reunião de Câmara de hoje, 16 de março, o acordo de 
parceria entre a Câmara Municipal de Torres Vedras e a Associação ESTUFA – Plataforma 
Cultural para gestão do programa “EcoCampus – Torres Vedras”. 

Ambiente; Economia 

2021-03-16 

Câmara Municipal aprovou voto de pesar pelo falecimento de António Faustino da 
Silva 
A Câmara Municipal de Torres Vedras, na reunião de câmara desta terça-feira, aprovou um voto 
de pesar pelo falecimento de António Faustino da Silva, no passado dia 5 de março. 

Mais 

2021-03-16 

Câmara Municipal aprovou apoios financeiros no âmbito da Educação 
Os agrupamentos de escolas e entidades que viabilizam a dinamização de atividades com os 
alunos do primeiro ciclo do concelho de Torres Vedras terão acesso a um apoio de cerca de 47 
mil euros. Os apoios financeiros foram aprovados na reunião de Câmara desta terça-feira, 16 
de março. 

Educação 

 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-03-19 

Torres Vedras participou em evento do Ponto URBACT Nacional 
A Câmara Municipal de Torres Vedras participou na Maratona das Transferências, promovida 
pelo Ponto URBACT Nacional, no passado dia 4 de março. O evento de partilha de experiências 
contou com a participação dos 17 parceiros nacionais envolvidos em Redes de Transferência e 
marcou a etapa final destas redes. 

Educação 

2021-03-22 

Serviços municipais representados em videoclipe da associação Quatro Corações 
Funcionários da Câmara Municipal de Torres Vedras, dos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Torres Vedras, da Promotorres EM e da Junta de Freguesia de Santa Maria, São 
Pedro e Matacães participaram no videoclipe do hino da associação Quatro Corações. 

Ambiente; Mais; Proteção Civil 

2021-03-22 

Torres Vedras conta com uma nova equipa de Sapadores Florestais 
A Câmara Municipal de Torres Vedras reforçou a aposta na gestão florestal e prevenção de 
incêndios, com a constituição de uma nova equipa de Sapadores Florestais e a aquisição de um 
estilhaçador. A apresentação da equipa decorreu hoje, 22 de março, na Mata do Convento do 
Varatojo. 

Ambiente; Proteção Civil 

2021-03-24 

Mais de 8 mil plantas cedidas à população nos Viveiros Municipais 
No âmbito das comemorações do Dia da Árvore e do Dia Internacional da Floresta, assinalados 
a 21 de março, os Viveiros Municipais abriram portas à população para a “Cedência de plantas 
- Drive-in”, nos dias 20, 21 e 22 de março. 

Ambiente 

2021-03-24 

Orçamento Participativo: Parque Infantil da Maceira foi inaugurado 
O Parque Infantil da Maceira, localizado na Rua Rainha Santa Isabel, foi inaugurado ontem, 23 
de março. Este foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo de Torres Vedras 
2019 na tipologia Projetos para a Freguesia. 

Mais 

 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-03-28 

Novo portal dá a conhecer o Centro Histórico de Torres Vedras 
Torres Vedras conta agora com um portal que dá a conhecer o seu Centro Histórico. O site foi 
lançado no Dia Nacional dos Centros Históricos, que se assinala este domingo, 28 de março. 

Cultura; Turismo 

2021-03-29 

Torres Vedras é Capital Europeia da Economia Social 2021 
O Município de Torres Vedras integra a Rede de Cidades Portuguesas — Capital Europeia da 
Economia Social 2021. A rede foi formalizada esta segunda-feira, 29 de março, à margem da 
conferência “O papel da Economia Social na criação de emprego e na implementação do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais”. 

Desenvolvimento social 

2021-03-30 

Fase de apresentação de propostas do Orçamento Participativo tem início a 1 de abril 
A 5.ª edição do Orçamento Participativo de Torres Vedras terá início com a fase de apresentação 
de propostas, que decorre de 1 a 16 de abril. Com o objetivo de continuar a reforçar a 
participação da comunidade local, a Câmara Municipal de Torres Vedras disponibiliza 350.000 
€ para a implementação dos projetos vencedores, numa edição que irá contar com duas 
tipologias de projeto: Freguesia e Supra Freguesia. 

Mais 

2021-03-30 

Estratégia Local de Habitação do Município de Torres Vedras aprovada em reunião de 
Câmara 
A Estratégia Local de Habitação do Município de Torres Vedras foi apresentada na reunião de 
Câmara de hoje, 30 de março, tendo sido aprovada pelo executivo municipal. O documento foi 
desenvolvido pela Câmara Municipal de Torres Vedras, com o acompanhamento da empresa 
Quaternaire. 

Desenvolvimento social; Urbanismo 

2021-03-31 

Fundos comunitários financiam remoção de amianto em escolas do Concelho 
A Câmara Municipal viu recentemente aprovado um financiamento comunitário de 626.438 
euros, destinado à remoção de coberturas em fibrocimento com amianto e à instalação de novas 
coberturas em vários estabelecimentos de ensino do Concelho. 

Educação; Obras 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-04-01 

Torres Vedras implementa Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
O Município de Torres Vedras vai implementar o Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
2020-2022. O instrumento foi aprovado na reunião de Câmara desta terça-feira, 30 de março, 
e resulta da aprovação de uma candidatura ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 
(FAMI). 

Desenvolvimento social 

2021-04-05 

Reabertura de equipamentos culturais 
No âmbito das medidas de desconfinamento anunciadas pelo Governo da República a 11 de 
março, vários equipamentos culturais da Câmara Municipal de Torres Vedras reabrem ao público 
hoje, 5 de abril. 

COVID-19; Cultura 

2021-04-06 

Ginásio ao ar livre do Parque da Várzea inaugurado no Dia Mundial da Atividade Física 
O ginásio ao ar livre do Parque Verde da Várzea foi inaugurado hoje, 6 de abril, Dia Mundial da 
Atividade Física. Composto por quatro estações com vários equipamentos, este ginásio permite 
à população complementar a atividade física aeróbica (caminhada ou corrida) com o 
desenvolvimento da força muscular. 

Atividade física 

2021-04-07 

Bluefest: Santa Cruz acolhe evento dedicado à economia azul 
Santa Cruz vai acolher a primeira edição do Bluefest, uma conferência que pretende promover 
a transição para uma economia azul. “A ciência, novas tecnologias e inovação para um oceano 
sustentável” é o tema central do evento, que está marcado para dia 5 de maio. 

Ambiente; Economia 

2021-04-07 

COVID-19: Câmara Municipal de Torres Vedras mantém apoios sociais a situações de 
carência 
No âmbito da pandemia provocada pela doença COVID-19, a Câmara Municipal de Torres Vedras 
implementou, em abril de 2020, um conjunto de medidas temporárias de apoio a famílias em 
situações de vulnerabilidade socioeconómica. 

COVID-19; Desenvolvimento social 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-04-08 

Balanço do ano de 2020 
Iniciámos o ano de 2020 convictos de que este seria um ano de crescimento e desenvolvimento 
económico para Torres Vedras, no entanto a chegada da pandemia obrigou-nos a ajustar o nosso 
plano de ação. 

Mais 

2021-04-13 

Câmara Municipal aprova criação de Cluster de Saúde do concelho de Torres Vedras 
Torres Vedras vai avançar com a criação do Cluster de Saúde do concelho de Torres Vedras, 
medida que foi aprovada na reunião de Câmara desta terça-feira, 13 de abril. Em causa está a 
constituição de um grupo de parceiros dos setores público, privado e social. 

Desenvolvimento social 

2021-04-13 

Promotorres irá avançar com diligências para construção de estacionamento 
subterrâneo 
A Câmara Municipal de Torres Vedras irá recomendar à Promotorres EM o desenvolvimento das 
diligências necessárias com vista ao lançamento de um concurso internacional para conceção, 
construção e exploração de um parque de estacionamento nos Jardins de Santiago, no centro 
histórico de Torres Vedras. 

Mobilidade 

2021-04-13 

Património do espaço do antigo hospital do Barro vai ser gerido pelo Município 
Foi aprovado na reunião da Câmara Municipal realizada hoje, dia 13 de abril, a minuta do acordo 
de transferência de competências de gestão do património imobiliário relativo ao espaço do 
antigo Hospital Dr. José Maria Antunes, situado no Barro. 

Mais 

2021-04-14 

COVID-19: Programa Municipal de Apoio Extraordinário está em vigor há um ano 
O Programa Municipal de Apoio Extraordinário no âmbito da COVID-19 foi implementado no dia 
14 de abril de 2020. Um ano depois, a Câmara Municipal de Torres Vedras fez um balanço da 
sua implementação, numa conferência de imprensa que decorreu esta quarta-feira na Paços – 
Galeria Municipal. 

COVID-19 

 

 



Listagem com as principais notícias de 19 de fevereiro a 22 de abril de 2021 

 

2021-04-15 

Período de matrículas e renovação de matrículas escolares para o ano letivo de 
2021/2022 
A partir de hoje, 15 de abril, encontra-se a decorrer o período de matrículas e de renovação 
de matrículas escolares para o ano letivo 2021/2022. 

Educação 

2021-04-19 

Torres Vedras pretende atingir neutralidade carbónica em 2030 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes anunciou recentemente 
que Torres Vedras está a trabalhar para atingir a neutralidade carbónica em 2030, antecipando 
em 20 anos a meta estabelecida pela União Europeia. 

Ambiente 

2021-04-19 

Torres Vedras pretende atingir neutralidade carbónica em 2030 
O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes anunciou recentemente 
que Torres Vedras está a trabalhar para atingir a neutralidade carbónica em 2030, antecipando 
em 20 anos a meta estabelecida pela União Europeia. 

Ambiente 

2021-04-20 

Atletismo de pista de regresso no Concelho 
Realizou-se este domingo, dia 18 de abril, na Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, a 
primeira jornada do campeonato de pista de 2021 do Campeonato Municipal de Atletismo. 

Atividade física 

2021-04-21 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios assinalado no Castro do Zambujal 
O Município assinalou este ano o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com uma visita ao 
Castro do Zambujal. 

Cultura 

 

 


