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Editorial 

Caros Munícipes,

É Primavera! Tempo de Páscoa e de Liberdade, de 
ressurreição e de vida, de construção e de esperança 
– o entusiamo que nos move diáriamente no trabalho 
autárquico é disto exemplo.

Um concelho com melhores condições de vida para 
os seus habitantes, com maior atratividade para os 
seus visitantes e investidores tem sido uma luta diária 
enquanto Presidente da Câmara. Não ficamos parados 
à espera que alguém nos viesse salvar da gigantesca 
dívida que herdamos, do marasmo económico em que 
o nosso concelho se encontrava mergulhado, da falta 
de zelo com que a nossa identidade cultural, as nossas 
tradições, artes e ofícios e o nosso património histórico 
vinham sendo (mal) tratados.

Continuamos de “mangas arregaçadas”, 
honrando o Poder Local Democrático, trabalhando 
para as pessoas:

- a dívida da Câmara está controlada, reduziu em 
64% no curto prazo e em 47% no longo prazo, dos 8 
milhões e meio em 2013, baixou para 4 milhões de 
euros. E liquidamos também a dívida da TERNISA 
à banca e aos fornecedores no valor de 1 milhão de 
euros

- reduzimos em 126 dias o prazo médio de 
pagamento aos fornecedores, em 2013 a Câmara 
pagava em 129 dias, agora paga em 3 dias

- realizamos e pagamos Obras Necessárias de 
valor superior a 6 milhões de euros

- temos obras em curso e vamos em breve 
iniciar novos investimentos no Centro Histórico 
(regularização da calçada com lajetas em todas as ruas, 
requalificar o Largo dos Postigos, recuperar a Casa do 
Forno e o Hospital Velho para criar boas condições de 
trabalho aos funcionários municipais) no valor de 800 
mil euros, com financiamento já garantido no âmbito 
do PEDU/Portugal 2020

- Já lançamos as empreitadas e já submetemos a 
candidatura da intervenção integrada de Valorização 
do rio Tejo e Zonas Ribeirinhas, no valor de 
698.705,57 euros

- garantimos o financiamento da obra e do 
equipamento (1 milhão e 400 mil euros) do Novo 
Centro de Saúde de Nisa que vamos iniciar brevemente

- Criamos a Oficina Móvel Social, o Fundo 
Municipal de Apoio Social e temos um investimento 
na área da promoção do Sucesso Educativo 
equivalente a 260 mil euros

- Reabrimos o Tribunal de Nisa, recuperando-
se um importante pilar do tecido sócio-económico do 
concelho

- afirmamo-nos como um Município amigo do 
investimento privado no nosso concelho, no ano de 
2017 há mais investimento no concelho do que o 
somatório dos últimos 30 anos, estão em marcha 
investimentos na ordem dos 60 milhões de euros 
que se traduzirão em novos postos de trabalho para o 
munícipes

- somos um Município Transparente, conectado 
com o distrito, com a região e com o país e  reatamos a 
Relação Transfronteiriça

Mais do Acreditar, mais do que Prometer, 
FAZEMOS! Estamos a construir um Concelho com 
Futuro.

A Presidente da Câmara Municipal de Nisa

Maria Idalina Trindade 

Reabertura do Tribunal de Nisa, com a Secretária de Estado Adjunta e da Justiça, 

Drª Helena Machado
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Educação
Município de Nisa volta a oferecer Manuais Escolares 
e Cadernos de Atividades a todos os alunos do 1º ciclo e pré-escolar

Consolidando o investimento que tem efectuado na 
área da educação, visando essencialmente proporcionar 
igualdade de oportunidades às crianças do Concelho de Nisa, 
a Presidente e o Vice Presidente da Câmara deslocaram-se 
ao Centro Cultural de Alpalhão para oferecer Cadernos e 
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Oferta de Tablets ao Agrupamento de Escolas de Nisa

O Município de Nisa continua a assegurar aulas de 
Hipoterapia aos alunos com necessidades Educativas 
Especiais.

A assinatura do acordo de colaboração entre o Município 
de Nisa, o Centro Escolar de Nisa e a Coudelaria Ribeirinho 
Paralta, decorreu com a presença da Srª Presidente da 
Câmara Municipal, Drª Idalina Trindade, o Vice-Presidente, 
Engº Sena Cardoso, o Diretor do Centro Escolar, Drº 
António Trigueiros e o Professor Paralta, representando 
a sua coudelaria, garantindo assim que os alunos com 
necessidades Educativas Especiais continuem a beneficiar 
de Hipoterapia.

Município continua a assegurar 
Aulas de Hipoterapia

Livros de Atividades às crianças do Pré-Escolar. Igualmente 
suportados pelo Município os custos dos mesmos cadernos 
e livros para todas as crianças do Pré-Escolar de Nisa. Desta 
forma garantem-se condições de aprendizagem iguais para 
todos os Pré-Escolares do Concelho.



“QUALIFICA”
Programa Vocacional 
para a qualificação de adultos em Nisa

Pelo terceiro ano consecutivo foram atribuídos pela 
Câmara Municipal os Prémios de Mérito aos alunos do 
Agrupamento de Escolas de Nisa que obtiveram os melhores 
resultados escolares no ano letivo de 2015/2016.

Academia de Férias de Natal

Município de Nisa atribui Prémios
de Mérito aos melhores alunos

Os prémios foram entregues no decorrer da sessão que 
assinalou o Dia do Diploma, no Cine-Teatro de Nisa, onde 
decorreram alguns momentos musicais.

Experiência de Patinagem Excursão a Óbidos “Vila Natal”

A Câmara Municipal de Nisa tem vindo ao longo deste man-
dato, a investir em toda a área educacional, prova disso é a 
sua ampla visão sobre a matéria, colocando-se desde sempre 
na linha da frente. De forma a combater uma grave lacuna no 
nosso sistema de ensino e melhorar os níveis de qualificação 
da população do concelho, aderiu o Município de Nisa, em 
estreita ligação com a única escola do distrito de Portalegre – 
Escola Secundária D: Sancho I (Elvas), que disponibiliza este 

novo instrumento designado “Qualifica” – Programa Voca-
cional para a Qualificação de Adultos, dirigido a todos aque-
les que não tiveram oportunidade de estudar no tempo mais 
natural, mas também àqueles que, ainda sendo jovens, não 
conseguiram completar a escolaridade obrigatória. 
Podem agora todos usufruir desta nova oportunidade, 
apenas necessitando de se inscrever no GIP – Gabinete 
de Inserção Profissional da Câmara Municipal de Nisa.



Núcleo de Formação Profissional
da Câmara Municipal de Nisa nas Antigas instalações 
do Agrupamento de Escolas de Nisa
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Ação Social

Ação Social

Desde Maio de 2016, em parceria com o IEFP 
de Portalegre, o Município de Nisa mantém em 
funcionamento um conjunto de Cursos de Formação 
direccionados para a população jovem e para os 
desempregados de longa duração. Cerca de uma centena 
de formandos, encontram-se neste momento a frequentar o 
Núcleo de Formação, em três cursos de formação modular 
vida activa, que estão a decorrer: Curso de Operador Agrícola 
(equivalência ao 9ºano), o curso de técnico de apoio familiar 
e à comunidade (equivalência12º ano) e do curso de Técnicos 
de apoio à Gestão (complemento à formação da vida activa/
Garantia jovem).

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

A Câmara Municipal de Nisa associou-se à Rede Europeia 
Anti Pobreza que assinalou o Dia Internacional para a 
Erradicação da Pobreza, no dia 17 de outubro, com o objetivo 
de alertar a população para a necessidade de defender um 
direito básico do ser humano.

Através do envolvimento das Santas Casas da Misericórdia 
de Alpalhão, Amieira do Tejo, Arez, Montalvão, Nisa e o Centro 
Social de Tolosa, na elaboração de corações artesanais em 
diversos materiais, criou-se uma instalação com estendais de 
corações, na Praça da República, junto ao Posto de Turismo.

O novo espaço da CPCJ permite melhores condições de 
trabalho e proporciona um melhor acolhimento, sigilo e 
reserva da vida privada que os assuntos merecem e exigem.

A Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Nisa 
providenciaram a requalificação de uma sala ampla e arejada 
no antigo edifício da Escola EB 2,3 Professor Mendes dos 
Remédios onde se instalou a CPCJ de Nisa.

CPCJ - Nisa - Agrupamento de Escolas de Nisa 
Telemóvel: 934 115 924
e-mail: cpcjnisa@gmail.com

CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Novas instalações



Município de Nisa conetado com a REALIDADE SOCIAL
A constante preocupação com a realidade social do 

concelho de Nisa é uma linha orientadora para que o 
Município desenvolva e incremente diversas ações 
para minimizar alguns problemas que diariamente se 
colocam aos seus munícipes.

A criação do programa “Nisa Social” é um 
exemplo paradigmático desta realidade uma vez que 
com a sua implementação irão ser dadas respostas 
sociais que vão de encontro às necessidades das pessoas. 
Este programa social integra quatro vertentes 
distintas mas também complementares como é o 
caso da regulamentação do “Cartão do Idoso” que 
irá incidir na comparticipação do município na 
aquisição/utilização de bens e serviços e diminuir 
a percentagem da despesa com medicamentos.

A “Oficina Móvel Social” é outro dos 
serviços incluídos no programa criando condições 
para realização de pequenas reparações/ arranjos 
gratuitos aos idosos, aos deficientes e munícipes 
mais carenciados, na área da Carpintaria; 
Eletricidade; Construção civil; Águas e Saneamento; 
Serralharia e outros.

O serviço de “Teleassistência” permite á 
população idosa ou em situação de dependência 
dispor de um serviço que lhe dê resposta, às 

situações de emergência, bom como apoio na solidão, 
proporcionando segurança e tranquilidade a si próprio 
e aos seus familiares, preservando a sua autonomia, 
auto estima e visando a melhoria da qualidade de vida.

Outro dos meios utilizados para fazer face aos 
problemas sociais do quotidiano é o acesso ao 
“Fundo Municipal de Apoio Social” que tem 
como objetivo primordial minorar ou suprir a situação 
de carência económica dos indivíduos e ou famílias, 
prevenir o agravamento da situação de risco social em 
que estes se encontrem e promover a sua inclusão.

Instituido desde 2014, os apoios concedidos 
através do Fundo (que não excedem os 1000€ por 

benificiário por ano) já auxiliaram vários municípes 
em aquisição de medicamentos, óculos, próteses 
dentárias entre apoios de outra índole.

A realidade social vive igualmente outros problemas 
mais difíceis de resolver e enquadrar pelo que está 
em fase de implementação um Gabinete de Apoio à 
Vítima no concelho de Nisa, resultado de um protocolo 
estabelecido com a APAV e que visa essencialmente 
apoio aos cidadãos vítimas de crime e suas famílias nas 
suas comunidades.

Alpalhão - Colocação de janela

Nisa - Remoção de entulho

Alpalhão - Beneficiação de habitação

Nisa - Beneficiação de habitação



Celebração do Dia do Respeito pela Pessoa Idosa

Dia Internacional da Mulher

Com a celebração do Dia do Respeito pela Pessoa Idosa 
o Município de Nisa teve como objetivo permitir aos idosos 
um convívio salutar e reconhecer o seu papel na sociedade. 
A comemoração integrou atividades dirigidas aos seniores 

(maiores de 65 anos) residentes no concelho, às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e ao grupo de 
participantes no projeto ActivSénior.
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Centésimo Aniversário
dos Bombeiros 
Voluntários de Nisa

Município apoia Artes e Tradições
Cedência de Instalações à Banda de Nisa 
e outros agentes da cultura local

CULTURA/PATRIMÓNIO

Rancho Típico das Cantarinhas de Nisa Bombos de Nisa

Artesã Denis PereiraComissão de Festas da Salavessa

A Presidente da Câmara Municipal de Nisa na sua 
intervenção congratulou os Bombeiros Voluntários de Nisa pela 
comemoração do seu centésimo aniversário, fazendo questão 
de realçar as boas relações institucionais existentes e garantiu 
que tudo fará para entregar aos Bombeiros de Nisa a medalha de 
mérito municipal, grau ouro, nas comemorações do 25 de Abril, 
em 2017.



Iluminação da Muralha 
da Porta da Vila

Salvaguarda do Património Material 
e Imaterial mantém viva 
a nossa identidade

Cultura

Valorização do Menhir do Patalou
e Anta dos Sarangonheiros

Sob a liderança do Professor Jorge Oliveira, os trabalhos 
arqueológicos de estudo e valorização do Menhir e Anta 
(Dólmenes) dos Sarangonheiros (que conjuntamente com 
os monumentos megalíticos de São Gens, Nossa Sr.ª da 

A salvaguarda do património material e imaterial do 
concelho é, atualmente, uma das ações relevantes que o 
Município de Nisa desenvolve de forma a manter viva a sua 
identidade pelo que tem em curso diversos processos de 
classificação que dotarão o nosso território de mais atrativos 
turísticos.

Neste prisma encontra-se a Capela da Misericórdia de 
Amieira do Tejo e a Capela da Misericórdia de Arez, que 
serão brevemente classificadas de Interesse Municipal e 
instrução do processo de classificação do Conhal do Arneiro 
como Conjunto de Interesse Público.

Recentemente iniciou-se o procedimento para inserção 
da Olaria Pedrada de Nisa no Inventário Nacional do 
Património Cultural, para que numa fase posterior possa 
vir a ser considerado Património Imaterial.

O Município de Nisa, na sua estratégia de valorização e 
conservação do património edificado, está a concluir a obra 
de iluminação da Muralha da Porta da Vila – monumento 
nacional, e um ex-libris desta vila.

A iluminação dará o reconhecimento nocturno da 
muralha/torres, com principal realce do arco/porta e 
escadas, com projectores no pavimento e no corrimão com 
recurso a réguas led, criando-se assim um efeito de túnel 
iluminado.
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Redonda e Patalou, se afirmam como um singular Conjunto 
Megalítico do concelho de Nisa) irão culminar num produto 
turístico de qualidade, diferenciador em termos de ROTEIRO 
MEGALÍTICO DE NISA.

Município submete candidatura do Projeto MEGANISA a fundos do Portugal 2020



CULTURA/EXPOSIÇÕES

Exposição “Nisa dos Pequeninos” de João de Oliveira CostaExposição de Artes Decorativas de Carla Pereira

Exposição “Bonecas da Di” de Diana MarquezDesenho e Pintura de Tânia Reis no Centro Cultural 
Professor José Maria Moura de Alpalhão

Concerto “Tudo isto é Fado”, Grupo TriumPHONIACaminhada de Natal “Pelos caminhos de Peregrinação”

Festival Internacional de AcordeãoAnimação e Chegada do Pai Natal ao Mercado Municipal

NISA NATAL NISA EM MÚSICA



AMIEIRA DO TEJO RECEBE 
ENCONTRO NACIONAL DE SKATE

NISA CARNAVAL

MUNICÍPIO REALIZA
CAMINHADA SOLIDÁRIA 
NO DIA DA ALIMENTAÇÃO

Cultura 11



FEIRA DO LIVRO

ANIMAÇÃO DE LEITURA - Alpalhão

Sábados com HistóriasHora do Conto

Leituras e Memórias Chá com Letras

A XXXVI edição da Feira do Livro, promovida 
pela Câmara Municipal de Nisa, envolveu um 
conjunto de agentes culturais e população durante 
uma intensa semana dedicada aos livros e à 
cultura. Iniciativa que movimentou em venda de 
livros, mais de quatro mil euros e onde ocorreram 
apresentações de obras, encontro com autores, 
concertos de música e animação infantil.

Município colabora 
nas Atividades Sacras

Decorreu no dia 19 de março, em Nisa, a tradicional 
procissão do Senhor dos Passos. A Câmara Municipal 
de Nisa colaborou no evento, providenciando o 
embelezamento de uma das principais artérias da vila 
(Rua Júlio Basso), com flores de cor alusiva ao momento. 
Tendo igualmente providenciado o desvio do trânsito 
local durante o período de celebração.



NISA EM FESTA

Cultura 13

II Concurso de Bordado Antigo 
“Nisa Bordada de Encantos”

Cinema nas Freguesias

Cultura



Obras 
Municipais
Construção do Novo Centro de Saúde 
de Nisa, em 2017

O Município de Nisa concretiza a construção do Novo 
Centro de Saúde, uma das medidas prioritárias, para 
garantir à população do Concelho, um melhor acesso 
aos cuidados de saúde primários.

A tão prometida obra nunca foi executada.
Vai iniciar-se em 2017 encontrando-se já 

submetida para aprovação (conjuntamente com o 
respetivo equipamento) ao “Programa Operacional 
Regional Alentejo 2020”, no valor de 1.380.000,00€.

O financiamento da obra e respectivos equipamentos 
encontra-se assegurado através da inclusão desta infra-
estrutura no mapeamento da Saúde para o Distrito 
de Portalegre e será de acordo com a Portaria nº 97-
A/2015, de 30 de Março assumida através da seguinte 
repartição:

a) 85% - Comparticipação FEDER (Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional);

b) 7,5% - pelo Município de Nisa;
c) 7,5% - pela ULSNA E.P.E..
O lote de terreno disponibilizado para a implantação 

do novo Centro de Saúde do Nisa, tem uma área de 
4.000,00 m2.

Com uma área bruta de construção de 1.493,50 
m2, que se desenvolverá em dois pisos, um piso 
térreo com 1.142,50 m2 e onde se localizarão o acesso 
principal e a maioria das áreas de atendimento médico, 
nomeadamente a Entrada/Recepção (2 salas de 
utentes), a Unidade de Saúde Familiar (6 Gabinetes de 
consulta médica; 2 Gabinetes de Enfermagem; Sala de 
Tratamentos), na Unidade de Cuidados na Comunidade 
(Sala de Cuidados Continuados, Gabinete de Consulta 
Médica; Sala de Movimento; Sala de Hidromassagem; 
Gabinete Fisioterapeuta; Gabinete de Saúde Oral; 
Gabinete de Psicologia; Sala de Vacinação e os Apoios 
Gerais), e em piso superior, com uma área bruta de 
351,00 m2, a Unidade Operativa de Saúde Pública (2 
Gabinetes de Consulta Médica; Assistente Social) e 
algumas áreas constantes do Programa do Módulo de 
Apoios, nomeadamente, a cafetaria, a sala de reuniões, 
e outras áreas de administração.



Obras Municipais

Construção de Vias Pedonais em todas as ruas 
do Centro Histórico de Nisa
Valor: 213.483,50€ - Obra em fase de Concurso Público

Em Maio de 2016, a Presidente da Câmara Municipal 
de Nisa, numa cerimónia em Santa Maria da Feira, no 
Europarque, presidida pelo Ministro do Planeamento e 
das Infraestruturas, Pedro Marques, contando também 
com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro 
Matos Fernandes, assinou, no âmbito das competências 
de gestão que a Lei lhe confere, o contrato PEDU - PLANO 
ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO do 
CONCELHO DE NISA, que garante à autarquia financiamento 
para as seguintes intervenções no Centro Histórico: 

- Requalificação do Largo dos Postigos; 
- Reabilitação da Casa do Forno; 
- Reabilitação do Edifício da Rua da Cadeia Velha; 
- Reabilitação da Cadeia Velha; 
- Reabilitação do edifício do Hospital Velho; 
- Construção de vias pedonais em todas as ruas do 

Centro Histórico.

Presidente da Câmara garantiu 
1 milhão e meio de euros de investimento 
para o Centro Histórico de Nisa
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Obras Municipais - Projetos 
já elaborados para lançamento de concursos

Tolosa
Rua Dr. Gonçalves Proença
Rebaixamento de piso, criação de passeios e 

execução de drenagem de água pluvial

Nisa
Criação de Espaço verde
na Urbanização da Fonte Nova

Nisa
Requalificação do Edifício 
da Casa do Forno



Obras Municipais - Projetos 
em fase de execução

Nisa
Requalificação e Arranjo Paisagístico do Largo dos Postigos

Nisa
Requalificação do Edifício do Hospital Velho/ Paços do Concelho

Nisa
Transformação da Escola do 

Convento em Centro de ARTES E 
OFÍCIOS

17Obras Municipais

Situação atual Imagem parcial do Projeto de Requalificação



Percurso PR9 “Trilho da mina de Ouro 
do Conhal”
Valor: 91.125,00€

Caminho de acesso ao Cais do Tejo nas “Portas 
de Ródão”
Valor: 51.389,30 €

Obras Municipais
Concursos a decorrer

Enquadramento Paisagístico da Entrada Norte de Alpalhão - EN18
Valor: 159.568,94€ 

Beneficiação da E.M. 359
Ligação Nisa/Montalvão
Valor: 149.362,23€

Requalificação de Ruas em Tolosa
(Rua Prof. Mourato Trindade, Rua de S. Pedro 
e Rua do Chabouco)
Valor: 83.927,00€ 



Obras Municipais

Obras Municipais - Em Curso

Mais uma obra necessária, e muito desejada pela 
população – nomeadamente pelos habitantes do Bairro da 
Cevadeira, foi iniciada e está a ser concluída. Após largas 
décadas, o arranjo paisagístico e valorização patrimonial 
do Bairro da Cevadeira, em Nisa, deixou de ser promessa e 
tornou-se realidade.

Na Urbanização da Cevadeira, construída nos anos 80, 
desde muito cedo, sentiu-se a necessidade de proceder a 
algumas intervenções neste espaço, nomeadamente:

- Na rede de água e esgotos (substituição), na pavimentação 
de passeios e espaços de uso comum, na execução de muros 
divisórios, logradouros, espaços de estacionamento e 
pavimentação de vias de acesso às moradias.

 As obras desenvolveram-se junto às habitações do bairro, 
onde foram definidas zonas de logradouro – limitadas por 
um muro, com floreiras incorporadas, sendo o acesso feito 
por portões de 0.90cm em ferro, pitados a esmalte verde, o 
estacionamento e respectivos passeios largos e com caldeiras 
para as árvores existentes que foram podadas.

Aqui, está o registo da nossa obra: com as 
pessoas e para as pessoas!

Arranjo Paisagístico e Patrimonial do Bairro da Cevadeira em Nisa
Valor: 168.402,33 €

Antes

Antes

Depois

Depois

Obra necessária na Urbanização da Cevadeira
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Reabilitação do Mercado Municipal de Tolosa
Valor: 144.709,55 €

Iluminação Decorativa da Muralha das Portas da Vila em Nisa
Valor: 12.362,60 €

Pavimentação de Rua Contígua à Rua da Corredoura em Montalvão
Valor: 11.700,00€

Antes

Obras Municipais - Em Curso



Obras Municipais

Valorização Patrimonial e arranjo Paisagístico dos Largos do Cruzeiro e do Calvário em Alpalhão - 
Largo do Cruzeiro
Valor: 167.604,00 €

Valorização Patrimonial e arranjo Paisagístico dos Largos do Cruzeiro e do Calvário em Alpalhão - 
Passeio Oeste
Valor: 28.021,65 €

Obras Municipais 21

Antes

Antes



Arranjo Paisagístico e Valorização do Alto de Santa Luzia em Nisa
Valor: 35.725,00 €

Requalificação do Mercado Municipal de Nisa e Áreas Envolventes
Valor: 468.999,99 €

Requalificação do Mercado Municipal de Nisa e Áreas Envolventes
Valor: 468.999,99 €

Depois

Antes

Antes

Antes

Depois

Obras Municipais - Concluídas

Depois



Fornecimento e Aplicação de Pisos Deck para a Praça da República em Nisa
Valor: 48.989,44€

Infraestrutura de apoio 
ao Centro Interpretativo do Conhal
Valor: 23.606,09€ 

Centro Interpretativo do Conhal
Valor: 131.093,47€ 

Requalificação de Ruas em Amieira do Tejo
Valor: 43.537,88€

Antes Depois

Antes Depois
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Pavimentação das Traseiras da Avenida D. Dinis em Nisa
Valor: 19.648,69€ 

Antes Depois

Antes

Construção de Passadiço sobre a Ribeira do Sôr em Tolosa
Valor: 39.988,65€

Requalificação da Rua de São Tiago em Amieira do Tejo
Valor: 18.693,31€

Antes Depois

Depois

Obras Municipais - Concluídas



Depois

Sinalização Horizontal da Ligação de Estradas Municipais - EM 528 e EM 527
Valor: 15.151,96€ 

Requalificação da entrada Oeste de Arez
Valor: 45.059,39€

Depois

Depois

Beneficiação do Caminho Municipal 1004 (Srª da Redonda)
Valor: 25.244,59 €
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Antes

Antes



Pavimentação de Arruamentos no Concelho de Nisa - Beneficiação da Azinhaga do St. Menino - Nisa
Valor: 47.565,76€ 

Pavimentação de Arruamentos no Concelho de Nisa - Ruas no Monte do Duque e Arneiro e Rua da 
Costa na Velada
Valor: 47.565,76€ 

Antes Depois

Reparação, Manutenção e Pintura da Torre e do Relógio de Nisa
Valor: 14.956,55 €

Antes Depois

Obras Municipais - Concluídas



Administração Direta
Obras Municipais

Antes

Antes Depois

Alpalhão - Reposição de Calçada - Ramais de Águas e Esgotos

Depois

Alpalhão - Pintura do Mercado

Antes Depois

Alpalhão - Reparação da cobertura da sede do Grupo Cicloalpalhoense
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Alpalhão - Calcetamento da zona envolvente à Ermida da Nossa Srª da Redonda

Alpalhão - Calcetamento da zona envolvente à Ermida da Nossa Srª da Redonda

Antes

Antes Depois

Alpalhão - Pintura do edifício da Sociedade Recreativa Alpalhoense

Alpalhão - Ramal de Portalegre - Escoamento de Águas Pluvias

Antes Depois

Depois



Antes

Nisa - Identificação do Centro Escolar de Nisa

Nisa - Colocação de Vedação no lote da Câmara Municipal na Zona de Atividades Económicas

Antes

Antes

Depois

Depois

Depois

Arez - Pintura do Cemitério

Alpalhão - Pintura do Polidesportivo 
(a decorrer)

Alpalhão - Muro de suporte de terras e águas 
pluviais
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Nisa - Pintura do Quiosque do Mercado Municipal

Nisa - Reposição de Calçada na Avenida D. Dinis

Nisa - Delimitação de baloiço do Parque Infantil e colocação de Piso

Nisa - Pintura da Fachada dos Paços do Concelho

Antes Depois

Antes Depois

Antes Depois



Nisa - Pintura do Heliporto

Nisa - Beneficiação do Polidesportivo da Cevadeira

Nisa - Contrução de bancos na envolvente ao Mercado Municipal

Nisa - Colocação de Floreiras na Envolvente ao Mercado Municipal

DepoisAntes

Antes

DepoisAntes

DepoisAntes
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Nisa - Pintura do Coreto da Praça da República

Nisa - Prolongamento da Rede de Águas 
Pluviais

Nisa - Instalação de iluminárias com 
tecnologia LED

Nisa - Reavivamento de Passadeiras Nisa - Arranjo da Rua da Fábrica

Nisa - Arranjo Paisagístico da Rua Júlio Basso

DepoisAntes

Antes Depois



Nisa - Colocação de gradeamento no Centro 
Escolar

Vinagra - Reposição de Calçada

Montalvão - Pintura da Igreja (Apoio logístico e de mão-de-obra)

Salavessa - Recuperação do abrigo de passageiros

Santana - Recuperação de abrigo de passageiros em Monte do Pardo

Antes Depois
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Antes Depois



São Matias - Pavimentação do Pátio do Centro 
Social

Velada - Calcetamento de Ruas

Santana - Limpeza e Recuperação da 
Cobertura da Igreja

Tolosa - Apoio na execução de Parque Infantil

Tolosa - Construção de Rampa de acesso à Igreja

DepoisAntes

DepoisAntes

DepoisAntes



NISA presente 
na Bolsa de Turismo de Lisboa 
com Stand próprio

De maneira a potencializar todas as vertentes de um 
dos sectores económico, com maior crescimento, e um dos 
mais importantes, na estratégia para o desenvolvimento do 
concelho, o município de Nisa, esteve presente, pela primeira 
vez de forma autónoma, com um “stand” próprio, na BTL- 
Bolsa de Turismo de Lisboa 2017.



Turismo/ Desenvolvimento
Novos projetos de
investimento em Nisa
Nisa está de portas abertas a novos investidores, um 

território que acolhe bem e apoia todos os projectos e 
empresários que aqui se desejam instalar e criar novos 
postos de trabalho.

A Câmara Municipal de Nisa, ao longo deste mandato, 
tem desenvolvido um longo trabalho, no sentido da captação 
de novos investidores privados, desburocratização do 
processo de atribuição de lotes na ZAE – Zona de Actividades 
Económicas, que agiliza a atribuição de lotes, a fixação do 
IRC em 0,01% e a execução e melhoramentos nos acessos 
e requalificação das entradas daquele espaço, apoio na 
execução dos projetos de arquitetura, simplificando todo o 
processo ao investidor. 

Prova dessa dinâmica estabelecida entre a autarquia e 
empresários, nos últimos três anos, são exemplo os novos 
investimentos que estão a surgir no concelho:

- Estação Fotovoltaica, em São Matias, num 
investimento de 45 milhões de euros; 

- Aviários de São Matias (Grupo Kilom) - 
unidade de criação de perus (7 milhões e meio 
de euros);

- NisaQueijo – Nova Queijaria; 
- Horticasa – venda de produtos agrícolas 

(ZAE) (500 mil euros);
- Alperfil – Perfis de alumínio (ZAE) (500 mil 

euros);
- Turismo Rural – Monte da Queijeira 

(Montalvão) (350 mil euros); 
- Turismo Rural – Casas de Campo - Chão 

da Velha (1 milhão de euros);
- Turismo Rural – “Empreendimento de 

Turismo no Espaço Rural/Casa da Fazenda” 
(Nisa) (350 mil euros);

- Helix Garden, Lda (Projeto de helicultura) 
(250 mil euros);

- AgroTurismo da Herdade das Jans 
(1 milhão de euros);
- FRUGAL, Lda - Autocaravanismo e Agro-

Turismo (1 milhão de euros);
- Exploração de pedreira em Alpalhão (José 

Calado, Lda);
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Valorização do Rio Tejo
e Zonas Ribeirinhas

Rota Europeia do Queijo

A Câmara Municipal de Nisa submeteu a candidatura 
da Valorização do Tejo e Zonas Ribeirinhas, no âmbito 
do Programa de Apoio à Valorização e Qualificação do 
Destino (Valorizar), definindo como linha orientadora a 
valorização do património cultural, ambiental, paisagístico e 
a valorização dos recursos endógenos do concelho.

O projecto tem com objectivos garantir e desencadear 
processos de reanimação da vida local, nomeadamente 
a obra do “Centro Interpretativo do Conhal” (Aquisição 
de equipamentos de apoio e materiais de divulgação e 
merchandising), e as zonas ribeirinhas compreendidas entre 
as margens do Rio Tejo junto às povoações ribeirinhas de 
Amieira do Tejo e Monte do Arneiro. É criado um novo trilho 
associado ao recente investimento na reconversão da Escola 
Primária do Duque bem como a extensão com passadiço 
suspenso sobre a Ribeira do Figueiró e Miradouro sobre a 
Barragem no PR1.

1 - PR9 – Trilho da Mina de Ouro do Conhal 
2 - Extensão do PR 1 – Trilho da Jans
3 – Caminho de acesso ao cais do Tejo nas Portas de 

Ródão
4 – Valorização da envolvente à Barca de Amieira do 

Tejo

O Município de Nisa, representado pelo seu Vice-
Presidente, Eng. Francisco Sena Cardoso, esteve presente 
na Assembleia Extraordinária da AREQ – Associação Rota 
Europeia do Queijo, em Casar de Cáceres.

A Rota Europeia do Queijo como itinerário europeu 
e como produto turístico de caráter transnacional à qual 
o Município de Nisa aderiu e em que o queijo surge como 
elemento aglutinador, insere-se numa estratégia de 
valorização e projeção dos municípios associados, além da 
geração de atividade económica.

Com o apoio da Câmara Municipal de Nisa, o Centro de 
Artesanato Regional de Nisa marcou presença no Bazar 
do Corpo Diplomático, como único representante do 
artesanato português na iniciativa, num conjunto de 35 
representações de embaixadas acreditadas no nosso país.

O Bazar do Corpo Diplomático é uma venda de Natal com 
produtos oriundos de todo o mundo e realiza-se sempre 
nesta época do ano, no qual estiveram à venda peças de 
artesanato e produtos alimentares com a receita a reverter a 
favor de instituições sociais.

A Câmara Municipal de Nisa apoiou a artesã Maria 
Joaquina Esteves, com transporte, para estar presente na 
XXVII Feira do Mel e da Castanha na Lousã.

Turismo/Desenvolvimento

Artesanato de Nisa
presente no Bazar do Corpo Diplomático e na Lousã
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Jogos do Alto Alentejo - ActivSénior

Baja Portalegre 500 - Zona de Espetáculo
Termas de Nisa

Jogos do Alto Alentejo  - Natação

“Todos os Caminhos vão dar a Nisa”
Etapa 1 - Amieira do Tejo - Nisa

“Todos os Caminhos vão dar a Nisa”
Etapa 2 - Montalvão - Nisa

3º Trail Running Vila de Nisa

Desporto

Desporto
Após recente pagamento à CIMAA dos montantes em dívida relativos aos Jogos do Norte Alentejano realizados em 

2010, 2011 e 2012 no valor de 7.500€, a Câmara Municipal volta a participar no maior evento desportivo do Distrito.



Ambiente/Proteção Civil

CMN preserva Eucalipto 
do Rossio

Município de Nisa
participa no projeto
“Floresta Comum”

Comemoração do Dia Internacional das Florestas

Projeto “Floresta Comum”

Projeto “Plantar Portugal”

Ambiente/Proteção Civil

Consciente da necessidade de valorização e preservação 
do património natural do concelho, a Câmara Municipal, 
procedeu à limpeza do Eucalipto centenário (ex-libris da Vila 
de Nisa).

No dia 24 de Março, com presença da Presidente da 
Câmara Municipal de Nisa, Drª Idalina Trindade e do Vice-
Presidente Engº Sena Cardoso, decorreu uma plantação 
de árvores inserida no projecto ”Floresta Comum” – uma 
parceria da Quercus, do Instituto Conservação da Natureza e 
Floresta, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente 
e do Ordenamento do Território e da Associação dos 
Municípios Portugueses, que tem como objectivo fomentar a 
reflorestação com espécies autóctones e com altos índices de 
biodiversidade.

Foram plantados 320 Carvalhos (Quercus pyrenaica), 
provenientes dos Viveiros Florestais do Estado, na Zona 
envolvente ao complexo Termal de Nisa, tendo participado na 
iniciativa uma turma de alunos do 1º Ciclo do Agrupamento 
de Escolas de Nisa e duas turmas do “ActivSénior”.
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Proteção Civil Municipal

Tomada de Posição da Câmara Municipal de Nisa 
sobre a Central Nuclear de Almaraz

TEJO - Um Rio vivo, 
um lugar vivido

A melhoria da qualidade do rio, a valorização paisagística 
das suas margens, a requalificação dos núcleos ribeirinhos 
e o desenvolvimento económico e social das respectivas 
comunidades, numa óptica de sustentabilidade, constituem 
objectivos a desenvolver num plano de cooperação 
institucional e empresarial em que o município de Nisa 
constitui como um parceiro interveniente e proactivo.

São acções concretas a realização, com periodicidade 
trimestral, junto ao Conhal do Arneiro, pelo Laboratório 
ProQualidade a expensas do Município, de análises da água 
do Rio Tejo na área geográfica do Concelho de Nisa, no sentido 
da monitorização e caracterização da sua carga poluidora, 
por forma a podermos disponibilizar essa informação aos 
cidadãos e às entidades competentes.

No dia 1 de fevereiro 2017, o Executivo Municipal de Nisa deliberou, por unanimidade, associar-se aos esforços desenvolvidos 
pelo Governo Português e demais entidades envolvidas no sentido do encerramento da Central Nuclear de Almaraz, em 2020, e 
de impedir a construção de um aterro de resíduos nucleares, em Almaraz.

Utilização da Barquinha adquirida pelo Município

Intervenção na Rede Primária junto à Galeana Limpeza de árvores no Cemitério de Nisa



Associativismo
Apoios concedidos entre abril de 2016 e abril de 2017

Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Apoio a Festas Populares 
do Concelho

Festa em Honra de Beato 
Diogo Mimoso, em Nisa

Apoio cedência de 2 stands, 1 grade metálica e corte do trânsito na rua Dr. 
Francisco Miguéns, isenção do pagamento de taxas e cedência do órgão para a 

eucaristia (nos dias 16 e 17 de Julho)

Arraial de S. Isabel em 
Amieira do Tejo pela SCM 

Amieira do Tejo

Apoio na cedência de 2 stands, 3 estrados articulados 
e equipamento de som

(no dia 1 de Julho)

Festas em:
Tolosa, Alpalhão, Arez, 

Montalvão, Amieira

Apoio na montagem, desmontagem 
e cedência de materiais e equipamentos diversos

Festas em S. Simão
Apoio na montagem, desmontagem 

e cedência de materiais e equipamentos diversos 
 (inclui isenção do pagamento de taxas)

Festas em Santana
Apoio na montagem, desmontagem 

e cedência de materiais e equipamentos diversos

Festival Comunitário És 
Amor Team - Nisa

Inclui isenção do pagamento de taxas, 
incluiu oferta de troféu, lembranças

Festas Populares em 
Honra de Nª Sr.ª dos 

Remédios, 
em Montalvão

Cedência de equipamentos e infra-estruturas diversas, equipamento de som, 
tenda e isenção do pagamento de taxas referentes à realização de 3 touradas à 

vara larga, nos dias 8, 10 e 11 de Setembro

Comissão de Festas de 
Salavessa, realização de 
um almoço convívio com 

a população local

Cedência da Escola da Salavessa
(nos dias 28 e 29 de Outubro)

ACESA - Arez Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação de Caça e Pesca 
de Tolosa

Festas de Verão
Cedência de materiais e equipamentos diversos e isenção do pagamento de 

taxas. (entre os dias 26 e 28 de Agosto)

AJAL - Associação de Jovens 
de Alpalhão

Transporte
Apoio em transporte a Sintra e Lisboa, no dia 10 de Abril, cedência do autocarro 

Volvo

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

AJITA - Associação Juvenil 
de Tolosa

Realização do Ajita Sum-
mer Fest, em Tolosa

Apoio através da cedência de equipamentos e materiais.
(dias 24 e 25 de Junho)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação Socio-Cultural 
Os Amigos de Arez

Santos Populares
Apoio à realização de festejos dos Santos Populares, no dia 18 de Junho em 

Arez, através da cedência de equipamento de som. 

Passeio a Setúbal/Arrá-
bida/Sesimbra

Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 54 lugares), no âmbito da 
realização de um passeio a Setúbal/Arrábida/Sesimbra, (7 de Maio)

Noite de fados em Arez Cedência de palco (dia 8 de Agosto)

Apoio na realização da 
Feira dos Saberes e Sab-

ores de Arez

Cedência de 10 stands e mesas, estrados de madeira equipamento de som
(dia 10 de Setembro)

Comemorações do An-
iversário da Associação

Cedência de equipamento de som e 7 estrados articulados
(dia 12 de Novembro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

APTOS - Associação 
dos Pais de Tolosa

2 Touradas em Tolosa
Apoio na isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão da licença de 

recinto e especial de ruído (dias 10 e 11 de Junho)

II Festival da Caracoleta 
em Tolosa

Apoio na cedência da tenda, 1 stand duplo e 1 estrado (dia 11 de Junho)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação de Caçadores 
de Alpalhão

Almoço convívio
Empréstimo de utensílios de cozinha, no dia 19-03, no âmbito da realização de 

um almoço convívio entre caçadores e proprietários

2º Convívio de Pesca 
Desportiva

Oferta de 1 prato em estanho da divulgação do evento (dia 5 de Junho)

Associação dos Amigos 
do Mártir Santo de Nisa

Festas do Mártir Santo 
2017

Apoio na cedência, montagem e desmontagem da Festas
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Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Associação dos Amigos 
do Santo António de Nisa

Festas populares em 
honra de S. António, em 

Nisa, entre os dias 9 e 13 
de Junho

Transporte de louças de Torres Novas para Nisa 
(viatura Mercedes), no dia 18 de Maio

Cedência de equipamentos e materiais, corte temporário de trânsito, isenção do 
pagamento de taxas e cedência do pavilhão desportivo para ensaio das marchas 

(de 7 de Maio a 11 de Junho)

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 

de Nisa

Festas de verão
Cedência de equipamentos e infra-estruturas, isenção do pagamento de taxas, 

apoio técnico na elaboração do plano de emergência, fornecimento de ponto de 
água e de ponto de luz. (dias 2 e 3 de Setembro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 30.000€

Associação Tolosa Aventura 
TT

Baja de Portalegre
Apoio na cedência e montagem de tenda para funcionamento de bar

(dia 29 de Outubro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação VAMOS À VILA - 
Montalvão

Realização de uma 
exposição temporária 
alusiva ao património 

cultural,

Cedência da ala esquerda da Escola de Montalvão, de 10 a 23 de Outubro

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

Associação Veteranos
do SNB

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 500€

ATAS - Santana Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 300€

CSC - Centro Social e Cultural 
Pessoal do Município de Nisa

Cedência do pavilhão 
desportivo para a época 

2016-2017

Realização de actividades desportivas diversas, 
2ªs feiras das 18h00 às 19h30

Cedência da piscina 
municipal coberta em 

horário livre, aos associa-
dos e familiares diretos

4ªs feiras (das 12h45 às 13h30) e 6ºs feiras 
das 18h15 às 19h00

Torneio de Andebol 
Juniores Masculinos

Cedência do pavilhão desportivo, nos dias 09-10 e 30-10

Centro de Artesanato de Nisa Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1200€

Clube de Caçadores e Pesca-
dores Os Amigos de Salavessa 

- CCPAS

Assembleia Geral 
Cedência da antiga Escola de Salavessa, no dia 09-04, 

no âmbito da realização de uma AG

Reunião de associados e 
almoço

Cedida a Escola de Salavessa no dia 18 de Fevereiro

Club Deportivo MTB - 
Larapola-Cedillo

Ultramaratona Titán 
Tajo Internacional, entre 

Cedillo e Nisa

Oferta de brindes e lembranças, cedência de 5 viaturas TT (inclui SMPC e Sapa-
dores Florestais) para apoio durante a prova e apoio de funcionários munici-

pais nos pontos de controlo e reabastecimento. (11 de Setembro)

Comissão de Festas de Arez Realização das Festas, 
entre 5 a 7 de Agosto

Apoio em transporte (autocarro Volvo QO-45-22) no dia 7 de Agosto, para trans-
porte da banda de Alegrete. Cedência de materiais e equipamentos diversos

Comissão de Festas 
do Monte Claro

Realização das festas 
populares em honra de 

S. João

Cedência de equipamentos e materiais e isenção do pagamento 
de taxas (entre os dias 24 e 26 de Junho)

Comissão Organizadora 
do Rally Paper de Nisa

20º Rally Papper 
de Nisa

Cedência do Auditório da Biblioteca  (13H30 ás 19H), dia 25 de Fevereiro

Congregação das Teste-
munhas de Jeová em Nisa

Transporte
Apoio na cedência de transporte (Autocarro Volvo), para deslocação a Car-

naxide, 
no dia 17 de abril

Encontro Nacional de 
Longskate em Amieira do Tejo

Encontro Nacional de 
Longskate em Amieira 

do Tejo
Isenção do pagamento de taxas no âmbito do licenciamento

Grupo Bombos de Nisa
Jantar referente ao 5º 

Festival de Bombos
Cedência de cadeiras e mesas, no dia 15 de Agosto

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1200€

Grupo Ciclo Alpalhoense

23º Passeio 
de cicloturismo

Autorizada a realização evento, em Alpalhão, no dia 20 de Março, mediante o 
parecer positivo da GNR.

Transporte
Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59) no dia 28 de Agosto, para 

transporte de cicloturistas e familiares

Realização dos festejos 
do Mártir Santo

Cedência de 3 mesas de ferro e tampos. (dia 22 de Janeiro)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1000€



Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Grupo Coral 
Em Canto

de Montalvão

Actuação 
em Almodôvar

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB), no âmbito da participação 
no 16º Aniversário do Grupo de Cante Alentejano “Vozes de Almodôvar”, em 

Almodôvar, no dia 4 de Junho.

Gravação do 1º CD do 
Grupo

Concedido transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 lugares) no dia 28 de 
Janeiro, para Amadora

Grupo Desportivo e Cultural 
de Amieira do Tejo

Realização de uma noite 
de fados, na sede do 

Grupo

Isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão da licença especial de 
ruído, no dia 21 de Maio

Arraial de S. João na rua 
do Balcão em Amieira 

do Tejo

Isenção igualmente concedida no âmbito da realização do Arraial de 
S. João, no dia 23 de Junho, na rua do Balcão em Amieira do Tejo

Apoio na realização 
das Festas Populares 

em Honra de Nª Srª da 
Sanguinheira em Amieira 

do Tejo

Cedência de equipamentos e infra-estruturas e da isenção do pagamento de 
taxas (dias 9 e 10 de Setembro)

Baile de Carnaval Isenção do pagamento de taxas

Grupo Desportivo e Recreativo 
Alpalhoense

Realização de um torneio 
de futebol 
de salão

Cedência do polidesportivo de Alpalhão e balneários, 
entre os dias 1 e 9 de Julho

Realização das festas 
de verão

Cedência de materiais e equipamentos diversos e isenção do pagamento de 
taxas , entre os dias 5 e 8 de Agosto, (festas e 2 touradas)

Realização do passeio de 
cicloturismo 
“Roda Livre”

Foi autorizada a realização do passeio mediante o parecer positivo da GNR, 
no dia 7 de Agosto

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1000€

Grupo Toc’A Marchar 
de Tolosa

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 500€

INIJOVEM - Associação 
iniciativas para a juventude 

de Nisa

Andebol

Apoio em transporte (Toyota de 27 lugares), dia 9 de Abril, para deslocação ao 
Crato

No âmbito da mesma actividade, cedência do pavilhão desportivo nos dias 2, 16 
e 30-04, no âmbito da realização de jogos

Andebol
Apoio à modalidade de andebol através da cedência do pavilhão desportivo, no 

dia 15 de Maio

Andebol
Transporte no dia 21 de Maio, para deslocação à Batalha 

(autocarro Toyota 91-82-TB)

Realização do Arraial de 
Portugal, em Nisa, no dia 

18 de Junho

Apoio à realização do Arraial de Portugal, em Nisa, no dia 18 de Junho através 
da cedência de 2 grades metálicas, 2 caixotes para lixo, 9 mesas e bancos, e 

isenção do pagamento de taxas devidas pela emissão das licenças de recinto 
improvisado e especial de ruído

Apoio à realização do 
Festival da Juventude, 
dias 15 e 16 de Julho 

Cedência de equipamentos diversos e infra-estruturas, divulgação do evento, 
cedência parcial do parque de estacionamento na Praça da República e isenção 

do pagamento de taxas pelo licenciamento do Festival

Peregrinação 
Nisa-Fátima

Cedência de transporte (autocarro e viatura de 9 lugares), 6 mesas e 12 bancos, 
6 miniaturas em olaria nisense e informação turística. 

entre os dias 30 de Setembro e 2 de Outubro

Andebol
Cedência do pavilhão desportivo para a época 2016-2017 para realização de 

treinos de andebol, nas 3ªs feiras das 17h45 às 19h00 e das 19h00 às 20h45 e 
nas 5ªs feiras das 18h45 às 20h45

Andebol
Cedência do pavilhão desportivo realização de jogos de andebol, nos dias 20-11 

(Cister SA) e 03-12 (Sir 1º de Maio)

III Trail Running Vila 
de Nisa

Cedência de instalações municipais, viaturas, equipamentos, materiais, utensí-
lios de cozinha, impressão de documentos e cedência de mão-de-obra , no dia 6 

de Novembro

Andebol
Cedência do pavilhão desportivo, para Campeonato Nacional Juniores 
Masculinos - 2ª divisão, no dia 20 de Novembro, entre as 14h e as 17h
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Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

INIJOVEM - Associação 
iniciativas para a juventude 

de Nisa

Andebol
Apoio em transporte (viatura de 9 lugares), no dia 8 de Janeiro, para o Campe-

onato Nacional de Juniores 2ª Divisão

Andebol
Cedido o pavilhão desportivo para realização de jogos nos dias 15 e 29 de 

Janeiro

18º Edição da Rota do 
Contrabando dia 25/03

Divulgação do evento; Apoio logístico: Cedência de tenda, bancos, mesas 
e contentores para lixo; 20 lembranças para entidades, 1 viatura TT para 

prospecção; 1 viatura TT, viatura e equipa protecção Civil, 3 autocarros no dia 
do evento

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 3400€

Fábrica da Igreja Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 7500€

Missão País ISPADE Espectáculo Teatro
(Grátis)

Cine teatro para dois dias de ensaio e dia de espectáculo (10/02/17)

Nisa Futsal Clube

2ª jornada do Torneio de 
Encerramento da A.F.P.

Apoio na cedência do pavilhão desportivo, no dia 09 de Abril

Torneio de encerramento 
2015/2016

Cedência do pavilhão desportivo, no dia 1 de Maio

Rancho Típico 
das Cantarinhas de Nisa

Comodato, desde 16 de 
Dezembro 2016

Cedência de sala, sita no Edifício da “Escola EB1 de Nisa”

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 1000€

Salavecaça Almoço convivo Cedência do edifício da escola e panela (dia 25 de Março)

Sociedade Columbófila 
Nisense

Apoio na realização do 
Leilão de Pombos 2016 

na Sede da SCN
Cedência de 6 mesas e de 12 bancos. (dia 31 de Julho)

Sociedade Filarmónica 
Alpalhoense

Encontro de Bandas 
em Arronches

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB), dia 2 de Julho

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 5000€

Sociedade Musical Nisense

Convívio Anual 
de Sócios

Cedência 4 mesas, tampos, 3 contentores de lixo e 1 assador, no dia 23 /04/16, 
na sede da SMN

Festas populares em 
honra de S. João, em Nisa, 
nos dias 24 e 25 de Junho

Apoio técnico e logístico, através da cedência de equipamentos e materiais 
e isenção do pagamento de taxas.

Encontro de Bandas Filar-
mónicas do Distrito de 

Portalegre

Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59) para em Arronches e Esper-
ança, no dia 2 de Julho

Concerto de Boas Festas
Parceria com o Município de Nisa, através da cedência do cineteatro e meios 

técnicos e humanos, nos dias 29 e 30 de Dezembro

Deslocação a Montalvão, 
no âmbito de uma parce-
ria com o Grupo Coral Em 

Canto

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB, de 27 lugares), 
para Montalvão dia 07/01

Evento Musica na Terra 
em Galveias

Cedência de autocarro Volvo, dia 11/03/17

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 7800€



Entidade /Associação Iniciativa
Evento Tipo de Apoio

Sociedade Recreativa 
Alpalhoense

II Prova de Vinhos, na 
sede da SRA

Apoio à realização da II Prova de Vinhos, na sede da SRA, no dia 30 de Abril, 
através da isenção do pagamento de taxas

Sardinhada e tourada à 
vara larga, em Alpalhão

Isenção do pagamento de taxas, no dia 2 de Julho

Bailes de Carnaval Isenção do pagamento de taxas

Sport Nisa e Benfica

Campeonato Distrital 
de Infantis

Apoio em transporte para a 2ª fase do Campeonato Distrital de Infantis (auto-
carro Toyota, 27 lugares), no dia 16-04 (Ponte de Sor).

Torneio Futalegre
Cedência de equipamento de som e de 20 grades de segurança, no dia 24-04, em 

Nisa

Equipas de traquinas e 
de petizes em torneio de 

futebol juvenil

Apoio em transporte (autocarro Volvo 49-FD-59, de 54 lugares), no âmbito da 
participação das equipas de traquinas e de petizes num torneio de futebol juve-

nil em Castelo Branco, no dia 11 de Junho

Treinos de futebol da 
equipa de traquinas

Cedência do pavilhão desportivo, para a época 2016-2017 nas 4ªs feiras das 
17h45 às 19h00

Competições distritais de 
futebol - iniciados 

e benjamins

Apoio em transporte, nos dias  02-10 (Castelo de Vide), 09-10 (Campo Maior), 
15-10 (Castelo de Vide), 16-10 (Elvas) e 30-10 (Elvas)

Campeonatos distritais 
de Benjamins e de Ini-

ciados

Apoio em transporte (autocarro Toyota 91-82-TB nos dias 6 de Novembro 
(Portalegre), 19 de Novembro (Portalegre), 20 de Novembro (Arronches) e 27 

de Novembro (Elvas)

Campeonatos distritais 
de Benjamins e de Ini-

ciados

Cedência de transporte (Toyota 91-82-TB), nos dias 03-12 (Gavião) e 11-12 
(Portalegre), com pagamento de taxas

Campeonato Distrital da 
A.F. de Portalegre

Apoio em transporte nos dias 7 de Janeiro (Toyota 91-82-TB, de 27 lugares, para 
Castelo de Vide), 15 de Janeiro (idem, para o Crato), 21 de Janeiro (Volvo 49-FD-
59, de 54 lugares, Ponte de Sor) e 29 de Janeiro, 04 de Fevereiro para Portalegre 

(Toyota 91-82-TB, de 27 lugares, Fronteira)

Torneio da equipa 
de Traquinas

Cedência do Pavilhão desportivo das 14H00 às 18H00

Taça da Associação de 
Portalegre Benjamins

Apoio em transporte  para dia 11/02 Campo maior (Volvo) 
e dia 12/02 Portalegre (Toyota)

Campeonato Distrital da 
A.F. de Portalegre

Apoio em transporte às equipas de iniciados e de benjamins, no âmbito da 
realização de jogos nos dias 19 de Fevereiro para Crato, 12 de Março e 08 de 

Abril para Castelo de Vide, 18 de Março para Elvas, 29 de Abril para Portalegre 
(Toyota 91-82-TB, de 27 lugares), dia 04 de Março e 07 de Maio para Campo 
Maior, 23 de Abril e 20 de maio para Elvas, (Volvo 49-FD-59, de 54 lugares)

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 7500€

Sporting Clube de Nisa

1º passeio TT 4x4, no dia 
1 de Maio

Apoio, através da cedência de terreno na ZAE, 2 stands, 3 contentores para lixo, 
WC Móvel e 15 grades metálicas. Autorizada a realização do passeio, mediante o 

parecer positivo da GNR.

3º Aniversário do Clube Apoio na divulgação do 3º Aniversário do Clube, a 23 de Julho

Deslocação a Lisboa Apoio em transporte no Autocarro Volvo 49-FD-59, no dia 03-12

Corrida de S. Silvestre

Isenção do pagamento de taxas, cedência de 1 stand, grades metálicas e sinais 
de trânsito, divulgação do evento no site do Município, cedência da Biblioteca 

Municipal (secretariado) e pavilhão desportivo (banhos) e empréstimo de equi-
pamento de som, no dia 23-12

Subsídio Atribuição de subsídio no valor de 500€

Associativismo 45



46Gestão Municipal

Gestão Municipal
Município de Nisa melhora condições de higiene e trabalho 
aos seus funcionários

O Índice de Transparência Municipal relativo ao ano de 
2016, publicado no dia 7 de fevereiro, pela Transparência 
e Integridade Associação Cívica (TIAC) vem confirmar 
que o Município de Nisa continua a subir no ranking da 
transparência municipal.

Com efeito, a Câmara Municipal de Nisa, subiu 
60 posições em relação a 2013 e subiu 41 posições 
relativamente ao ano anterior, situando-se, atualmente, na 
55ª posição a nível nacional, com um valor de ITM de 71,29, 
portanto muito acima da média nacional que se cifra nos 52.

No distrito de Portalegre o Município de Nisa, é o segundo 
melhor, sendo igualmente a segunda autarquia do distrito 
que mais subiu no ranking nacional.

Transparência Municipal
Nisa no 2º lugar do distrito e 55º no País

Gestão Municipal

Aquisição de Dumper Aquisição de Barquinha

Aquisição de Máquina de Limpeza para o Mercado Aquisição de 2 viaturas ligeiras com retoma 
(monovolune de 7 lugares e ligeiro de 5 lugares)
Concurso de aquisição a decorrer

Como dados relevantes desta apreciação refira-se 
o elevado grau de transparência (92,86) obtido nas 
dimensões que avaliam os índices de publicação 
relativamente a Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e 
Regulamentos, bem como as publicações referentes à 
Contratualização Pública e a Transparência Económico-
Financeira.

O resultado desta análise independente vem confirmar 
o trabalho que o Município de Nisa tem desenvolvido para 
que os munícipes e população em geral tenham acesso 
àinformação de forma transparente e fiável como resultado 
de uma governação “às claras” que trabalha para as 
pessoas.



Boletim Municipal
ficha técnica 
Propriedade Câmara Municipal de Nisa

Direção Presidente da Câmara Municipal de Nisa

Coordenação GRPI - informacao@cm-nisa.pt

Impressão e Acabamento Gráfica Almondina, Torres Novas

Fotografia GRPI

Design e Paginação GRPI

Ano 2017 | Mês abril | nº43

Distribuição Gratuita

Município de Nisa
contato
Praça da República, 6050 - 358 Nisa

T. 245 410 000

F. 245 412 799

Email: geral@cm-nisa.pt

Site: www.cm-nisa.pt
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