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PROTOCOLOS/ ACORDOS/CONTRATOS PROGRAMA 

 

Protocolo de cooperação entre a câmara municipal de Sesimbra e o condomínio do prédio mar da 

califórnia (junho 2009). 

Protocolo de utilização das instalações do C.e.c.a.s. raio de luz (julho 2009). 

Protocolo cedência instalações abas (associação de beneficência amizade e solidariedade) 

para funcionamento centro de acolhimento – rua arrais pitorra – n.º 1 – fração e – Sesimbra 

Contrato comodato e protocolo de cedência de instalações com a liga dos amigos de 

Sesimbra – fração EG/8.º andar – edifício mar da califórnia. 

Protocolo câmara municipal com a augi 1, 2, 3 – Lagoa Albufeira 

Protocolo de cedência de instalações municipais com a conferência vicentina de santiago – 

fração p1, cave – rua Dr. Manuel de Arriaga – n.ºs 7 a a 7I. 

Protocolo celebrado entre a câmara municipal de Sesimbra, grupo desportivo e cultural do 

conde e António xavier de lima. 

Protocolo celebrado entre a câmara municipal de Sesimbra e o Dr. Vitor augusto do monte 

Lopes – gaveto da rua Jorge de Castilho – junto á moagem Sampaio 

Protocolo de cooperação entre a CMS e o corpo nacional de escutas (CNE) e a ASS. 

Escuteiros de Portugal (AEP) 

Protocolo de cedência de utilização de instalações em 31/01/2013 entre o Município de 

Sesimbra e a Fraternidade Nuno Alvares, Associação dos Antigos filiados do Corpo Nacional 

de escutas Núcleo de santiago- Parte do edifício -1º andar entrada 23 sito na R. António 

Pinto Leão de Oliveira. 

Protocolo com a APPREBE – associação portuguesa de profissionais de restauração e 

bebidas. Utilização de espaço (parte) do edifício sito na travessa de esperança nº 1 Sesimbra 

Protocolo com maria Leonor viana Mendes – requalificação da praia do moinho de baixo 

(artigo 195 secção j) 

Protocolo de cedência parcial da escola nº2 do zambujal à junta de freguesia do castelo 

para instalação de museu rural (doc. No processo 884) 

Acordo de cooperação, Condomínio do empreendimento “pôr do sol” em Sesimbra, 

celebrado em 25 agosto 2004 
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Protocolo entre a câmara municipal de Sesimbra e a marinha – edifício da casa da ronca do 

farol do cabo espichel. Em 21/05/2014 

Contrato programa celebrado entre a Ad. Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP e o 

Município de Sesimbra- Instalação da unidade de Saúde de Sesimbra, da unidade de 

recursos assistenciais partilhados e da unidade de saúde pública de Sesimbra 

Protocolo de cedência de utilização, Gestão e exploração da Piscina e equipamentos 

desportivos ao Município de Sesimbra - Grupo Desportivo de Sesimbra em 29/04/2014 

Protocolo de cedência parcial da escola nº2 do zambujal à junta de freguesia do castelo 

para instalação de museu rural (doc. No processo 884) – 06/09/2013 

Protocolo de cooperação Cedência de Utilização das Instalações da Antiga Escola da Maçã 

ao grupo Recreativo Escola de Samba “Bota no Rego” em 23/01/2014 

Protocolo de colaboração para a Lagoa Pequena (lagoa de Albufeira) em 01/03/2016. 

Protocolo de colaboração entre a C.M.S. e a Associação Desportiva, Cultural e Social da 

Quinta do Conde- MGBOOS - cedência de instalações 

 


