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Mandato para prosseguir
a requalificação de Sines

As eleições de 1 de outubro ditaram um reforço da maioria do PS na gestão do município. 
Economia, cultura, espaço público, ambiente e turismo são os eixos em torno dos quais o 

novo executivo se compromete a desenvolver a sua atividade no mandato 2017-2021. P4-5



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos Costa. Se sabe a que serviço se quer 
dirigir, coloque-o precedido de “A/C” na segunda linha 
do endereço.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve 
vir identificada com o nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

Divisão de Ordenamento Territorial / Edifício Técnico 
de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 21 de dezembro de 2017, 18 
de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março de 2018.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão 
prestados pelos membros do executivo nessa mesma 
reunião. Caso não estejam reunidas condições para 
ser imediata, a resposta será enviada posteriormente. 
O público pode assistir aos restantes trabalhos da 
reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, 10h00-12h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único (presencialmente) e o 
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 
(gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 630 
608) recebem as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente e dos vereadores da 
CDU e do SIM. As marcações para as vereadoras Filipa 
Faria e Paula Ledo são feitas no edifício técnico (tel. 
269 860 001). As marcações para o vereador José  
Arsénio são feitas na DOMSU (tel. 269 630 230).

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (habitação)
Terças-feiras, 10h00-13h00 *

Gestão Urbanística
Terças-feiras de manhã **

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)
** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, realizam-se sessões de 
atendimento jurídico gratuito sobre direitos dos 
consumidores para os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 60o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 14h00-17h00

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial

1. Dois meses depois do ato eleitoral, dirijo-me aos 
sinienses com um agradecimento pela confiança 
que depositaram no nosso projeto de desenvolvi-
mento de Sines. É um estímulo a que o rumo que 
traçámos seja prosseguido e aperfeiçoado.
   Iniciamos o mandato 2017-2021 com a convicção 
de que é necessário continuar a ter uma gestão 
rigorosa, mas também realizadora. Uma gestão 
que planeie o desenvolvimento do município e o 
prepare para os desafios do futuro. Uma gestão 
que se afirme pela promoção do desenvolvimento, 
económico, social e cultural. Uma gestão que se 
afirme pela melhoria da qualidade de vida urbana e 
pela defesa do ambiente.

2. Expressei este compromisso perante os muníci-
pes e os deputados recém-eleitos na sessão solene 
da Assembleia Municipal de Sines comemorativa 
do Dia do Município.
  No dia 24 de novembro, celebraram-se 655 anos 
da elevação de Sines a vila, mas a história deste ter-
ritório é muito mais antiga. Como demonstram as 
duas publicações sobre a história de Sines que edi-
támos recentemente – “Sines Medieval” e “Sines, 
a Terra e o Mar” –, desde o período romano que 
Sines tem um papel importante no contexto regio-
nal, no relacionamento com Setúbal e Lisboa e até 
com as rotas atlânticas. 
  A atual dinâmica de Sines tem, pois, raízes pro-
fundas, mas não é um dado adquirido. É necessá-
rio concretizar projetos como a ligação em perfil 
de autoestrada até à A2 e a requalificação da via fér-
rea de ligação de Sines a Espanha, de forma a que o 
porto continue a crescer.
   É também decisivo melhorar as condições de atra-
tividade da Zona Industrial e Logística de Sines. 
Uma área industrial com atividades diversificadas 
e não centrada exclusivamente nos hidrocarbone-
tos, pois assim o exige uma economia menos polu-
ente e em linha com a estratégia de combate às 
alterações climáticas.
  Essas alterações climáticas, aliás, estão a trazer 
consigo fenómenos meteorológicos extremos. 
Num território como o nosso, com grande concen-
tração de indústrias, e elevado risco, é necessário 
criar sinergias e parcerias que garantam uma coo-
peração efetiva nas áreas do ambiente, da segu-
rança e da proteção de pessoas e bens.

Três apontamentos 
e um desejo

 3. Uma economia de Sines mais verde será, neces-
sariamente, uma economia mais azul.
  No dia 16 de novembro, participei na conferência 
“Desafios da Economia Azul para um Futuro Sus-
tentável”, realizada no Porto de Sines.
  São muitos os projetos e as parcerias em que esta-
mos envolvidos para o aproveitamento do mar 
enquanto ativo. Entre eles, gostaria de citar a cria-
ção de uma reserva arqueológica subaquática, a 
sul do molhe do porto de pesca, e a construção de 
um Observatório do Mar, no edifício dos antigos 
armazéns da ribeira.
  A Câmara Municipal de Sines, representada pelo 

Sines Tecnopolo, pertence também ao Portugal 
Náutico, grupo de trabalho dinamizado pela 
Fórum Oceano, que trabalha as questões ligadas 
ao turismo náutico em Portugal. Neste contexto, 
irá implementar o conceito de «estação náutica», 
potenciando recursos, infraestruturas, equipa-
mentos, atividade empresarial e parcerias atuais, 
com o objetivo de afirmar o turismo náutico e a res-
tante oferta turística neste território. Este projeto 
tornará Sines pioneiro na implementação do 
modelo em Portugal, assumindo-se como um ter-
ritório criativo e de vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento turístico sustentável.

Natal feliz, Natal solidário
Quando olhamos para trás e avaliamos a marca 
que o ano de 2017 deixa na nossa história recente, 
os sentimentos são contraditórios.
  Por um lado, foi um ano com motivos para ficar-
mos felizes e otimistas em relação ao futuro. 
Foram devolvidos rendimentos às famílias, o 
desemprego diminuiu, a economia floresceu e as 
finanças consolidaram-se. Portugal está melhor.
  Por outro lado, a época de incêndios mais trágica 
de que há memória confrontou-nos com o deses-
pero de milhares de portugueses, o sofrimento de 
famílias destroçadas, as perdas humanas, naturais 
e económicas impossíveis de calcular.
  Neste cenário, surgiu felizmente a generosidade 
das pessoas e a sua capacidade de organização 
para um altruísmo eficiente. Foi o que aconteceu 
na nossa região com iniciativas como o grupo Lito-
ral Alentejano Solidário, que angariou toneladas 
de bens para as zonas afetadas.
  É com este exemplo em mente – de querer fazer o 
bem e fazê-lo – que me dirijo a todos os sinienses 
com votos de um Natal feliz junto das suas famílias 
e com o coração disponível para a família alargada 
de vizinhos, concidadãos e a grande família na 
Humanidade.
  Se for esta a nossa atitude, sejam quais forem os 
desafios que nos esperam, 2018 será certamente 
um ano melhor para todos.



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos Costa. Se sabe a que serviço se quer 
dirigir, coloque-o precedido de “A/C” na segunda linha 
do endereço.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve 
vir identificada com o nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

Divisão de Ordenamento Territorial / Edifício Técnico 
de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 21 de dezembro de 2017, 18 
de janeiro, 15 de fevereiro e 15 de março de 2018.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão 
prestados pelos membros do executivo nessa mesma 
reunião. Caso não estejam reunidas condições para 
ser imediata, a resposta será enviada posteriormente. 
O público pode assistir aos restantes trabalhos da 
reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, 10h00-12h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único (presencialmente) e o 
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 
(gabinete.presidencia@mun-sines.pt; tel. 269 630 
608) recebem as marcações para o atendimento do 
presidente, do vice-presidente e dos vereadores da 
CDU e do SIM. As marcações para as vereadoras Filipa 
Faria e Paula Ledo são feitas no edifício técnico (tel. 
269 860 001). As marcações para o vereador José  
Arsénio são feitas na DOMSU (tel. 269 630 230).

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (habitação)
Terças-feiras, 10h00-13h00 *

Gestão Urbanística
Terças-feiras de manhã **

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)
** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, realizam-se sessões de 
atendimento jurídico gratuito sobre direitos dos 
consumidores para os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 60o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 14h00-17h00

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial

1. Dois meses depois do ato eleitoral, dirijo-me aos 
sinienses com um agradecimento pela confiança 
que depositaram no nosso projeto de desenvolvi-
mento de Sines. É um estímulo a que o rumo que 
traçámos seja prosseguido e aperfeiçoado.
   Iniciamos o mandato 2017-2021 com a convicção 
de que é necessário continuar a ter uma gestão 
rigorosa, mas também realizadora. Uma gestão 
que planeie o desenvolvimento do município e o 
prepare para os desafios do futuro. Uma gestão 
que se afirme pela promoção do desenvolvimento, 
económico, social e cultural. Uma gestão que se 
afirme pela melhoria da qualidade de vida urbana e 
pela defesa do ambiente.

2. Expressei este compromisso perante os muníci-
pes e os deputados recém-eleitos na sessão solene 
da Assembleia Municipal de Sines comemorativa 
do Dia do Município.
  No dia 24 de novembro, celebraram-se 655 anos 
da elevação de Sines a vila, mas a história deste ter-
ritório é muito mais antiga. Como demonstram as 
duas publicações sobre a história de Sines que edi-
támos recentemente – “Sines Medieval” e “Sines, 
a Terra e o Mar” –, desde o período romano que 
Sines tem um papel importante no contexto regio-
nal, no relacionamento com Setúbal e Lisboa e até 
com as rotas atlânticas. 
  A atual dinâmica de Sines tem, pois, raízes pro-
fundas, mas não é um dado adquirido. É necessá-
rio concretizar projetos como a ligação em perfil 
de autoestrada até à A2 e a requalificação da via fér-
rea de ligação de Sines a Espanha, de forma a que o 
porto continue a crescer.
   É também decisivo melhorar as condições de atra-
tividade da Zona Industrial e Logística de Sines. 
Uma área industrial com atividades diversificadas 
e não centrada exclusivamente nos hidrocarbone-
tos, pois assim o exige uma economia menos polu-
ente e em linha com a estratégia de combate às 
alterações climáticas.
  Essas alterações climáticas, aliás, estão a trazer 
consigo fenómenos meteorológicos extremos. 
Num território como o nosso, com grande concen-
tração de indústrias, e elevado risco, é necessário 
criar sinergias e parcerias que garantam uma coo-
peração efetiva nas áreas do ambiente, da segu-
rança e da proteção de pessoas e bens.

Três apontamentos 
e um desejo

 3. Uma economia de Sines mais verde será, neces-
sariamente, uma economia mais azul.
  No dia 16 de novembro, participei na conferência 
“Desafios da Economia Azul para um Futuro Sus-
tentável”, realizada no Porto de Sines.
  São muitos os projetos e as parcerias em que esta-
mos envolvidos para o aproveitamento do mar 
enquanto ativo. Entre eles, gostaria de citar a cria-
ção de uma reserva arqueológica subaquática, a 
sul do molhe do porto de pesca, e a construção de 
um Observatório do Mar, no edifício dos antigos 
armazéns da ribeira.
  A Câmara Municipal de Sines, representada pelo 

Sines Tecnopolo, pertence também ao Portugal 
Náutico, grupo de trabalho dinamizado pela 
Fórum Oceano, que trabalha as questões ligadas 
ao turismo náutico em Portugal. Neste contexto, 
irá implementar o conceito de «estação náutica», 
potenciando recursos, infraestruturas, equipa-
mentos, atividade empresarial e parcerias atuais, 
com o objetivo de afirmar o turismo náutico e a res-
tante oferta turística neste território. Este projeto 
tornará Sines pioneiro na implementação do 
modelo em Portugal, assumindo-se como um ter-
ritório criativo e de vanguarda no que respeita ao 
desenvolvimento turístico sustentável.

Natal feliz, Natal solidário
Quando olhamos para trás e avaliamos a marca 
que o ano de 2017 deixa na nossa história recente, 
os sentimentos são contraditórios.
  Por um lado, foi um ano com motivos para ficar-
mos felizes e otimistas em relação ao futuro. 
Foram devolvidos rendimentos às famílias, o 
desemprego diminuiu, a economia floresceu e as 
finanças consolidaram-se. Portugal está melhor.
  Por outro lado, a época de incêndios mais trágica 
de que há memória confrontou-nos com o deses-
pero de milhares de portugueses, o sofrimento de 
famílias destroçadas, as perdas humanas, naturais 
e económicas impossíveis de calcular.
  Neste cenário, surgiu felizmente a generosidade 
das pessoas e a sua capacidade de organização 
para um altruísmo eficiente. Foi o que aconteceu 
na nossa região com iniciativas como o grupo Lito-
ral Alentejano Solidário, que angariou toneladas 
de bens para as zonas afetadas.
  É com este exemplo em mente – de querer fazer o 
bem e fazê-lo – que me dirijo a todos os sinienses 
com votos de um Natal feliz junto das suas famílias 
e com o coração disponível para a família alargada 
de vizinhos, concidadãos e a grande família na 
Humanidade.
  Se for esta a nossa atitude, sejam quais forem os 
desafios que nos esperam, 2018 será certamente 
um ano melhor para todos.
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Novo executivo municipal

Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas 
* Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação e Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão financeira, Contratação pública, Sistemas e tecnologias 
de informação, Atendimento multicanal, Normalização e supervisão documental e de processos)
* Unidade de Desenvolvimento Local (Planeamento e gestão estratégica, Gestão de parcerias, Gestão 
de fundos e financiamentos externos, Comunicação e imagem, Cultura e património cultural, 
Desenvolvimento económico e associativismo, Promoção territorial e turismo)

Vice-presidente, Fernando Ramos 
* Divisão de Desenvolvimento Social (Intervenção Social, Educação, Juventude)
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão documental, Gestão dos recursos humanos, 
Contabilidade, Gestão de tesouraria, Gestão de stocks)

Vereadora Filipa Faria 
* Gabinete Jurídico
* Divisão de Ordenamento do Território (Gestão urbanística, Planeamento e ordenamento do 
território, Fiscalização, Cartografia e sistemas de informação geográfica)
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão patrimonial)
* Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos (Empreitadas de obras públicas, Cadastro, 
topografia e desenho)

Vereador José Manuel Arsénio 
* Gabinete de Proteção Civil
* Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos (Sistemas de abastecimento de água e saneamento, 
Recolha de resíduos, Transportes urbanos municipais, Manutenção, conservação e reabilitação, 
Gestão de equipamentos municipais, Apoio logístico, Gestão de frota de máquinas e viaturas)
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão comercial e processual)
* Divisão de Desenvolvimento Social (Desenvolvimento desportivo)

Vereadora Paula Ledo
* Gabinete veterinário municipal
* Divisão de Ordenamento do Território (Ambiente e conservação da natureza)

Vereador Helder Guerreiro
Sem competências delegadas ou subdelegadas

Vereador José Ferreira Costa
Sem competências delegadas ou subdelegadas

PS

PS

PS

PS

PS

CDU

SIM

Á R E A S D E C O M P E T Ê N C I A 

Gestão municipal

PS vence eleições e inicia mandato 
2017-2021 com maioria reforçada

O Partido Socialista venceu as eleições para os dois 
órgãos do município de Sines realizadas a 1 de outu-
bro. Nuno Mascarenhas foi reeleito presidente da 
Câmara.
  Com 58,59% dos votos nestas eleições, o PS 
aumentou o número de mandatos na Câmara 
Municipal de 4 para 5. Os 16,39% de votos da CDU 
corresponderam a 1 mandato e os 15,26% do movi-
mento SIM também se traduziram em 1 mandato.
  Para a Assembleia Municipal, a distribuição dos 
mandatos foi a seguinte: PS - 13; CDU - 4; SIM - 4.
  As eleições para as Assembleias de Freguesia de 
Sines e de Porto Covo ditaram igualmente vitórias 
para o Partido Socialista.
  Na sequência do ato eleitoral, os órgãos do muni-
cípio de Sines - Câmara e Assembleia - foram insta-
lados no dia 14 de outubro, no auditório do Centro 
de Artes de Sines.
  Na Câmara Municipal de Sines tomaram posse o 
presidente Nuno Mascarenhas (PS) e os vereado-
res Fernando Ramos (PS), Filipa Faria (PS), Helder 
Guerreiro (CDU), José Ferreira Costa (SIM), José 
Arsénio (PS) e Sofia Araújo (PS).
  Sofia Araújo, atualmente deputada da Assem-
bleia da República, suspendeu o mandato, tendo 
sido substituída no executivo municipal pela can-

didata imediatamente a seguir nas listas do PS: 
Paulo Ledo.
  Na Assembleia Municipal de Sines tomaram 
posse os 21 deputados eleitos e os presidentes das 
juntas de freguesia: Joaquim Serrão (Sines) e Cláu-
dio Rosa (Porto Covo). José Luiz Batalha foi ree-
leito presidente da Assembleia, sendo acompa-
nhado na mesa pelos deputados Tiago Santos (1.º 
secretário) e Paula Pereira (2.ª secretária).

> O que disse o presidente na tomada de posse

Economia, cultura, espaço público, ambiente e  
turismo são os eixos em torno dos quais o novo exe-
cutivo municipal se compromete a desenvolver a 
sua atividade no mandato 2017-2021, afirmou o 
presidente da Câmara reeleito, Nuno Mascare-
nhas, no discurso de tomada de posse.
  Para Nuno Mascarenhas, é prioritário preparar 
Sines para os novos desafios colocados pela cons-
trução da ferrovia de ligação a Espanha, pelo 
aumento da capacidade portuária e pela vinda de 
outros investimentos.
  “Estaremos na linha da frente da atração de inves-
timentos geradores de crescimento económico e 
emprego” e “vamos continuar a modernizar os ser-

viços municipais para melhor servir empresas e 
cidadãos”, afirmou o presidente.
  A cultura como fator de desenvolvimento conti-
nuará a ser uma aposta, tal como a reabilitação 
urbana, a qualificação do espaço público e imagem 
da cidade e a mobilidade para todos. Os projetos 
de reabilitação do mercado municipal e de requali-
ficação da Rua Marquês de Pombal, com candida-
turas a fundos europeus aprovadas, são exemplos 
de projetos prioritários da autarquia para os próxi-
mos quatro anos.
  No ambiente, disse Nuno Mascarenhas, “caberá 
ao município realizar todas as ações que de 
alguma forma possam contribuir para atenuar os 
efeitos negativos que a grande concentração de 
empresas nesse território tem gerado, com refle-
xos na qualidade de vida e do bem-estar dos cida-
dãos”.
  No turismo, o objetivo é continuar o esforço para 
“crescer mais e melhor”, estimulando os privados 
a qualificar a oferta e, da parte da autarquia, “con-
tinuando a promover eventos, conjuntamente 
com a reabilitação do património”, em projetos 
como a recuperação das fábricas romanas, o 
Observatório do Mar (nos armazéns da Ribeira 
Velha) e o parque arqueológico subaquático.

José Luiz Batalha foi reeleito presidente da Assembleia Municipal

Joaquim Serrão foi eleito presidente da Junta de Freguesia de Sines Cláudio Rosa foi reeleito presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo

Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara reeleito, elencou as prioridades para o novo mandato
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Novo executivo municipal

Presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas 
* Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação e Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão financeira, Contratação pública, Sistemas e tecnologias 
de informação, Atendimento multicanal, Normalização e supervisão documental e de processos)
* Unidade de Desenvolvimento Local (Planeamento e gestão estratégica, Gestão de parcerias, Gestão 
de fundos e financiamentos externos, Comunicação e imagem, Cultura e património cultural, 
Desenvolvimento económico e associativismo, Promoção territorial e turismo)

Vice-presidente, Fernando Ramos 
* Divisão de Desenvolvimento Social (Intervenção Social, Educação, Juventude)
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão documental, Gestão dos recursos humanos, 
Contabilidade, Gestão de tesouraria, Gestão de stocks)

Vereadora Filipa Faria 
* Gabinete Jurídico
* Divisão de Ordenamento do Território (Gestão urbanística, Planeamento e ordenamento do 
território, Fiscalização, Cartografia e sistemas de informação geográfica)
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão patrimonial)
* Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos (Empreitadas de obras públicas, Cadastro, 
topografia e desenho)

Vereador José Manuel Arsénio 
* Gabinete de Proteção Civil
* Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos (Sistemas de abastecimento de água e saneamento, 
Recolha de resíduos, Transportes urbanos municipais, Manutenção, conservação e reabilitação, 
Gestão de equipamentos municipais, Apoio logístico, Gestão de frota de máquinas e viaturas)
* Divisão de Administração e Finanças (Gestão comercial e processual)
* Divisão de Desenvolvimento Social (Desenvolvimento desportivo)

Vereadora Paula Ledo
* Gabinete veterinário municipal
* Divisão de Ordenamento do Território (Ambiente e conservação da natureza)

Vereador Helder Guerreiro
Sem competências delegadas ou subdelegadas

Vereador José Ferreira Costa
Sem competências delegadas ou subdelegadas

PS

PS

PS

PS

PS

CDU

SIM

Á R E A S D E C O M P E T Ê N C I A 

Gestão municipal

PS vence eleições e inicia mandato 
2017-2021 com maioria reforçada

O Partido Socialista venceu as eleições para os dois 
órgãos do município de Sines realizadas a 1 de outu-
bro. Nuno Mascarenhas foi reeleito presidente da 
Câmara.
  Com 58,59% dos votos nestas eleições, o PS 
aumentou o número de mandatos na Câmara 
Municipal de 4 para 5. Os 16,39% de votos da CDU 
corresponderam a 1 mandato e os 15,26% do movi-
mento SIM também se traduziram em 1 mandato.
  Para a Assembleia Municipal, a distribuição dos 
mandatos foi a seguinte: PS - 13; CDU - 4; SIM - 4.
  As eleições para as Assembleias de Freguesia de 
Sines e de Porto Covo ditaram igualmente vitórias 
para o Partido Socialista.
  Na sequência do ato eleitoral, os órgãos do muni-
cípio de Sines - Câmara e Assembleia - foram insta-
lados no dia 14 de outubro, no auditório do Centro 
de Artes de Sines.
  Na Câmara Municipal de Sines tomaram posse o 
presidente Nuno Mascarenhas (PS) e os vereado-
res Fernando Ramos (PS), Filipa Faria (PS), Helder 
Guerreiro (CDU), José Ferreira Costa (SIM), José 
Arsénio (PS) e Sofia Araújo (PS).
  Sofia Araújo, atualmente deputada da Assem-
bleia da República, suspendeu o mandato, tendo 
sido substituída no executivo municipal pela can-

didata imediatamente a seguir nas listas do PS: 
Paulo Ledo.
  Na Assembleia Municipal de Sines tomaram 
posse os 21 deputados eleitos e os presidentes das 
juntas de freguesia: Joaquim Serrão (Sines) e Cláu-
dio Rosa (Porto Covo). José Luiz Batalha foi ree-
leito presidente da Assembleia, sendo acompa-
nhado na mesa pelos deputados Tiago Santos (1.º 
secretário) e Paula Pereira (2.ª secretária).

> O que disse o presidente na tomada de posse

Economia, cultura, espaço público, ambiente e  
turismo são os eixos em torno dos quais o novo exe-
cutivo municipal se compromete a desenvolver a 
sua atividade no mandato 2017-2021, afirmou o 
presidente da Câmara reeleito, Nuno Mascare-
nhas, no discurso de tomada de posse.
  Para Nuno Mascarenhas, é prioritário preparar 
Sines para os novos desafios colocados pela cons-
trução da ferrovia de ligação a Espanha, pelo 
aumento da capacidade portuária e pela vinda de 
outros investimentos.
  “Estaremos na linha da frente da atração de inves-
timentos geradores de crescimento económico e 
emprego” e “vamos continuar a modernizar os ser-

viços municipais para melhor servir empresas e 
cidadãos”, afirmou o presidente.
  A cultura como fator de desenvolvimento conti-
nuará a ser uma aposta, tal como a reabilitação 
urbana, a qualificação do espaço público e imagem 
da cidade e a mobilidade para todos. Os projetos 
de reabilitação do mercado municipal e de requali-
ficação da Rua Marquês de Pombal, com candida-
turas a fundos europeus aprovadas, são exemplos 
de projetos prioritários da autarquia para os próxi-
mos quatro anos.
  No ambiente, disse Nuno Mascarenhas, “caberá 
ao município realizar todas as ações que de 
alguma forma possam contribuir para atenuar os 
efeitos negativos que a grande concentração de 
empresas nesse território tem gerado, com refle-
xos na qualidade de vida e do bem-estar dos cida-
dãos”.
  No turismo, o objetivo é continuar o esforço para 
“crescer mais e melhor”, estimulando os privados 
a qualificar a oferta e, da parte da autarquia, “con-
tinuando a promover eventos, conjuntamente 
com a reabilitação do património”, em projetos 
como a recuperação das fábricas romanas, o 
Observatório do Mar (nos armazéns da Ribeira 
Velha) e o parque arqueológico subaquático.

José Luiz Batalha foi reeleito presidente da Assembleia Municipal

Joaquim Serrão foi eleito presidente da Junta de Freguesia de Sines Cláudio Rosa foi reeleito presidente da Junta de Freguesia de Porto Covo

Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara reeleito, elencou as prioridades para o novo mandato
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De acordo com os termos da candidatura submetida pela autarquia, com este 
projeto pretende-se "modernizar o Mercado Municipal através da sua reabili-
tação, garantindo as melhores condições e facilidades de funcionamento do 
equipamento e o usufruto pleno por parte da população residente e visitantes".
  É também objetivo da intervenção contribuir para "a revitalização e qualifica-
ção do centro urbano, com impacto na área envolvente do Mercado Municipal 
e centro histórico da cidade, o que permitirá consolidar as condições para um 
efetivo desenvolvimento económico e social, através do reforço da atividade 
económica e atratividade turística da área".
  Para que estes objetivos sejam atingidos, a intervenção a realizar prevê a recu-
peração global e embelezamento do edifício, a manutenção das funções de 
venda de peixe e frutas e produtos hortícolas, com melhores condições, e a cria-
ção de um novo piso no módulo central. As lojas já existentes serão mantidas e 
modernizadas e serão criados novos espaços comerciais.
  Pretende-se que todas as atividades a instalar contribuam para trazer pessoas 
ao mercado e dar-lhe vida. Neste mesmo sentido, é também objetivo alargar o 
horário do equipamento.
  A operação tem um investimento elegível de 1 675 923,14 €, cofinanciado à 
taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do Programa Ope-
racional Alentejo 2020 / Portugal 2020. O cofinanciamento FEDER é de               
1 424 534,67 € e a comparticipação da CMS é de 251 388,47 €.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano

Obras estruturantes para a cidade 
com financiamento europeu garantido

O Programa Operacional do Alentejo 2020 aprovou as candidaturas de mais duas 
obras essenciais para melhorar a qualidade de vida na cidade. 

REABILITAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL DE SINES

REQUALIFICAÇÃO 
DO ESPAÇO PÚBLICO DA 

RUA MARQUÊS DE POMBAL

Esta operação pretende regenerar, valorizar e qualificar a Rua Marquês de Pom-
bal, fomentando novas funções numa área do centro urbano vital para a cidade 
e para o centro histórico.
  Um dos principais objetivos da operação é melhorar as condições de comodi-
dade e segurança da circulação, através da requalificação das infraestruturas 
pedonais.
  Também se pretende garantir uma mais efetiva continuidade de percursos, 
através do reperfilamento da rua para alargamento das áreas pedonais.
  Serão constituídas áreas de valorização pedonal, complementadas com a 
introdução de medidas físicas de acalmia de tráfego e de requalificação do 
espaço público por forma a adaptá-lo a estas novas funções.
  A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e 
Praça da República – 1.ª Fase", centrada na Rua Marquês de Pombal, é um inves-
timento com um custo total de 1 510 776,79 €. O investimento elegível é de            
1 266 285,77 €, cofinanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, 
no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se tra-
duz numa contribuição comunitária de 1 076 342,90 €.

Impostos municipais 2018

Município de Sines devolve mais 
de 1 milhão de euros à comunidade

A Assembleia Municipal de Sines aprovou, no dia 
10 de novembro, a proposta da Câmara para redu-
ção da taxa de IMI de 0,36%, aplicada em 2017, 
para 0,355%, a aplicar em 2018.
  O Município de Sines volta desta forma a baixar o 
imposto sobre prédios urbanos, tornando-o ainda 
mais baixo relativamente ao máximo estabelecido 
por lei (0,45%).
  Considerando a taxa máxima, a taxa que a Câmara 
Municipal de Sines irá cobrar e os montantes da 
coleta de 2017 já apurados, o valor de IMI que será 
devolvido aos munícipes de Sines em 2018 está 
estimado em 1 milhão e 37 mil euros.
  A este valor acrescem cerca de 21 mil euros para 
as famílias com dependentes, que irão beneficiar 
de reduções de IMI de 20 €, 40 € e 70 € para agrega-
dos com um, dois e três ou mais dependentes, res-
petivamente.
  O IMI a cobrar no edificado da ZIL 2 voltará a ser 
objeto de um regime especial, com minoração das 
taxas em 20% para prédios comerciais, industriais 
e de serviços e com majoração de 20% para pré-
dios urbanos que se encontrem devolutos.
  Em 2018, os prédios urbanos degradados em todo 
concelho serão objeto de uma majoração da taxa 
de IMI em 20% quando o estado de conservação 
não permita cumprir satisfatoriamente a sua fun-
ção ou faça perigar a segurança de pessoas e bens.
  No que concerne à participação variável no IRS a 
que o município tem direito, cuja taxa máxima pre-
vista pela lei é de 5%, a autarquia irá manter em 
2018 a taxa de 4,5% cobrada em 2017, ano em teve 

uma redução de 0,4 pontos percentuais face a 
2016. A diferença entre a taxa máxima e a taxa que 
será cobrada em Sines irá representar 84 mil euros 
devolvidos à comunidade siniense.
  Na derrama, voltarão a ser isentados os sujeitos 
passivos com um volume de negócios que não 
ultrapasse os 150 mil euros no ano anterior, o que 
irá significar cerca de 20 mil euros que não serão 
cobrados às micro e pequenas empresas.

  A Taxa Municipal de Direitos de Passagem será de 
0,25%, ou seja, igual à de 2017.
  As taxas de IMI, Direitos de Passagem e derrama 
para 2018 foram aprovadas por unanimidade pela 
Assembleia Municipal.
  A taxa de participação variável no IRS foi apro-
vada por maioria, com os votos a favor do PS e con-
tra da CDU e do SIM.

Valor de impostos a devolver 
à comunidade em 2018

                   1 037 000 € - IMI não cobrado
                        21 000 € - Redução de IMI 
                                             por n.º dependentes
                        84 000 € - IRS não cobrado
                   +  20 000 € - Isenções de derrama

                 1 162 000 € - TOTAL

SIMULAÇÕES 3D DO FUTURO MERCADO ASPETO ATUAL DA RUA MARQUÊS DE POMBAL
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De acordo com os termos da candidatura submetida pela autarquia, com este 
projeto pretende-se "modernizar o Mercado Municipal através da sua reabili-
tação, garantindo as melhores condições e facilidades de funcionamento do 
equipamento e o usufruto pleno por parte da população residente e visitantes".
  É também objetivo da intervenção contribuir para "a revitalização e qualifica-
ção do centro urbano, com impacto na área envolvente do Mercado Municipal 
e centro histórico da cidade, o que permitirá consolidar as condições para um 
efetivo desenvolvimento económico e social, através do reforço da atividade 
económica e atratividade turística da área".
  Para que estes objetivos sejam atingidos, a intervenção a realizar prevê a recu-
peração global e embelezamento do edifício, a manutenção das funções de 
venda de peixe e frutas e produtos hortícolas, com melhores condições, e a cria-
ção de um novo piso no módulo central. As lojas já existentes serão mantidas e 
modernizadas e serão criados novos espaços comerciais.
  Pretende-se que todas as atividades a instalar contribuam para trazer pessoas 
ao mercado e dar-lhe vida. Neste mesmo sentido, é também objetivo alargar o 
horário do equipamento.
  A operação tem um investimento elegível de 1 675 923,14 €, cofinanciado à 
taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do Programa Ope-
racional Alentejo 2020 / Portugal 2020. O cofinanciamento FEDER é de               
1 424 534,67 € e a comparticipação da CMS é de 251 388,47 €.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano

Obras estruturantes para a cidade 
com financiamento europeu garantido

O Programa Operacional do Alentejo 2020 aprovou as candidaturas de mais duas 
obras essenciais para melhorar a qualidade de vida na cidade. 

REABILITAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL DE SINES

REQUALIFICAÇÃO 
DO ESPAÇO PÚBLICO DA 

RUA MARQUÊS DE POMBAL

Esta operação pretende regenerar, valorizar e qualificar a Rua Marquês de Pom-
bal, fomentando novas funções numa área do centro urbano vital para a cidade 
e para o centro histórico.
  Um dos principais objetivos da operação é melhorar as condições de comodi-
dade e segurança da circulação, através da requalificação das infraestruturas 
pedonais.
  Também se pretende garantir uma mais efetiva continuidade de percursos, 
através do reperfilamento da rua para alargamento das áreas pedonais.
  Serão constituídas áreas de valorização pedonal, complementadas com a 
introdução de medidas físicas de acalmia de tráfego e de requalificação do 
espaço público por forma a adaptá-lo a estas novas funções.
  A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e 
Praça da República – 1.ª Fase", centrada na Rua Marquês de Pombal, é um inves-
timento com um custo total de 1 510 776,79 €. O investimento elegível é de            
1 266 285,77 €, cofinanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, 
no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se tra-
duz numa contribuição comunitária de 1 076 342,90 €.

Impostos municipais 2018

Município de Sines devolve mais 
de 1 milhão de euros à comunidade

A Assembleia Municipal de Sines aprovou, no dia 
10 de novembro, a proposta da Câmara para redu-
ção da taxa de IMI de 0,36%, aplicada em 2017, 
para 0,355%, a aplicar em 2018.
  O Município de Sines volta desta forma a baixar o 
imposto sobre prédios urbanos, tornando-o ainda 
mais baixo relativamente ao máximo estabelecido 
por lei (0,45%).
  Considerando a taxa máxima, a taxa que a Câmara 
Municipal de Sines irá cobrar e os montantes da 
coleta de 2017 já apurados, o valor de IMI que será 
devolvido aos munícipes de Sines em 2018 está 
estimado em 1 milhão e 37 mil euros.
  A este valor acrescem cerca de 21 mil euros para 
as famílias com dependentes, que irão beneficiar 
de reduções de IMI de 20 €, 40 € e 70 € para agrega-
dos com um, dois e três ou mais dependentes, res-
petivamente.
  O IMI a cobrar no edificado da ZIL 2 voltará a ser 
objeto de um regime especial, com minoração das 
taxas em 20% para prédios comerciais, industriais 
e de serviços e com majoração de 20% para pré-
dios urbanos que se encontrem devolutos.
  Em 2018, os prédios urbanos degradados em todo 
concelho serão objeto de uma majoração da taxa 
de IMI em 20% quando o estado de conservação 
não permita cumprir satisfatoriamente a sua fun-
ção ou faça perigar a segurança de pessoas e bens.
  No que concerne à participação variável no IRS a 
que o município tem direito, cuja taxa máxima pre-
vista pela lei é de 5%, a autarquia irá manter em 
2018 a taxa de 4,5% cobrada em 2017, ano em teve 

uma redução de 0,4 pontos percentuais face a 
2016. A diferença entre a taxa máxima e a taxa que 
será cobrada em Sines irá representar 84 mil euros 
devolvidos à comunidade siniense.
  Na derrama, voltarão a ser isentados os sujeitos 
passivos com um volume de negócios que não 
ultrapasse os 150 mil euros no ano anterior, o que 
irá significar cerca de 20 mil euros que não serão 
cobrados às micro e pequenas empresas.

  A Taxa Municipal de Direitos de Passagem será de 
0,25%, ou seja, igual à de 2017.
  As taxas de IMI, Direitos de Passagem e derrama 
para 2018 foram aprovadas por unanimidade pela 
Assembleia Municipal.
  A taxa de participação variável no IRS foi apro-
vada por maioria, com os votos a favor do PS e con-
tra da CDU e do SIM.

Valor de impostos a devolver 
à comunidade em 2018

                   1 037 000 € - IMI não cobrado
                        21 000 € - Redução de IMI 
                                             por n.º dependentes
                        84 000 € - IRS não cobrado
                   +  20 000 € - Isenções de derrama

                 1 162 000 € - TOTAL

SIMULAÇÕES 3D DO FUTURO MERCADO ASPETO ATUAL DA RUA MARQUÊS DE POMBAL
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e Porto Covo
OBRAS CONCLUÍDAS

Primeira fase da requalificação 
da Estrada da Floresta está pronta

A 1.ª fase da operação de criação de novos canais 
pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada da Flo-
resta, integrada no PEDU - Plano Estratégico de 
Desenvolvimento Urbano de Sines, foi concluída 
no outono.
  Esta empreitada englobou a via contígua ao 
recreio da Escola EB 2,3 Vasco da Gama, desde o 
entroncamento da Estrada da Floresta com a Rua 
da Reforma Agrária ao cruzamento da Estrada da 

Floresta com a Estrada da Costa do Norte. Na 
intervenção foram executados os arranjos exterio-
res da zona pedonal (passeios e ciclovia), assim 
como uma rotunda no entroncamento da Estrada 
da Floresta com a Rua da Reforma Agrária.
  A operação realizada criou condições de suporte à 
utilização dos modos suaves, reforçando a segu-
rança da circulação pedonal e de bicicleta e consti-
tuindo-se como um fomento de hábitos saudáveis 

na população, contribuindo assim para a redução 
efetiva das emissões de gases com efeito de      
estufa.
  O investimento foi cofinanciado em 85% pelo Pro-
grama Operacional Alentejo 2020, no âmbito do 
programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O investimento aprovado foi de 
159 475 €, com uma despesa elegível de 157 675 €. A 
comparticipação FEDER foi de 134 023,75 €.

> ...E a requalificação da Rua 
da Floresta está em curso
A segunda fase da operação de criação de novos canais pedonais e de uma 
ciclovia na Rua e Estrada da Floresta está a decorrer. Esta fase da operação, cen-
trada na Rua da Floresta, entre a ZIL 1 e a rotunda construída junto à Escola 
Vasco da Gama, deverá cumprir os mesmos objetivos da 1.ª fase, de que é uma 
continuidade: estímulo à utilização de modos suaves de transporte, fomen-
tando hábitos saudáveis e contribuindo para reduzir a emissão de gases com 
efeito de estufa.
  É também um investimento cofinanciado em 85% pelo Programa Operacio-
nal Alentejo 2020, no âmbito do programa Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia. O total de investimento é de 382 449,99 €, com uma despesa 
elegível de 266 192,55 € e comparticipação FEDER de 226 263,66 €.

OBRAS CONCLUÍDAS

Espaço público da Quinta do Meio, Courela da 
Cruz e Rua da Vidigueira foi requalificado

A obra de requalificação dos espaços exteriores de algumas zonas da Rua da Vidigueira, Quinta do Meio e Courela da Cruz está concluída. A empreitada, um 
investimento de 154 mil euros, foi dividida em cinco zonas de intervenção e incidiu maioritariamente na pavimentação de áreas que não tinham qualquer 
pavimento. No limite sul da Rua da Vidigueira foi criado um estacionamento. Neste momento, está a decorrer uma pequena empreitada que complementa 
esta intervenção: a ligação da Rua da Vidigueira ao Bairro 25 de Abril e a pavimentação da Rua de Nisa, um investimento de 21 mil euros.

EM CURSO
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OBRAS CONCLUÍDAS
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OBRAS CONCLUÍDAS

> Rotunda na Av. D. Pedro I 
O entroncamento entre a Av. General Humberto Delgado e a Av. D. Pedro I 
foi transformado numa rotunda. O principal objetivo da empreitada, 
concluída em setembro, foi evitar que os automobilistas que saíam de Sines 
pela Av. General Humberto Delgado tivessem de circular a rotunda ao fundo 
da Av. D. Pedro I, junto ao cemitério. A intervenção contemplou também 
passeios generosos e uma ciclovia que futuramente farão ligação à ciclovia 
da área comercial / Estrada da Floresta. Foi um investimento de 116 398 
euros.

> Rotunda na Estrada de 
Nossa Senhora dos Remédios 
A Câmara Municipal de Sines construiu uma nova rotunda no cruzamento da  
Estrada de Nossa Senhora dos Remédios com a Rua João Mendes. A 
empreitada incluiu a reparação e limpeza do sumidouro existente e a 
instalação de nova sinalização horizontal e vertical. O objetivo foi aumentar 
os índices de segurança do cruzamento e melhorar o fluxo de tráfego 
rodoviário naquela zona.

> Reabilitação de campos 
de jogos 
Os campos de jogos e recreio das Escolas Básicas n.º 2 e n.º 3 e da Alameda 
da Paz foram alvo de reabilitação, através da instalação de novos pisos mais 
confortáveis e seguros e sem necessidade de qualquer tipo de manutenção. 
A reabilitação dos espaços permite aos alunos e frequentadores a prática de 
atividades lúdico-desportivas em maior conforto e segurança. Para 2018, 
está prevista a aquisição de novo piso, com características idênticas, para o 
campo de jogos da Escola EB2,3 Vasco da Gama. A Câmara Municipal de 
Sines concluiu também a manutenção do relvado natural e do relvado 
sintético do Estádio Municipal e a manutenção do relvado sintético da Baixa 
de S. Pedro.

> Reabilitação de parques 
infantis - 2.ª fase
No âmbito da 2.ª fase da reabilitação dos parques infantis do concelho, a 
Câmara Municipal de Sines renovou o parque junto à antiga Ludoteca, com a 
manutenção de todos os equipamentos de recreio e lazer e a instalação de um 
novo piso em borracha. No Parque Infantil do Bairro Júdice Fialho foram 
instalados novos equipamentos de recreio e lazer e novo piso. Na 1.ª fase da 
requalificação, tinham sido reabilitados os parques infantis das Percebeiras, 
Baixa de São Pedro, Courela da Cruz e Jardim Público de Porto Covo. As 
intervenções na primeira e segunda fases representaram um investimento da 
Câmara Municipal de Sines de 60 mil euros.

OBRAS EM CURSO

> Caminho Municipal 
1109 (S. Torpes - Porto 
Covo)

A Câmara Municipal de Sines iniciou em outubro 
a empreitada de repavimentação do Caminho 
Municipal 1109, estrada entre S. Torpes (desde o 
cruzamento da EDP) e a entrada de Porto Covo 
(início da Rua do Mar). Este projeto tem como 
objetivo a requalificação da via tendo em vista a 
uniformização das suas principais características 
(geométricas, pavimento, drenagem, sinalização 
e segurança), garantindo assim em todas elas a 
circulação dos veículos em condições de 
comodidade e segurança. O investimento 
envolvido é de 307 332 euros.

> Rede de abastecimento 
de água da Estebeirinha

A Câmara Municipal de Sines iniciou a construção 
da rede de abastecimento de água do lugar da 
Estebeirinha, povoado disperso localizado na 
Freguesia de Sines. A rede vai servir 24 
habitantes com abastecimento sob pressão. O 
investimento envolvido nesta obra é de 99 500 
euros.

> Fábricas romanas

A Câmara Municipal de Sines está a executar 
obras de recuperação e musealização das 
fábricas romanas do Largo João de Deus, a 
nascente do Castelo. Além de recuperar as 
fábricas, a autarquia está também a musealizar o 
sítio com uma solução arquitetónica que recria a 
volumetria da estrutura original e evoca os 
recursos marinhos que ali eram preparados. A 
recuperação e musealização das fábricas 
romanas é um investimento de 170 mil euros, 
cofinanciado em 85% com fundos FEDER / União 
Europeia, no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 do Portugal 2020. À autarquia cabe 
a participação nacional, no valor de 25 500 euros.

> Bairro do Farol e ZIL 1

A Câmara Municipal de Sines está a executar uma 
empreitada para resolver os problemas 
existentes nos pavimentos e rede de esgotos do 
Bairro do Farol e da ZIL 1. Além da resolução das 
deficiências nos pavimentos e na drenagem de 
águas pluviais, será enterrada a rede de 
telecomunicações e a parte da rede elétrica que 
ainda se encontra aérea. A empreitada é um 
investimento de 328 483 euros.

> Rua D da ZIL 2

Está a decorrer a requalificação da parte da Rua 
D da ZIL 2 situada entre a Rua 1 e a Rua 3. O 
principal objetivo da obra é melhorar as 
condições de circulação dos peões e facilitar o 
estacionamento automóvel numa área de 
intensa atividade económica. A intervenção vai 
também permitir que todas as infraestruturas de 
telecomunicações passem a ser subterrâneas. É 
um investimento de 246 281 euros.

> Espaço Sénior do 
Jardim das Descobertas

A Câmara está a reabilitar o mais antigo espaço 
sénior da cidade, localizado no Jardim das 
Descobertas. A empreitada inclui a reformulação 
das instalações sanitárias e a substituição da 
cobertura do edifício e de todos os elementos da 
caixilharia em alumínio. É um investimento de  
48 732 euros.



10 // SINES MUNICIPAL . 16 . DEZEMBRO 2017 SINES MUNICIPAL . 16 . DEZEMBRO 2017 \\ 11

OBRAS CONCLUÍDAS

> Rotunda na Av. D. Pedro I 
O entroncamento entre a Av. General Humberto Delgado e a Av. D. Pedro I 
foi transformado numa rotunda. O principal objetivo da empreitada, 
concluída em setembro, foi evitar que os automobilistas que saíam de Sines 
pela Av. General Humberto Delgado tivessem de circular a rotunda ao fundo 
da Av. D. Pedro I, junto ao cemitério. A intervenção contemplou também 
passeios generosos e uma ciclovia que futuramente farão ligação à ciclovia 
da área comercial / Estrada da Floresta. Foi um investimento de 116 398 
euros.

> Rotunda na Estrada de 
Nossa Senhora dos Remédios 
A Câmara Municipal de Sines construiu uma nova rotunda no cruzamento da  
Estrada de Nossa Senhora dos Remédios com a Rua João Mendes. A 
empreitada incluiu a reparação e limpeza do sumidouro existente e a 
instalação de nova sinalização horizontal e vertical. O objetivo foi aumentar 
os índices de segurança do cruzamento e melhorar o fluxo de tráfego 
rodoviário naquela zona.

> Reabilitação de campos 
de jogos 
Os campos de jogos e recreio das Escolas Básicas n.º 2 e n.º 3 e da Alameda 
da Paz foram alvo de reabilitação, através da instalação de novos pisos mais 
confortáveis e seguros e sem necessidade de qualquer tipo de manutenção. 
A reabilitação dos espaços permite aos alunos e frequentadores a prática de 
atividades lúdico-desportivas em maior conforto e segurança. Para 2018, 
está prevista a aquisição de novo piso, com características idênticas, para o 
campo de jogos da Escola EB2,3 Vasco da Gama. A Câmara Municipal de 
Sines concluiu também a manutenção do relvado natural e do relvado 
sintético do Estádio Municipal e a manutenção do relvado sintético da Baixa 
de S. Pedro.

> Reabilitação de parques 
infantis - 2.ª fase
No âmbito da 2.ª fase da reabilitação dos parques infantis do concelho, a 
Câmara Municipal de Sines renovou o parque junto à antiga Ludoteca, com a 
manutenção de todos os equipamentos de recreio e lazer e a instalação de um 
novo piso em borracha. No Parque Infantil do Bairro Júdice Fialho foram 
instalados novos equipamentos de recreio e lazer e novo piso. Na 1.ª fase da 
requalificação, tinham sido reabilitados os parques infantis das Percebeiras, 
Baixa de São Pedro, Courela da Cruz e Jardim Público de Porto Covo. As 
intervenções na primeira e segunda fases representaram um investimento da 
Câmara Municipal de Sines de 60 mil euros.

OBRAS EM CURSO

> Caminho Municipal 
1109 (S. Torpes - Porto 
Covo)

A Câmara Municipal de Sines iniciou em outubro 
a empreitada de repavimentação do Caminho 
Municipal 1109, estrada entre S. Torpes (desde o 
cruzamento da EDP) e a entrada de Porto Covo 
(início da Rua do Mar). Este projeto tem como 
objetivo a requalificação da via tendo em vista a 
uniformização das suas principais características 
(geométricas, pavimento, drenagem, sinalização 
e segurança), garantindo assim em todas elas a 
circulação dos veículos em condições de 
comodidade e segurança. O investimento 
envolvido é de 307 332 euros.

> Rede de abastecimento 
de água da Estebeirinha

A Câmara Municipal de Sines iniciou a construção 
da rede de abastecimento de água do lugar da 
Estebeirinha, povoado disperso localizado na 
Freguesia de Sines. A rede vai servir 24 
habitantes com abastecimento sob pressão. O 
investimento envolvido nesta obra é de 99 500 
euros.

> Fábricas romanas

A Câmara Municipal de Sines está a executar 
obras de recuperação e musealização das 
fábricas romanas do Largo João de Deus, a 
nascente do Castelo. Além de recuperar as 
fábricas, a autarquia está também a musealizar o 
sítio com uma solução arquitetónica que recria a 
volumetria da estrutura original e evoca os 
recursos marinhos que ali eram preparados. A 
recuperação e musealização das fábricas 
romanas é um investimento de 170 mil euros, 
cofinanciado em 85% com fundos FEDER / União 
Europeia, no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 do Portugal 2020. À autarquia cabe 
a participação nacional, no valor de 25 500 euros.

> Bairro do Farol e ZIL 1

A Câmara Municipal de Sines está a executar uma 
empreitada para resolver os problemas 
existentes nos pavimentos e rede de esgotos do 
Bairro do Farol e da ZIL 1. Além da resolução das 
deficiências nos pavimentos e na drenagem de 
águas pluviais, será enterrada a rede de 
telecomunicações e a parte da rede elétrica que 
ainda se encontra aérea. A empreitada é um 
investimento de 328 483 euros.

> Rua D da ZIL 2

Está a decorrer a requalificação da parte da Rua 
D da ZIL 2 situada entre a Rua 1 e a Rua 3. O 
principal objetivo da obra é melhorar as 
condições de circulação dos peões e facilitar o 
estacionamento automóvel numa área de 
intensa atividade económica. A intervenção vai 
também permitir que todas as infraestruturas de 
telecomunicações passem a ser subterrâneas. É 
um investimento de 246 281 euros.

> Espaço Sénior do 
Jardim das Descobertas

A Câmara está a reabilitar o mais antigo espaço 
sénior da cidade, localizado no Jardim das 
Descobertas. A empreitada inclui a reformulação 
das instalações sanitárias e a substituição da 
cobertura do edifício e de todos os elementos da 
caixilharia em alumínio. É um investimento de  
48 732 euros.



12 // SINES MUNICIPAL . 16 . DEZEMBRO 2017 SINES MUNICIPAL . 16 . DEZEMBRO 2017 \\ 13

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Valor mínimo
Valor  

máximo
Agendadas Realizadas

Controlo Rotina 1

Escherichia coli (E. coli) -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 20 20 100

Bactérias coliformes -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 20 20 100

Desinfetante residual -  mg/L Cl2 --- 0,18 0,53 0 100 20 20 100

Controlo Rotina 2

Número de colónias a 22 ºC -  UFC/ml 0 0 9 0 100 10 10 100

Número de colónias a 37 ºC -  UFC/ml 0 0 30 1 90 10 10 100

Condutividade -  uS/cm 20ºC 2500 661 744 0 100 10 10 100

pH -  E. Sorensen >= 6,5 e <= 9 7,4 (26oC) 8,0 (20oC) 0 100 10 10 100

Manganês -  ug/l Mn 50 < 15 (LQ) < 15 (LQ) 0 100 10 10 100

Nitratos -  mg/l NO3 50 < 4,0 (LQ) 12 0 100 10 10 100

Oxidabilidade -  mg/l O2 5 < 1,0 (LQ) 1,4 0 100 10 10 100

Cheiro a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 10 10 100

Sabor a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 10 10 100

Turvação -  UNT 4 < 0,26 (LQ) 0,32 0 100 10 10 100

Cor -  mg/l Pt/Co 20 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 100 10 10 100

Azoto amoniacal -  mg/l NH4 0,5 < 0,05 (LQ) < 0,05 (LQ) 0 100 10 10 100

Controlo Inspeção

Alumínio -  µg/L Al 200 < 30 (LQ) < 30 (LQ) 0 100 4 4 100

1,2 – dicloroetano -  µg/L 3 < 0,75 (LQ) < 0,75 (LQ) 0 100 1 1 100

Antimónio -  µg/L Sb 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Arsénio -  µg/L As 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzeno -  µg/L 1 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno -  µg/L 0,01 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) 0 100 4 4 100

Boro -  mg/L B 1 < 0,25 (LQ) < 0,25 (LQ) 0 100 1 1 100

Bromatos -  µg/L BrO3 10 < 6,0 (LQ) < 6,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cádmio -  µg/L Cd 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cálcio -  mg/L Ca - 22 51 0 100 4 4 100

Chumbo -  µg/L Pb 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 100 4 4 100

Cianetos -  µg/L CN 50 < 12 (LQ) < 12 (LQ) 0 100 4 4 100

Cloretos -  mg/L Cl 250 80 80 0 100 1 1 100

Clostridium perfringens -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 4 4 100

Cobre -  mg/L Cu 2 < 0,013 (LQ) < 0,13 (LQ) 0 100 4 4 100

Crómio -  µg/L Cr 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 100 1 1 100

Dureza total -  mg/L CaCO3 - 2,8e+2 140 0 100 4 4 100

Enterococos -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 4 4 100

Ferro -  µg/L Fe 200 < 20 (LQ) 23 0 100 4 4 100

Fluoretos -  mg/L F 1,5 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(b)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Benzo(ghi)perileno -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Benzo(k)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Total  -  µg/L 0,1 < 0,08 (LQ) < 0,08 (LQ) 0 100 4 4 100

Magnésio -  mg/L Mg - 48 54 0 100 4 4 100

Mercúrio -  µg/L Hg 1 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 100 1 1 100

Níquel -  µg/L Ni 20 < 6,0 (LQ) 150 1 0 1 1 100

Nitritos -  mg/L NO2 0,5 < 0,03 (LQ) < 0,03 (LQ) 0 100 4 4 100

Radão -  Bq/L 500 < 10 (LQ) 14 0 100 4 4 100

Alfa total -  Bq/L 0,1 < 0,04 (LQ) 0,06 0 100 4 4 100

Beta total -  Bq/L 1 0,15 0,16 0 100 4 4 100

Dose Indicativa Total - mSv 0,1 < 0,1 0 100 4 4 100

Selénio -  µg/L Se 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Sódio -  mg/L Na 200 42 42 0 100 1 1 100

Sulfatos -  mg/L SO4 250 24 24 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno e tricloroeteno -  µg/L 10 < 0,30 (LQ) < 0,30 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Bromodiclorometano (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 4 4 100

THM - Bromofórmio (ALS) -  µg/L - 3 7,6 0 100 4 4 100

THM - Clorofórmio (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 4 4 100

THM - Dibromoclorometano (ALS) -  µg/L - 0,2 0,46 0 100 4 4 100

Tricloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

Trihalometanos -  µg/L 100 3,2 8 0 100 4 4 100

Sines, 15 de novembro de 2017                                         O Presidente da Câmara               

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

3º TRIMESTRE 2017

 01 julho a 30 setembro

N.º Análises PCQA

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas : Concelho Sines                                                                                                                                                                                                  

NOTA 2: Parâmetro (conserva�vo) analisado pela en�dade gestora em alta (Águas de Santo André): Nitratos

NOTA 3: Informação complementar rela�va à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correc�vas): Nas situações em que a responsabilidade era 

imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

N.º de Análises 

superiores ao VP

Os resultados analí�cos demonstram que a água distribuída no Concelho de Sines, neste trimestre, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 306/2007, de 27 de Agosto, excepto aos parâmetros "N.º Colónias 37oC" e "Níquel" determinados em duass amostragens. Estas análises foram repe�das de imediato, tendo os 

resultados evidenciado o valor "em conformidade" de acordo com o Decreto Lei referenciado, pelo que se considera que a água fornecida é de boa qualidade.

% Cumprimento 

do VP

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da 

rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos % de 

Análises 

realizadas

Parâmetros (unidades)

Valor Paramétrico 

(VP) fixado no DL 

306/2007

AVISO N.º 12/2017  

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, 
torna-se público que a Câmara Municipal de Sines 
emitiu, em 25 de setembro de 2017, o Aditamento 
n.º 4 ao Alvará de Loteamento n.º 2/2007, em nome 
de Rui Manuel Vilhena da Luz e de Maria Inácia, na 
sequência da deliberação da Câmara Municipal de 
Sines de 20 de julho de 2017, através da qual foi 
licenciada a alteração à operação de loteamento, 
que incide sobre os lotes 140, 141 e 188 do prédio 

designado Urbanização Investifinatur, Artigo 
47.º, Secção “EE”, na Freguesia de Porto Covo, Con-
celho de Sines, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Sines sob os números 783/19930413, 
784/19930413 e 897/19930413, inscritos na matriz, 
respetivamente sob os artigos 1013, 1014 e 1592 da 
respetiva freguesia. 
  A alteração à operação de loteamento apresenta as 
seguintes características. 
  - O número de lotes constituídos passa de 224 
para 223. 
  - Junção dos lotes 140 e 141 que passou a consti-
tuir um único lote (designado por lote 140), bem 

como a redução de 2 (dois) fogos para apenas 1 
(um) fogo. 
  - O lote 188 passa de 1 (um) fogo para 2 (dois) 
fogos. 
  - Resultantes da alteração descrita, aos lotes 
objeto da alteração, correspondem as áreas e fins. 
  - Lote 140/141 – Área – 173,54 m2; Finalidade – 
Habitação; Área de implantação – 154,36 m2; Área 
máxima de construção acima do solo – 284,00 m2; 
Número de pisos acima da cota de soleira – 2; Abaixo 
da cota de soleira – 1; Número de fogos – 1; Unida-
des comerciais - 0.
- Lote 188 – Área – 576,25 m2; Finalidade – Habita-
ção; Área de implantação – 173,00 m2; Área 
máxima de construção acima do solo – 284,00 m2; 
Número de pisos acima da cota de soleira – 2; Abaixo 
da cota de soleira – 1; Número de fogos – 21; Unida-
des comerciais - 0. 
  Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará 
de licenciamento de loteamento n.º 2/2007 
datado de 16 de maio de 2008 e aditamentos n.º 1, 
2 e 3 datados, respetivamente, de 04 de maio de 
2009, 05 de setembro de 2013 e 12 de maio de 
2016. 

E para constar se passou o presente aviso a que vai 
ser dada a publicidade prevista na Lei. 

Sines, vinte de outubro de dois mil e dezassete. 
A Vereadora (No uso de competências delegadas por despacho datado de 
18 de outubro de 2017)
Filipa Faria

URBANISMO

QUALIDADE DA ÁGUA

Análises revelam boa qualidade da água de Sines

Relativamente ao terceiro trimestre de 2017, con-
clui-se que, num plano com 20 amostras na torneira 
do consumidor, 99,22% das 256 análises efetuadas 
apresentaram resultados conformes à legislação 
em vigor.
    A monitorização dos processos de tratamento e da 
qualidade da água distribuída em Sines em 2017 é 
feita pelo Laboratório de Águas do Litoral Alenteja-
no, entidade acreditada pelo Instituto Português de 
Acreditação. Os resultados são reportados à Enti-
dade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostra-
gem aprovado pela ERSAR, com base no disposto 
no capítulo I I I e no anexo II I do Decreto-Lei 
nº306/2007, são feitas análises na torneira do consu-
midor de forma a obter uma imagem representativa 
da qualidade da água distribuída pela Câmara Muni-
cipal. 
  Uma água para consumo humano de boa qualidade 
caracteriza-se por não pôr em risco a saúde pública, 
ser agradável ao paladar e à vista dos consumidores 
e não causar a deterioração ou destruição das dife-
rentes partes do sistema de abastecimento. 
  Além da água que sai da torneira, as análises permi-
tem avaliar o próprio sistema, pois os parâmetros 
escolhidos determinam se eventuais problemas se 
registam na origem da água, no tratamento utili-
zado ou mesmo com o tipo de tubagens e canaliza-
ções usadas.
  Caso se verifiquem situações de incumprimento, a 
Câmara Municipal de Sines presta ao munícipe todo 
o acompanhamento e esclarecimentos necessários.

INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

EDITAL N.º 86/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 21 de 
agosto de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
de ocupação de via pública requerido por Renascer, 
Associação Cristã de Reabilitação, ASC;
- Aprovada a transmissão das benfeitorias existentes 
no lote 1143 da ZIL II, em Sines, requerida pelos Herdei-
ros de José Marques;
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 400.00 € ao Centro Cultural Emmerico Nunes;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio de Sines e a Associação Pro Artes de Sines, com 
vista a estabelecer uma parceria relativa ao ensino da 
música no âmbito do pré-escolar e do 1.º ciclo do 
Ensino Básico, de acordo com o calendário escolar para 
o ano letivo 2017/2018 definido pelo Ministério da Edu-
cação, cujo apoio financeiro é de 30.000,00 €;
- Aprovado relatório final da empreitada de execução 
da “Repavimentação do Caminho Municipal 1109, em 
Sines” e a respetiva adjudicação da mesma.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-08-23

EDITAL N.º 101/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Extraordinária de 17 de 
outubro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de Designação do Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Sines, no Dr. Fernando Miguel 
Ramos, Vereador da Câmara Municipal de Sines, a 
quem cabe substituir o Presidente da Câmara, nas suas 
faltas e impedimentos, para além de outras funções 
que lhe sejam atribuídas.
- Aprovada a proposta para além de um vereador a 
tempo inteiro já designado pelo Presidente da Câmara 
no âmbito da sua competência própria, ao abrigo do dis-
posto no n.º 2 do art.º 58.º da lei n.º 169/99 de 18/09, na 
redação vigente, fixar em três o número de vereadores 
que excede o limite de um, o que perfaz o total de qua-
tro vereadores, em regime de tempo inteiro, podendo 
ainda ser desempenhadas funções em regime de meio 
tempo, conforme designação a ocorrer oportuna-
mente por despacho do Sr. Presidente da Câmara.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-10-18

EDITAL N.º 118/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 07 de setem-
bro, foi tomada a seguinte deliberação com eficácia 
externa:

- Aprovada a proposta de preço de venda ao público no 
valor de 20,00 € das obras “Sines Medieval” e “Sines, a 

Terra e o Mar”.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 119/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 14 de 
setembro de 2017, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada a aquisição de 50 exemplares do livro de poe-
sia de Américo Manuel da Silva Lourenço, “À minha vol-
ta”;
- Aprovada a aquisição de 5 exemplares do livro de Fran-
cisco Maria do Ó Pacheco “O Despertar do Elefante 
com pés de barro”.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 120/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara pública de 21 de setembro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada proposta de suspensão parcial do Plano de 
Pormenor da Zona Sul – Nascente da Cidade de Sines e 
o estabelecimento de medidas preventivas;
- Aprovados os seguintes apoios financeiros, no âmbito 
do apoio ao associativismo Desportivo 2017:
:: Academia de Ginástica de Sines – 8.000,00 €
:: Associação de Caçadores do Concelho de Sines – 
3.000,00 €
:: Andebol Clube de Sines - 15.000,00 €
:: Clube de Natação do Litoral Alentejano – 8.500,00 €
:: Hóquei Clube Vasco da Gama – 15.000,00 €
:: Independentes Futsal Associação – 6.000,00 €
:: Vasco da Gama Atlético Clube – 21.000,00 €
- Aprovado projeto de execução referente à Reabilita-
ção do Espaço Público adjacente às Intervenções nos 
Edifícios Habitacionais e Equipamentos Coletivos do 
Centro Histórico.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 121/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 24 de 
outubro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento do 
despacho de distribuição de pelouros / delegação de 
competências próprias do Presidente da Câmara Muni-
cipal nos respetivos vereadores e subdelegação de com-
petências;
- Aprovada a proposta de participação de 4,5 % no 
imposto sobre o Rendimento das pessoas singulares a 
vigorar no ano 2018;

- Aprovada proposta de lançamento em 2018, relativo 
ao exercício de 2017, de uma Derrama de 1,5 % sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas e a isenção da Der-
rama em 2018, relativo ao exercício de 2017, para os 
sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano ante-
rior não ultrapasse os 150.000,00 €;
- Aprovada proposta de definição das taxas de IMI para 
vigorar no ano de 2017, na liquidação que será efetuada 
em 2018, nos seguintes termos:
1. A fixação de taxa de Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) de 0,355% para os prédios, conforme alínea c 
do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI);
2. Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imó-
veis que vigorará no ano a que respeite o imposto, a apli-
car ao prédio ou parte de prédio urbano destinada a 
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou 
de seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto 
a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, 
nos termos do código do IRS, compõem o respetivo 
agregado familiar nos termos do artigo 112.º A do CIMI 
de acordo com a seguinte tabela:

N.º de Dependentes / Dedução fixa (em €)
1 - 20 €
2 - 40 €
3 - ou mais 70 €

3. A Criação de um núcleo diferenciado na ZIL – II, con-
forme o n.º 6 do artigo 112.º do CIMI, nos seguintes ter-
mos:
a. Majoração das respetivas taxas em 20 % para os pré-
dios urbanos que se encontrem devolutos, ou seja cujas 
benfeitorias se encontrem inacabadas e/ou ao abando-
no;
b. Minoração das respetivas taxas em 20 % para pré-
dios comerciais industriais ou serviços;
4. A Majoração em 20 % da taxa aplicável a prédios urba-
nos degradados, considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens, nos termos do artigo 112.º do 
CIMI.
- Aprovado nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da alí-
nea m) do artº 14.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, o 
percentual de 0,25 € relativo à Taxa Municipal de Direi-
tos de Passagem para vigorar no ano 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 122/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 08 de 
novembro, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada proposta de alteração ao Loteamento Muni-
cipal dos Pré-Fabricados da Rua da Floresta;
- Aprovadas as normas de participação na Feira do 
Natal 2017.
 
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINES

Valor mínimo
Valor  

máximo
Agendadas Realizadas

Controlo Rotina 1

Escherichia coli (E. coli) -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 20 20 100

Bactérias coliformes -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 20 20 100

Desinfetante residual -  mg/L Cl2 --- 0,18 0,53 0 100 20 20 100

Controlo Rotina 2

Número de colónias a 22 ºC -  UFC/ml 0 0 9 0 100 10 10 100

Número de colónias a 37 ºC -  UFC/ml 0 0 30 1 90 10 10 100

Condutividade -  uS/cm 20ºC 2500 661 744 0 100 10 10 100

pH -  E. Sorensen >= 6,5 e <= 9 7,4 (26oC) 8,0 (20oC) 0 100 10 10 100

Manganês -  ug/l Mn 50 < 15 (LQ) < 15 (LQ) 0 100 10 10 100

Nitratos -  mg/l NO3 50 < 4,0 (LQ) 12 0 100 10 10 100

Oxidabilidade -  mg/l O2 5 < 1,0 (LQ) 1,4 0 100 10 10 100

Cheiro a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 10 10 100

Sabor a 25ºC -  fator diluição 3 < 1 (LQ) < 1 (LQ) 0 100 10 10 100

Turvação -  UNT 4 < 0,26 (LQ) 0,32 0 100 10 10 100

Cor -  mg/l Pt/Co 20 < 5,0 (LQ) < 5,0 (LQ) 0 100 10 10 100

Azoto amoniacal -  mg/l NH4 0,5 < 0,05 (LQ) < 0,05 (LQ) 0 100 10 10 100

Controlo Inspeção

Alumínio -  µg/L Al 200 < 30 (LQ) < 30 (LQ) 0 100 4 4 100

1,2 – dicloroetano -  µg/L 3 < 0,75 (LQ) < 0,75 (LQ) 0 100 1 1 100

Antimónio -  µg/L Sb 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Arsénio -  µg/L As 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzeno -  µg/L 1 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Benzo(a)pireno -  µg/L 0,01 < 0,0050 (LQ) < 0,0050 (LQ) 0 100 4 4 100

Boro -  mg/L B 1 < 0,25 (LQ) < 0,25 (LQ) 0 100 1 1 100

Bromatos -  µg/L BrO3 10 < 6,0 (LQ) < 6,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cádmio -  µg/L Cd 5 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Cálcio -  mg/L Ca - 22 51 0 100 4 4 100

Chumbo -  µg/L Pb 10 < 3,0 (LQ) < 3,0 (LQ) 0 100 4 4 100

Cianetos -  µg/L CN 50 < 12 (LQ) < 12 (LQ) 0 100 4 4 100

Cloretos -  mg/L Cl 250 80 80 0 100 1 1 100

Clostridium perfringens -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 4 4 100

Cobre -  mg/L Cu 2 < 0,013 (LQ) < 0,13 (LQ) 0 100 4 4 100

Crómio -  µg/L Cr 50 < 10 (LQ) < 10 (LQ) 0 100 1 1 100

Dureza total -  mg/L CaCO3 - 2,8e+2 140 0 100 4 4 100

Enterococos -  UFC/100 mL 0 0 0 0 100 4 4 100

Ferro -  µg/L Fe 200 < 20 (LQ) 23 0 100 4 4 100

Fluoretos -  mg/L F 1,5 < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

HAP - Benzo(b)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Benzo(ghi)perileno -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Benzo(k)fluoranteno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno  -  µg/L - < 0,020 (LQ) < 0,020 (LQ) 0 100 4 4 100

HAP - Total  -  µg/L 0,1 < 0,08 (LQ) < 0,08 (LQ) 0 100 4 4 100

Magnésio -  mg/L Mg - 48 54 0 100 4 4 100

Mercúrio -  µg/L Hg 1 < 0,010 (LQ) < 0,010 (LQ) 0 100 1 1 100

Níquel -  µg/L Ni 20 < 6,0 (LQ) 150 1 0 1 1 100

Nitritos -  mg/L NO2 0,5 < 0,03 (LQ) < 0,03 (LQ) 0 100 4 4 100

Radão -  Bq/L 500 < 10 (LQ) 14 0 100 4 4 100

Alfa total -  Bq/L 0,1 < 0,04 (LQ) 0,06 0 100 4 4 100

Beta total -  Bq/L 1 0,15 0,16 0 100 4 4 100

Dose Indicativa Total - mSv 0,1 < 0,1 0 100 4 4 100

Selénio -  µg/L Se 10 < 1,0 (LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 1 1 100

Sódio -  mg/L Na 200 42 42 0 100 1 1 100

Sulfatos -  mg/L SO4 250 24 24 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,20 (LQ) < 0,20 (LQ) 0 100 1 1 100

Tetracloroeteno e tricloroeteno -  µg/L 10 < 0,30 (LQ) < 0,30 (LQ) 0 100 1 1 100

THM - Bromodiclorometano (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 4 4 100

THM - Bromofórmio (ALS) -  µg/L - 3 7,6 0 100 4 4 100

THM - Clorofórmio (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 4 4 100

THM - Dibromoclorometano (ALS) -  µg/L - 0,2 0,46 0 100 4 4 100

Tricloroeteno (ALS) -  µg/L - < 0,10 (LQ) < 0,10 (LQ) 0 100 1 1 100

Trihalometanos -  µg/L 100 3,2 8 0 100 4 4 100

Sines, 15 de novembro de 2017                                         O Presidente da Câmara               

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

3º TRIMESTRE 2017

 01 julho a 30 setembro

N.º Análises PCQA

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas : Concelho Sines                                                                                                                                                                                                  

NOTA 2: Parâmetro (conserva�vo) analisado pela en�dade gestora em alta (Águas de Santo André): Nitratos

NOTA 3: Informação complementar rela�va à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correc�vas): Nas situações em que a responsabilidade era 

imputável à rede de distribuição pública as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

N.º de Análises 

superiores ao VP

Os resultados analí�cos demonstram que a água distribuída no Concelho de Sines, neste trimestre, está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 

n.º 306/2007, de 27 de Agosto, excepto aos parâmetros "N.º Colónias 37oC" e "Níquel" determinados em duass amostragens. Estas análises foram repe�das de imediato, tendo os 

resultados evidenciado o valor "em conformidade" de acordo com o Decreto Lei referenciado, pelo que se considera que a água fornecida é de boa qualidade.

% Cumprimento 

do VP

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da 

rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da 

Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos % de 

Análises 

realizadas

Parâmetros (unidades)

Valor Paramétrico 

(VP) fixado no DL 

306/2007

AVISO N.º 12/2017  

Nos termos do n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09 de setembro, 
torna-se público que a Câmara Municipal de Sines 
emitiu, em 25 de setembro de 2017, o Aditamento 
n.º 4 ao Alvará de Loteamento n.º 2/2007, em nome 
de Rui Manuel Vilhena da Luz e de Maria Inácia, na 
sequência da deliberação da Câmara Municipal de 
Sines de 20 de julho de 2017, através da qual foi 
licenciada a alteração à operação de loteamento, 
que incide sobre os lotes 140, 141 e 188 do prédio 

designado Urbanização Investifinatur, Artigo 
47.º, Secção “EE”, na Freguesia de Porto Covo, Con-
celho de Sines, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Sines sob os números 783/19930413, 
784/19930413 e 897/19930413, inscritos na matriz, 
respetivamente sob os artigos 1013, 1014 e 1592 da 
respetiva freguesia. 
  A alteração à operação de loteamento apresenta as 
seguintes características. 
  - O número de lotes constituídos passa de 224 
para 223. 
  - Junção dos lotes 140 e 141 que passou a consti-
tuir um único lote (designado por lote 140), bem 

como a redução de 2 (dois) fogos para apenas 1 
(um) fogo. 
  - O lote 188 passa de 1 (um) fogo para 2 (dois) 
fogos. 
  - Resultantes da alteração descrita, aos lotes 
objeto da alteração, correspondem as áreas e fins. 
  - Lote 140/141 – Área – 173,54 m2; Finalidade – 
Habitação; Área de implantação – 154,36 m2; Área 
máxima de construção acima do solo – 284,00 m2; 
Número de pisos acima da cota de soleira – 2; Abaixo 
da cota de soleira – 1; Número de fogos – 1; Unida-
des comerciais - 0.
- Lote 188 – Área – 576,25 m2; Finalidade – Habita-
ção; Área de implantação – 173,00 m2; Área 
máxima de construção acima do solo – 284,00 m2; 
Número de pisos acima da cota de soleira – 2; Abaixo 
da cota de soleira – 1; Número de fogos – 21; Unida-
des comerciais - 0. 
  Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará 
de licenciamento de loteamento n.º 2/2007 
datado de 16 de maio de 2008 e aditamentos n.º 1, 
2 e 3 datados, respetivamente, de 04 de maio de 
2009, 05 de setembro de 2013 e 12 de maio de 
2016. 

E para constar se passou o presente aviso a que vai 
ser dada a publicidade prevista na Lei. 

Sines, vinte de outubro de dois mil e dezassete. 
A Vereadora (No uso de competências delegadas por despacho datado de 
18 de outubro de 2017)
Filipa Faria

URBANISMO

QUALIDADE DA ÁGUA

Análises revelam boa qualidade da água de Sines

Relativamente ao terceiro trimestre de 2017, con-
clui-se que, num plano com 20 amostras na torneira 
do consumidor, 99,22% das 256 análises efetuadas 
apresentaram resultados conformes à legislação 
em vigor.
    A monitorização dos processos de tratamento e da 
qualidade da água distribuída em Sines em 2017 é 
feita pelo Laboratório de Águas do Litoral Alenteja-
no, entidade acreditada pelo Instituto Português de 
Acreditação. Os resultados são reportados à Enti-
dade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de Amostra-
gem aprovado pela ERSAR, com base no disposto 
no capítulo I I I e no anexo II I do Decreto-Lei 
nº306/2007, são feitas análises na torneira do consu-
midor de forma a obter uma imagem representativa 
da qualidade da água distribuída pela Câmara Muni-
cipal. 
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caracteriza-se por não pôr em risco a saúde pública, 
ser agradável ao paladar e à vista dos consumidores 
e não causar a deterioração ou destruição das dife-
rentes partes do sistema de abastecimento. 
  Além da água que sai da torneira, as análises permi-
tem avaliar o próprio sistema, pois os parâmetros 
escolhidos determinam se eventuais problemas se 
registam na origem da água, no tratamento utili-
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ções usadas.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA

EDITAL N.º 86/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 21 de 
agosto de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
de ocupação de via pública requerido por Renascer, 
Associação Cristã de Reabilitação, ASC;
- Aprovada a transmissão das benfeitorias existentes 
no lote 1143 da ZIL II, em Sines, requerida pelos Herdei-
ros de José Marques;
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 400.00 € ao Centro Cultural Emmerico Nunes;
- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre o Muni-
cípio de Sines e a Associação Pro Artes de Sines, com 
vista a estabelecer uma parceria relativa ao ensino da 
música no âmbito do pré-escolar e do 1.º ciclo do 
Ensino Básico, de acordo com o calendário escolar para 
o ano letivo 2017/2018 definido pelo Ministério da Edu-
cação, cujo apoio financeiro é de 30.000,00 €;
- Aprovado relatório final da empreitada de execução 
da “Repavimentação do Caminho Municipal 1109, em 
Sines” e a respetiva adjudicação da mesma.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-08-23

EDITAL N.º 101/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Extraordinária de 17 de 
outubro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovada proposta de Designação do Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Sines, no Dr. Fernando Miguel 
Ramos, Vereador da Câmara Municipal de Sines, a 
quem cabe substituir o Presidente da Câmara, nas suas 
faltas e impedimentos, para além de outras funções 
que lhe sejam atribuídas.
- Aprovada a proposta para além de um vereador a 
tempo inteiro já designado pelo Presidente da Câmara 
no âmbito da sua competência própria, ao abrigo do dis-
posto no n.º 2 do art.º 58.º da lei n.º 169/99 de 18/09, na 
redação vigente, fixar em três o número de vereadores 
que excede o limite de um, o que perfaz o total de qua-
tro vereadores, em regime de tempo inteiro, podendo 
ainda ser desempenhadas funções em regime de meio 
tempo, conforme designação a ocorrer oportuna-
mente por despacho do Sr. Presidente da Câmara.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-10-18

EDITAL N.º 118/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 07 de setem-
bro, foi tomada a seguinte deliberação com eficácia 
externa:

- Aprovada a proposta de preço de venda ao público no 
valor de 20,00 € das obras “Sines Medieval” e “Sines, a 

Terra e o Mar”.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 119/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 14 de 
setembro de 2017, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

- Aprovada a aquisição de 50 exemplares do livro de poe-
sia de Américo Manuel da Silva Lourenço, “À minha vol-
ta”;
- Aprovada a aquisição de 5 exemplares do livro de Fran-
cisco Maria do Ó Pacheco “O Despertar do Elefante 
com pés de barro”.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 120/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara pública de 21 de setembro 
de 2017, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

- Aprovada proposta de suspensão parcial do Plano de 
Pormenor da Zona Sul – Nascente da Cidade de Sines e 
o estabelecimento de medidas preventivas;
- Aprovados os seguintes apoios financeiros, no âmbito 
do apoio ao associativismo Desportivo 2017:
:: Academia de Ginástica de Sines – 8.000,00 €
:: Associação de Caçadores do Concelho de Sines – 
3.000,00 €
:: Andebol Clube de Sines - 15.000,00 €
:: Clube de Natação do Litoral Alentejano – 8.500,00 €
:: Hóquei Clube Vasco da Gama – 15.000,00 €
:: Independentes Futsal Associação – 6.000,00 €
:: Vasco da Gama Atlético Clube – 21.000,00 €
- Aprovado projeto de execução referente à Reabilita-
ção do Espaço Público adjacente às Intervenções nos 
Edifícios Habitacionais e Equipamentos Coletivos do 
Centro Histórico.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 121/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 24 de 
outubro de 2017, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento do 
despacho de distribuição de pelouros / delegação de 
competências próprias do Presidente da Câmara Muni-
cipal nos respetivos vereadores e subdelegação de com-
petências;
- Aprovada a proposta de participação de 4,5 % no 
imposto sobre o Rendimento das pessoas singulares a 
vigorar no ano 2018;

- Aprovada proposta de lançamento em 2018, relativo 
ao exercício de 2017, de uma Derrama de 1,5 % sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas e a isenção da Der-
rama em 2018, relativo ao exercício de 2017, para os 
sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano ante-
rior não ultrapasse os 150.000,00 €;
- Aprovada proposta de definição das taxas de IMI para 
vigorar no ano de 2017, na liquidação que será efetuada 
em 2018, nos seguintes termos:
1. A fixação de taxa de Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) de 0,355% para os prédios, conforme alínea c 
do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI);
2. Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imó-
veis que vigorará no ano a que respeite o imposto, a apli-
car ao prédio ou parte de prédio urbano destinada a 
habitação própria e permanente do sujeito passivo ou 
de seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto 
a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, 
nos termos do código do IRS, compõem o respetivo 
agregado familiar nos termos do artigo 112.º A do CIMI 
de acordo com a seguinte tabela:

N.º de Dependentes / Dedução fixa (em €)
1 - 20 €
2 - 40 €
3 - ou mais 70 €

3. A Criação de um núcleo diferenciado na ZIL – II, con-
forme o n.º 6 do artigo 112.º do CIMI, nos seguintes ter-
mos:
a. Majoração das respetivas taxas em 20 % para os pré-
dios urbanos que se encontrem devolutos, ou seja cujas 
benfeitorias se encontrem inacabadas e/ou ao abando-
no;
b. Minoração das respetivas taxas em 20 % para pré-
dios comerciais industriais ou serviços;
4. A Majoração em 20 % da taxa aplicável a prédios urba-
nos degradados, considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, não cumpram 
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens, nos termos do artigo 112.º do 
CIMI.
- Aprovado nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e da alí-
nea m) do artº 14.º da Lei 73/2013, de 03 de setembro, o 
percentual de 0,25 € relativo à Taxa Municipal de Direi-
tos de Passagem para vigorar no ano 2018.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30

EDITAL N.º 122/2017
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 08 de 
novembro, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada proposta de alteração ao Loteamento Muni-
cipal dos Pré-Fabricados da Rua da Floresta;
- Aprovadas as normas de participação na Feira do 
Natal 2017.
 
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2017-11-30
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IFRRU 2020

Reabilitação urbana com novos 
apoios ao financiamento

No âmbito do Portugal 2020, através do Instru-
mento Financeiro para a Reabilitação e Revitaliza-
ção Urbanas – IFRRU 2020, estão abertas candida-
turas a financiamento de operações de reabilita-
ção urbana incidentes nas Áreas de Reabilitação 
Urbana (ARU) delimitadas pelos municípios.
  No caso de Sines, para quem pretenda intervir em 
prédios de habitação, são elegíveis os prédios loca-
lizados nas ARU de Sines (Centro Histórico) e do 
Bairro 1.º de Maio.
  Para prédios com usos não habitacionais, são ele-
gíveis os localizados nas ARU de Sines (Centro His-
tórico), dos Bairros 1.º de Maio e Soeiro Pereira 
Gomes e da Zona da Floresta.
  Os apoios a atribuir correspondem a empréstimos 
com condições mais vantajosas para os promoto-
res face às atualmente existentes no mercado, 
para a reabilitação integral de edifícios, destinados 
a habitação ou a outras atividades, incluindo as 
soluções integradas de eficiência energética mais 
adequadas no âmbito da reabilitação, com um 
investimento total, por operação, até 20 milhões 
de euros.
  Estes empréstimos destinam-se a todo o tipo de 
beneficiários, sejam pessoas singulares ou coleti-
vas, públicas ou privadas.
  Para os projetos que não disponham de garantia 
bastante, o IFRRU 2020 disponibiliza ainda, alter-
nativamente, uma garantia através do Sistema Por-
tuguês de Garantia Mútua (apenas acessível a 
empresas).
  As candidaturas podem ser apresentadas junto 
dos quatro bancos selecionados através de con-
curso público internacional, com prévia qualifica-
ção, para atuar no âmbito do IFRRU 2020: o San-
tander Totta, o Banco Português de Investimento 

(BPI), o Millennium BCP e o Banco Popular Por-
tugal.
  A entidade responsável pela gestão das garantias 
é a Sociedade Portuguesa de Contragarantia 
Mútua (SPGM), que gere o Fundo Português de 
Contragarantia Mútua.

COMO FORMALIZAR 
A CANDIDATURA

Em primeiro lugar, verifique na página web 
www.sines.pt/p/aru  se o seu prédio está inte-
grado numa das ARU delimitadas em Sines.
  Se o seu prédio estiver integrado numa ARU, ou 
se tiver dúvidas sobre a sua elegibilidade, contacte 
os serviços da Divisão de Ordenamento Territorial 
da Câmara Municipal de Sines, localizados no Edi-
fício Técnico de S. Marcos, na Estrada de Nossa 
Senhora dos Remédios (Tel. 269 860 009, email 
sau@mun-sines.pt).
  A Câmara Municipal é a interlocutora IFRRU 2020 
no concelho. Cabe-lhe prestar esclarecimentos, 
emitir o parecer de enquadramento de cada pro-
jeto e dar apoio no processo de licenciamento.
  Um perito qualificado realizará a certificação ener-
gética, para permitir a escolha das melhores solu-
ções de aumento da eficiência energética do imó-
vel a reabilitar.
  O pedido de empréstimo é realizado num balcão 
da rede comercial de qualquer um dos bancos sele-
cionados.
  Informação detalhada sobre como preparar o 
pedido de financiamento ao IFRRU 2020, bem 
como o Guia do Beneficiário, estão disponíveis em 
www.portaldahabitacao.pt.

Podem candidatar-se 
proprietários de prédios

...com uso habitacional

> ARU de Sines 
(Centro Histórico)

> ARU do Bairro 1.º de Maio

...com uso não habitacional

> ARU de Sines 
(Centro Histórico)

> ARU dos Bairros 1.º de Maio 
e Soeiro Pereira Gomes

> ARU da Zona da Floresta

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NAS ESCOLAS

Com o apoio da Câmara, a ligação das escolas ao ambiente é cada vez mais forte

> Novo ano letivo, novo plano de atividades 
ambientais para as crianças

A Câmara Municipal de Sines desenvolve, ao longo do ano letivo 2017/2018, atividades relacionadas com 
o meio ambiente destinadas aos alunos de pré-escolar e 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Nesta 
edição do Programa de Educação Ambiental, as atividades programadas incluem separação seletiva de 
resíduos (com o apoio REMAX Sirius Sines), visita às instalações da Ambilital, hortas verticais (com o 
apoio PSA Sines), vermicompostagem (com o apoio APS), contos de jardim, animais da quinta, 
energias e "o mar" (com o apoio CIEMAR).  O programa inclui também visitas ao Monte do Paio (com o 
apoio ICNF), Fluviário de Mora, Provença, Centro de Ciência Viva do Lousal, Pavilhão do Conhecimento 
e Museu de História Natural, ETAR, lota e central termoelétrica (com o apoio das entidades anfitriãs).

> Bandeira Verde premeia trabalho ambiental 
do Agrupamento de Escolas de Sines

O Agrupamento de Escolas de Sines, com o apoio da Câmara Municipal de Sines, recebeu a Bandeira 
Verde Eco-Escola 2016/17, que reconhece e premeia o bom trabalho realizado em prol do ambiente e 
sustentabilidade. A bandeira foi entregue a 27 de setembro, Dia das Bandeiras Verdes, em Mafra, e foi 
hasteada na Escola EB 2,3 Vasco da Gama. O Eco-Escolas é um programa internacional da Foundation 
for Environmental Education, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da 
Europa. 

> Semana da Reflorestação Nacional: 
Mais árvores e vegetação nas escolas de Sines

A Câmara Municipal de Sines associou-se à 8.ª Semana da Reflorestação Nacional, iniciativa do 
Movimento Plantar Portugal, que decorreu de 15 a 30 de novembro. As atividades desenvolvidas 
aconteceram nas escolas. No relvado em frente à Escola Secundária Poeta Al Berto, foram plantadas 
espécies arbóreas autóctones em Portugal Continental. No pré-escolar das quatro escolas básicas, as 
hortas verticais existentes foram replantadas com ervas aromáticas. Na Escola EB2,3 Vasco da Gama 
foram plantadas paredes de hera. 

> Ajude o ambiente apoiando as escolas 
na recolha de resíduos elétricos e eletrónicos

Eletrodomésticos, aparelhos eletrónicos, pilhas e lâmpadas fora de uso podem ser entregues na Escola 
Secundária Poeta Al Berto e na Escola EB 2,3 Vasco da Gama durante este ano letivo. Esta entrega de 
resíduos está integrada no projeto Escola-Eletrão, da Amb3E, cujo objetivo é envolver a comunidade 
educativa e a população no esforço da reciclagem e valorização deste tipo de resíduos. Às escolas que 
recolherem maior volume de resíduos serão atribuídos prémios monetários. A Câmara colabora com as 
escolas através da recolha de equipamentos obsoletos e em condições de reciclar.
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Multiusos recebe Taça da Liga 
de Futsal de 11 a 14 de janeiro
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O Pavilhão Multiusos de Sines recebe a próxima Taça da Liga de Futsal, mar-
cada para 11, 12, 13 e 14 de janeiro de 2018.
  Depois de em 2015 ter acolhido as Final Four da Taça de Portugal de Futsal mas-
culina e feminina, Sines volta a ser sede de uma das principais competições na-
cionais da modalidade.
  Para Pedro Dias, diretor da FPF para o futsal, a escolha de Sines justifica-se 
pelas “infraestruturas de grande qualidade” que este concelho possui e pela 
“política de descentralização que tem vindo a ser adotada pela federação”.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, destaca o tra-
balho que a autarquia tem vindo a desenvolver para atrair a Sines “competi-
ções de grande relevo desportivo e impacto mediático, que trazem visitantes, 
dinamizam a economia e projetam o concelho”.
  De acordo com o regulamento da competição, a Taça da Liga de Futsal realiza-
se a cada época desportiva após a conclusão da 1.ª volta do Campeonato Naci-
onal da 1.ª Divisão de Futsal. Participam os clubes classificados nos oito primei-
ros lugares dessa fase do campeonato.
  Para esta edição da taça, a terceira, os clubes classificados foram os seguintes: 
Sporting CP, SL Benfica, Sp. Braga, Modicus Sandim, Futsal Azeméis, AD Fun-
dão, CF Belenenses e Rio Ave.
  A taça é disputada por eliminatórias, em sete jogos, correspondendo quatro 
aos quartos-de-final (11 de janeiro), dois às meias-finais (13 de janeiro) e um ao 
jogo da final (14 de janeiro).
  Os ingressos para os sete encontros são gratuitos. Os bilhetes serão disponibi-
lizados pela Câmara Municipal de Sines e pelos clubes participantes. 
  O Pavilhão Municipal de Sines terá capacidade para acolher 1600 espectado-
res em cada jogo desta competição.

A Câmara Municipal de Sines e os clubes do concelho promoveram, no dia 2 
de setembro, um ENCONTRO DE ATLETAS, TÉCNICOS E DIRIGENTES 
DESPORTIVOS, desde a criação do Conselho Desportivo Municipal, em 
1978, até aos nossos dias. O encontro consistiu num almoço-convívio no 
edifício da Docapesca, com 426 participantes, e num programa de 
demonstrações desportivas a cargo de clubes e atletas de Sines (antigos e 
atuais), organizadas em vários equipamentos. 

A ginasta , da Academia de Ginástica de Sines, conquistou  SARA SOUSA
uma medalha de bronze no Campeonato do Mundo de Ginástica de 
Trampolins - Absolutos, que decorreu de 9 a 12 de novembro, em Sófia, na 
Bulgária. Sara Sousa integrou a equipa portuguesa que ficou em terceiro 
lugar na modalidade de duplo mini-trampolim. 

ANA SOFIA SOUSA, do Clube de Natação do Litoral Alentejano, é a nova 
recordista nacional da distância 200m livres em piscina curta, escalão junior-
16. Ana Sofia bateu o recorde por duas vezes em menos de um mês: primeiro 
no Meeting Internacional do Algarve (11-12 de novembro, VR St.º António) e 
depois nos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão (2-3 de dezembro, Leiria). 

O Pavilhão dos Desportos recebeu, a 14 de 
outubro, o Dynamite Fighting Championship 14 
'DFC-14', o maior evento no Alentejo de 
DESPORTOS DE COMBATE, com combates 
amadores, semi-profissionais e profissionais. 
Nesta prova, o siniense Marco Tyson obteve novo 
título de Campeão Nacional WKU 67 kg Class A. 
Organização da Associação Muay Thai e 
Kickboxing do Alentejo e da Top Team Portugal.

Os concelhos de Sines e Santiago do Cacém 
foram cenário da segunda edição do ULTRA 
TRAIL COSTA VICENTINA, no dia 22 de 
outubro. As partidas das três distâncias (14km, 
26km e 59km) aconteceram em localidades do 
concelho de Santiago do Cacém e as chegadas 
ocorreram em Porto Covo, no concelho de Sines. 
Participaram 444 atletas, numa organização da 
Ganhardestak, com o apoio das duas autarquias. 

... e há mais eventos de 
topo confirmados em 2018
A Taça da Liga da Futsal é apenas o primeiro de um calendário de eventos des-
portivos de grande nível que vão ter Sines como concelho anfitrião em 2018. 
  Logo em fevereiro, dois grandes acontecimentos de basquetebol: Taça 
Hugo dos Santos, nos dias 10 e 11, e jogo de qualificação da seleção nacional, 
contra o Chipre, no dia 25.
  Em abril, nos dias 3 e 4, o Pavilhão Multiusos acolhe a seleção nacional de fut-
sal para dois jogos de preparação. 
  Também para abril estão em fase de confirmação mais jogos com equipas 
destacadas de várias modalidades.
   A 22 e 23 de setembro, Sines recebe o Nacional de Elites de Triatlo.
   A Câmara Municipal de Sines é parceira em todos estes eventos.

Sines, “Município Amigo do Desporto” >

Sines recebeu pela primeira vez em 2017 a distinção de «Município Amigo 
do Desporto». O reconhecimento foi feito pela Associação Portuguesa de 

Gestão do Desporto, em parceria com a Cidade Social, numa cerimónia que 
teve lugar em São João da Madeira, no dia 9 de setembro. O município foi 

distinguido no âmbito dos equipamentos desportivos de excelência coloca-
dos ao serviço da população, dos eventos desportivos de dimensão nacional 

realizados no concelho e das relações de proximidade e parceria que man-
tém com os clubes locais.

Sines no centro do desporto nacional

A , o SUPERTAÇA DE BASQUETEBOL
primeiro troféu da temporada 2017/2018 da 
modalidade, foi conquistado pelo SL Benfica, 
num jogo disputado com o CAB Madeira, dia 5 de 
outubro, no Pavilhão Multiusos. A organização 
foi uma parceria entre a Federação Portuguesa 
de Basquetebol, a Associação de Basquetebol de 
Setúbal e a Câmara Municipal de Sines, com o 
apoio de várias empresas e entidades.

A 2 de dezembro, a cidade de Sines foi anfitriã da  FESTA DO TRIATLO
2017 GALA FÉ NO TRIATLO 2017 e da . Nestas duas iniciativas da 
Federação de Triatlo de Portugal, que a Câmara Municipal de Sines apoiou, 
foram entregues prémios aos atletas que mais se destacaram na modalidade 
no ano que está a terminar. No Pavilhão dos Desportos e no auditório do 
Centro de Artes de Sines foram homenageados campeões nacionais de 
todos os escalões e especialidades do triatlo.
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A Rede Social de Sines dedicou a 4.ª edição da sua iniciativa “PENSAR A SAÚDE 
MENTAL”, realizada entre 10 e 14 de outubro, aos problemas, desafios e 
oportunidades colocados pela internet à saúde mental. O programa incluiu uma 
sessão para entidades empregadoras sobre programas e medidas de emprego 
destinados à integração de pessoas com deficiência e incapacidade, organizada 
pelo CLDS Viver + Sines e IEFP, com o apoio da Cercisiago. Na Escola EB2,3 
Vasco da Gama, o projeto CLDS Viver + Sines promoveu uma sessão para os 
alunos sobre dependência na utilização da internet, redes sociais e videojogos. A 
equipa de mediação artística do Centro de Artes de Sines organizou a atividade 
“Mãe e Pai, qual é a senha para conversar convosco?”

A Câmara Municipal de Sines organizou, de 23 a 31 de outubro, uma semana 
sénior com atividades dedicadas à população com 55 anos ou mais idade. A 
SEMANA SÉNIOR 2017 apresentou diversas atividades pensadas para esta 
faixa etária, com um programa que incluiu ações de sensibilização, prática de 
atividade física, cinema, baile e muito convívio. Participaram 255 pessoas. A 
Semana Sénior teve a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Sines, 
Associação Prosas, Sines em Rede, GNR e Escola das Artes do Alentejo Litoral.

O Núcleo de Idosos em Segurança da GNR, com o apoio da Câmara 
Municipal de Sines, promoveu, de 14 a 17 de novembro, ações de 

sensibilização nos espaços seniores municipais sobre mobilidade inteligente, 
alterações ao Código da Estrada, comportamentos na via pública, entre 

outros temas. A atividade  PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA
foi coordenada pela cabo Mónica Madruga e pelo cabo-mor Victor Valentim.

EFFE Award 2017

FMM Sines recebe maior prémio 
internacional de sempre

Júri internacional considerou Festival Músicas do Mundo 
um dos melhores e mais influentes festivais da Europa

O FMM Sines - Festival Músicas do Mundo é um 
dos seis festivais europeus premiados com o EFFE 
Award 2017. Entregue pela European Festival Asso-
ciation, em Bruxelas, no dia 18 de setembro, foi o 
maior reconhecimento internacional que o FMM 
Sines recebeu ao longo de 19 edições.
  Depois de ter sido um dos 715 festivais de 39 paí-
ses europeus a receber o selo de qualidade EFFE 
2017-2018 e de ter sido considerado um dos 26 Fes-
tivais Laureados, a consagração europeia do FMM 
Sines culminou com a atribuição do EFFE Award, 
entregue por um júri internacional a “seis dos mais 
influentes festivais europeus”.
  Para o júri, o festival de Sines impressiona por pro-
mover “uma diversidade real - não uma diversi-
dade cosmética” e por constituir uma “celebração 
da arte, da vida e do espírito cosmopolita”.
  A cerimónia de entrega dos prémios teve as pre-
senças do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro 
Mendes, do presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Nuno Mascarenhas, e do diretor artístico do 
FMM Sines, Carlos Seixas.
  Luís Filipe Castro Mendes manifestou-se “muito 
feliz com uma distinção que representa uma con-
sagração europeia de um festival fantástico em 
Portugal, que tem um aspeto cosmopolita, de 
música do mundo, de música altamente sofistica-
da, interessante e ao mesmo tempo ligada às raí-
zes populares e tradicionais”.

  Nuno Mascarenhas mostrou-se muito satisfeito 
pelo reconhecimento europeu de um trabalho 
desenvolvido ao longo de 19 anos. “Trata-se de um 
prémio que nos enche de orgulho e que acaba por 
promover Sines, o que para nós também é bas-
tante importante”. 
  Carlos Seixas lembrou que, em duas décadas, 
cerca de 3000 músicos, oriundos de mais de 120 paí-

FMM SINES
20 ANOS

19-28 JULHO 2018

Porto Covo: 19-22 julho

Sines: 23-28 julho

FATOR
HUMANO

As Câmaras Municipais de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines 
estão empenhadas na promoção da igualdade de forma concertada. No dia 23 de 
novembro, este empenho comum foi formalizado em Grândola, na cerimónia de 
apresentação e assinatura do PLANO INTERMUNICIPAL PARA A IGUALDADE 
2017-2020. Em representação da autarquia de Sines, o vice-presidente Fernando 
Ramos congratulou-se com a iniciativa e assinalou que "a igualdade entre mulheres 
e homens tem vindo a assumir um reconhecimento e expressão cada vez maiores 
nas sociedades democráticas, constituindo-se como um objetivo social em si 
mesmo, essencial a uma vivência plena da cidadania, um pré-requisito para se 
alcançar uma sociedade mais justa e equitativa". "Com este ato, carregado de 
simbolismo", disse Fernando Ramos, o "município de Sines também assume a 
dimensão da igualdade de género como crucial na tomada de decisão política e 
pública".

O ministro da Cultura, Luís Filipe 
Castro Mendes, deslocou-se de 

propósito a Bruxelas para 
participar na entrega do EFFE 

Award 2017 ao FMM Sines

ses e regiões, tocaram para mais de 1 milhão de 
espectadores numa pequena cidade na costa alen-
tejana. “A visão do FMM Sines não mudou desde o 
início da sua viagem. Um festival de serviço públi-
co, guiado pelos valores artísticos. Um festival 
para promover a exposição às diferentes expres-
sões musicais e culturais, combater o medo e acei-
tar a diferença”.

ANTONIJA PUT

CM
G
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O ministro da Cultura, Luís Filipe 
Castro Mendes, deslocou-se de 

propósito a Bruxelas para 
participar na entrega do EFFE 

Award 2017 ao FMM Sines

ses e regiões, tocaram para mais de 1 milhão de 
espectadores numa pequena cidade na costa alen-
tejana. “A visão do FMM Sines não mudou desde o 
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ANTONIJA PUT
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A Câmara Municipal de Sines, representada pela vereadora Filipa Faria, 
recebeu, no dia 10 de novembro, no Museu de Sines, a doação de uma obra 
da artista alemã Elisabeth Axmann sobre Vasco da Gama. A doação chegou 
através da Associação Luso-Hanseática, que deslocou uma delegação a Sines 
para proceder à entrega. A obra doada surgiu no contexto do projeto DA-
GAMA-GANG, que juntou cinco artistas de Hamburgo na criação de obras 
sobre Vasco da Gama e que teve expressão pública, em 1999, numa 
exposição realizada no Centro Cultural Emmerico Nunes. A obra de Elisabeth 
Axmann será exposta no Museu de Sines, numa sala a dedicar a peças 
artísticas sobre o navegador e as suas viagens.

Artista alemã doou 
obra de arte a Sines

A sala de cinema ao ar livre criada no terreiro do Castelo de Sines teve 
lotação esgotada para receber a antestreia do filme “Al Berto”, de Vicente 
Alves do Ó, no dia 9 de setembro. A quarta longa-metragem do realizador 
siniense foi maioritariamente filmada neste concelho e transmitiu a visão 
do cineasta sobre um momento da vida de Al Berto no contexto da história 
de Sines em meados do anos 70. O filme foi estreado em sala em outubro e 
está a ser levado a salas um pouco por todo o país, à semelhança do que 
aconteceu com outro filme de Vicente Alves do Ó, "Florbela". “Al Berto” 
começou também a sua carreira internacional, tendo sido comprado para 
distribuição nos EUA, Reino Unido e Irlanda. A Câmara Municipal de Sines 
apoiou a criação e produção do filme.

Vicente Alves do Ó estreou 
"Al Berto" no Castelo 

O município de Sines comemorou 655 anos no dia 24 de novembro. O destaque das 
comemorações foi o concerto que juntou, no Pavilhão Multiusos de Sines, a cantora Rita 
Guerra, a Orquestra de Sopros do Algarve e um coro de alunos da Escola EB 2,3 Vasco da 
Gama (na foto). As artes visuais estiveram presentes no programa com a exposição 
“Persistência do Mito”, do pintor siniense António Caetano, e com a oitava edição do projeto 
“Valores do Sítio de Sines”, exposição de obras de criadores de Sines, no Centro Cultural 
Emmerico Nunes. O Teatro do Mar estreou “A Idade do Silêncio”, com criação e direção de 
Julieta Aurora Santos e interpretação de Luís João Mosteias e Sérgio Vieira. A literatura esteve 
presente com o lançamento de “é no peito a chuva”, novo livro do jovem autor de Sines 
Gonçalo Naves, editado pela livraria A das Artes. A associação Arte Velha marcou a data com 
uma exposição na sua sede e o Ginásio Clube de Sines participou com jogos das equipas de 
vólei feminino. O Arquivo Municipal ensinou a ler e a transcrever documentos antigos numa 
oficina de paleografia. Nos Paços do Concelho, realizaram-se as cerimónias oficiais: hastear da 
bandeira e sessão solene da Assembleia Municipal.

Comemorações do Dia do Município

1362

2017

Sines recebeu, entre 21 e 23 de setembro, a edição 0.1 da M.A.R – Mostra de Artes de Rua, com a presença de 15 projetos oriundos de Portugal, Espanha, 
França e Inglaterra. Dança, teatro, circo, performance, música, cine-concerto, escultura efémera, marionetas e atividades para crianças e famílias foram os 
ingredientes da programação, pensada para todos os públicos e com entrada livre em todos os espetáculos, que tiveram lugar em 14 espaços públicos da 
cidade. O balanço de público aponta para cerca de 8500 espectadores. A M.A.R. 2017 foi uma iniciativa do Teatro do Mar, responsável pela produção e 
direção artística da mostra, com a parceria da Câmara Municipal de Sines na coprodução, o apoio de 30 voluntários e o envolvimento do comércio e rede 
empresarial local. 

> A rua foi a casa das artes em setembro
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Arquivo Aberto

As comissões de moradores do concelho 
de Sines: da tradição à modernidade

As comissões de moradores foram, no pós-25 de 
Abril, experiências de democracia nas comunidades. 
Os seus membros uniram-se, de forma voluntária, 
para escrever o seu próprio destino. Quando não exis-
tia saneamento básico, eletrificação, vias de comu-
nicação, espaços de fruição cultural, habitação con-
digna, foram estes homens e mulheres que, unindo-
se, procuraram resolver os seus principais proble-
mas.
  Foram ainda as comissões de moradores que procu-
raram preservar a tradição das comunidades rurais 
cada vez mais depauperadas, através da realização 
de atividades tradicionais, como os mastros ou os 
jogos populares, ou da recolha da poesia popular.
  O projeto agora em conclusão foi desenvolvido pela 
Câmara Municipal de Sines e cofinanciado pela EDP, 
no âmbito do Programa Tradições, tendo contado 
também com o apoio da agência da EM VIAGEM em 
Sines. O objetivo foi o de assegurar a sobrevivência 
das tradições populares numa zona que sofreu rápi-
das e profundas alterações socioeconómicas e regis-
tar a forma como as comissões de moradores as 
transpuseram para a nova realidade emergente e lhe 
deram continuidade. A equipa é constituída pelo 
Arquivo e por António Campos e Diogo Vilhena.
  Foi possível recolher testemunhos da geração que 
viveu a transição do Estado Novo para a democracia, 
testemunhando as alterações trazidas pelo com-
plexo industrial e a forma como a comunidade man-
teve as suas tradições vivas através da atividade das 
comissões de moradores. Reunir esse património e 
devolvê-lo à comunidade na forma de um documen-
tário de modo a preservar a memória desses proces-
sos foi uma das formas de atingir o objetivo, assim 
como o foram a edição de um livro (1), em parceria 
com a Universidade Nova de Lisboa e a equipa coor-
denada pela Doutora Raquel Varela, e um extenso 
programa educativo dirigido à comunidade escolar. 
O documentário foi estreado no dia 25 de Abril de 
2017 e está agora em itinerância pelo concelho.
  O período de maior atividade das comissões de 
moradores em Sines decorreu entre 1986 e 1994, 
quando 13 comissões de moradores estavam em fun-
cionamento ativo. No entanto, o momento inicial foi 
uma Assembleia Popular em junho de 1975, onde se 
organizaram onze comissões de moradores. Contu-
do, será apenas em 1977 que as comissões de mora-
dores começam de facto a trabalhar, e organiza-se 
uma Inter-Comissão responsável pela coordenação 
entre as ações das comissões. A Junta de Freguesia 
de Sines foi a grande impulsionadora das eleições 
para as comissões de moradores em 1977 (2), e enti-
dade impulsionadora do seu funcionamento nos 
anos seguintes. A Comissão Administrativa da 
Câmara Municipal de Sines, a Câmara Municipal de 
Sines e a Junta de Freguesia de Sines e depois de 
Porto Covo foram impulsionadoras da criação e fun-
cionamento das comissões de moradores. As juntas 
de freguesia organizavam os processos eleitorais, e 
todas as autarquias disponibilizavam materiais, 
máquinas, géneros e dinheiro para as iniciativas das 
comissões.
  Tomaram posse como membros das comissões, 

entre 1977 e 1999, 681 cidadãos, entre os quais 149 
mulheres, um número que não conta com todos os 
participantes nas jornadas de trabalho voluntário, 
nas atividades desportivas, culturais e recreativas.
  Nos finais dos anos 70-80 do século XX as principais 
preocupações das comissões de moradores estive-
ram na construção de infraestruturas essenciais de 
saneamento básico, abastecimento de água e eletri-
cidade. 
  Todas contribuíram para a preservação de algumas 
atividades tradicionais das sociedades agrícolas e pis-
catórias em desaparecimento, como a organização 
de mastros, jogos tradicionais e bailes. As atividades 
desportivas e as comemorações de datas relevantes 
para o município foram amplamente estimuladas.
  Em agosto de 2016 começou a recolha documental 
no Arquivo Municipal de Sines e na Junta de Fregue-
sia de Sines. Os documentos foram emprestados 
pela Junta de Freguesia de Sines e a descrição docu-
mental foi realizada pelo Arquivo Municipal. 
   No total foram recolhidas 452 imagens e, neste 
momento, já foram descritos 322 documentos.
  No que respeita aos documentos pertencentes à 
Câmara Municipal de Sines, eles pertencem à série 
Correspondência Recebida. Ao longo dos anos de 
1986 e 1994 já foram identificados os documentos 
remetidos pelas comissões de moradores, nomea-
damente o pedido de apoio para transportes, obras e 
apoio a iniciativas, divulgação de programas e inicia-
tivas e programas de iniciativas desportivas, recrea-
tivas e comemorativas. 
  Foram ainda realizadas mais de uma dezena de 
entrevistas aos protagonistas das Comissões de 
Moradores do Concelho de Sines, e recolhidos 407 
documentos. Foi possível recolher documentos 
junto do Centro de Trabalho do Partido de Comu-

nista de Sines, cuja descrição já está disponível.
 Outra coleção essencial, a de Francisco do Ó Pache-
co, presidente da Câmara Municipal de Sines entre 
1977 e 1997, também já pode ser consultada. 
   A recolha junto dos munícipes foi essencial: bole-
tins produzidos pelas comissões, fotografias e carta-
zes. As entrevistas, já transcritas, serão editadas e 
disponibilizadas em breve na base de dados do 
Arquivo Municipal e no sítio eletrónico da Câmara 
Municipal de Sines.
  A coleção estará em breve toda descrita e disponí-
vel na base de dados do Arquivo Municipal de Sines 
(http://45.33.69.154/index.php/). 

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt   
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TERRA COM MEMÓRIA
A divulgação da história e a valorização do património continuam 

a ser prioridades na ação cultural da autarquia

> Câmara editou nova monografia 
de Sines e edição crítica dos documentos 
fundadores do concelho

A Câmara Municipal de Sines, através do Arquivo Municipal, apresentou a 8 de setembro, 
no Centro de Artes de Sines, duas novas obras de referência da história de Sines.
  A primeira, “Sines Medieval”, da autoria de Maria Alegria Marques, da Universidade de 
Coimbra, publica todos os documentos fundadores do concelho de Sines, desde a carta de 
elevação a vila de 1362 até ao foral manuelino de 1512. Um dos documentos inéditos  
agora publicados é um ofício dos vereadores ao Rei a solicitar a proteção da indústria naval 
no concelho, datado de 1498.
   A segunda obra, “Sines, a Terra e o Mar”, da autoria de Paula Pereira e Sandra Patrício, sis-
tematiza e sintetiza os conhecimentos atuais da história de Sines através das obras de 
investigação já publicadas ou em curso ao nível arqueológico e historiográfico. A obra 
abarca a história de Sines desde a pré-história até 1971, dando destaque à história social.

> Colóquio promovido pelo Arquivo 
reuniu em Sines especialistas em história 
portuária e comércio intercontinental

A Câmara de Sines, através do seu Arquivo Municipal e com a colaboração de várias enti-
dades e instituições universitárias, organizou, entre 7 e 9 de setembro, no Centro de Artes, 
o colóquio "Sines e o seu Porto. História e Património". Assistiram 130 pessoas.
  Durante três dias, foram apresentados os resultados dos vários projetos de investigação 
em curso no que respeita aos temas das rotas marítimas e comércio intercontinental, o 
património portuário português e a problemática da escravatura. Em destaque esteve 
também o porto de Sines e a história social do concelho. 
  As 32 comunicações apresentadas no colóquio estão disponíveis para consulta no site 
http://arquivo.sines.pt e as atas serão publicadas em formato eletrónico brevemente. 
  Em paralelo, esteve patente a exposição "Os Africanos em Portugal: História e Memória 
(XV – XXI)", da autoria de Isabel Castro Henriques e organizada pelo Comité Português do 
Projeto UNESCO "A Rota do Escravo" e da Comissão Nacional da UNESCO. 

> Museu de Sines participou nas Jornadas 
Europeias do Património com atividades 
dedicadas à zona costeira 

A CMS, através do Museu de Sines, participou na edição de 2017 das Jornadas Europeias 
do Património com atividades ligadas ao património marítimo.
  As jornadas arrancaram a 22 de setembro com a visita-ateliê “Histórias da Praia de São Tor-
pes”, no Castelo de Sines, para grupos escolares.
  No dia 23 de setembro, decorreram visitas guiadas à obra de recuperação e musealização 
das Fábricas Romanas e à exposição “Memórias da Praia de São Torpes”. Seguiu-se o lan-
çamento da 12.ª edição do jornal Redes do Tempo, que aprofundou algumas das memó-
rias mais curiosas desta praia.
  No dia 24 de setembro, realizou-se uma visita à Herdade da Provença, acompanhada por 
alguns dos seus antigos habitantes.
  As jornadas terminaram no dia 26, no Forte da Ilha do Pessegueiro, com uma visita guiada 
por António Martins Quaresma, seguida da entrega da carta de posições de naufrágios da 
costa alentejana pela Associação Portuguesa de Atividades Subaquáticas e Ecoalga.
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pela Junta de Freguesia de Sines e a descrição docu-
mental foi realizada pelo Arquivo Municipal. 
   No total foram recolhidas 452 imagens e, neste 
momento, já foram descritos 322 documentos.
  No que respeita aos documentos pertencentes à 
Câmara Municipal de Sines, eles pertencem à série 
Correspondência Recebida. Ao longo dos anos de 
1986 e 1994 já foram identificados os documentos 
remetidos pelas comissões de moradores, nomea-
damente o pedido de apoio para transportes, obras e 
apoio a iniciativas, divulgação de programas e inicia-
tivas e programas de iniciativas desportivas, recrea-
tivas e comemorativas. 
  Foram ainda realizadas mais de uma dezena de 
entrevistas aos protagonistas das Comissões de 
Moradores do Concelho de Sines, e recolhidos 407 
documentos. Foi possível recolher documentos 
junto do Centro de Trabalho do Partido de Comu-

nista de Sines, cuja descrição já está disponível.
 Outra coleção essencial, a de Francisco do Ó Pache-
co, presidente da Câmara Municipal de Sines entre 
1977 e 1997, também já pode ser consultada. 
   A recolha junto dos munícipes foi essencial: bole-
tins produzidos pelas comissões, fotografias e carta-
zes. As entrevistas, já transcritas, serão editadas e 
disponibilizadas em breve na base de dados do 
Arquivo Municipal e no sítio eletrónico da Câmara 
Municipal de Sines.
  A coleção estará em breve toda descrita e disponí-
vel na base de dados do Arquivo Municipal de Sines 
(http://45.33.69.154/index.php/). 

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt   
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TERRA COM MEMÓRIA
A divulgação da história e a valorização do património continuam 

a ser prioridades na ação cultural da autarquia

> Câmara editou nova monografia 
de Sines e edição crítica dos documentos 
fundadores do concelho

A Câmara Municipal de Sines, através do Arquivo Municipal, apresentou a 8 de setembro, 
no Centro de Artes de Sines, duas novas obras de referência da história de Sines.
  A primeira, “Sines Medieval”, da autoria de Maria Alegria Marques, da Universidade de 
Coimbra, publica todos os documentos fundadores do concelho de Sines, desde a carta de 
elevação a vila de 1362 até ao foral manuelino de 1512. Um dos documentos inéditos  
agora publicados é um ofício dos vereadores ao Rei a solicitar a proteção da indústria naval 
no concelho, datado de 1498.
   A segunda obra, “Sines, a Terra e o Mar”, da autoria de Paula Pereira e Sandra Patrício, sis-
tematiza e sintetiza os conhecimentos atuais da história de Sines através das obras de 
investigação já publicadas ou em curso ao nível arqueológico e historiográfico. A obra 
abarca a história de Sines desde a pré-história até 1971, dando destaque à história social.

> Colóquio promovido pelo Arquivo 
reuniu em Sines especialistas em história 
portuária e comércio intercontinental

A Câmara de Sines, através do seu Arquivo Municipal e com a colaboração de várias enti-
dades e instituições universitárias, organizou, entre 7 e 9 de setembro, no Centro de Artes, 
o colóquio "Sines e o seu Porto. História e Património". Assistiram 130 pessoas.
  Durante três dias, foram apresentados os resultados dos vários projetos de investigação 
em curso no que respeita aos temas das rotas marítimas e comércio intercontinental, o 
património portuário português e a problemática da escravatura. Em destaque esteve 
também o porto de Sines e a história social do concelho. 
  As 32 comunicações apresentadas no colóquio estão disponíveis para consulta no site 
http://arquivo.sines.pt e as atas serão publicadas em formato eletrónico brevemente. 
  Em paralelo, esteve patente a exposição "Os Africanos em Portugal: História e Memória 
(XV – XXI)", da autoria de Isabel Castro Henriques e organizada pelo Comité Português do 
Projeto UNESCO "A Rota do Escravo" e da Comissão Nacional da UNESCO. 

> Museu de Sines participou nas Jornadas 
Europeias do Património com atividades 
dedicadas à zona costeira 

A CMS, através do Museu de Sines, participou na edição de 2017 das Jornadas Europeias 
do Património com atividades ligadas ao património marítimo.
  As jornadas arrancaram a 22 de setembro com a visita-ateliê “Histórias da Praia de São Tor-
pes”, no Castelo de Sines, para grupos escolares.
  No dia 23 de setembro, decorreram visitas guiadas à obra de recuperação e musealização 
das Fábricas Romanas e à exposição “Memórias da Praia de São Torpes”. Seguiu-se o lan-
çamento da 12.ª edição do jornal Redes do Tempo, que aprofundou algumas das memó-
rias mais curiosas desta praia.
  No dia 24 de setembro, realizou-se uma visita à Herdade da Provença, acompanhada por 
alguns dos seus antigos habitantes.
  As jornadas terminaram no dia 26, no Forte da Ilha do Pessegueiro, com uma visita guiada 
por António Martins Quaresma, seguida da entrega da carta de posições de naufrágios da 
costa alentejana pela Associação Portuguesa de Atividades Subaquáticas e Ecoalga.



CAMPANHAS

A Associação de Comércio, Indústria e Serviços do Distrito de Setúbal promo-
ve, entre 1 de dezembro de 2017 e 6 de janeiro de 2018, a campanha "No Natal 
Compre no Comércio Tradicional".
  No período da campanha, por cada compra igual ou superior a 15 euros nas 
lojas aderentes será atribuída uma senha (limite de 10 senhas por compra). 
  As senhas habilitam os compradores aos seguintes prémios: 1.º prémio - Via-
gem aos Açores / São Miguel (estadia de 3 dias / 2 noites para 2 pessoas em 
regime de alojamento e pequeno-almoço); 2.º prémio - Um passe duplo para o 
FMM Sines 2018; 3.º prémio - Um cabaz de Natal; e 4.º prémio - Um aspirador. 
Serão ainda sorteados 50 bilhetes para o festival pelas senhas entregues.
   O sorteio dos prémios terá lugar no dia 26 de janeiro de 2018.
   A Câmara Municipal de Sines apoia a iniciativa.
   Mais informação em www.acsds.pt.
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NO NATAL COMPRE NO 
COMÉRCIO TRADICIONAL

A Câmara Municipal de Sines associa-se à campanha de sensibilização “Va-
mos fechar a torneira à seca”.
  Esta ação de sensibilização do Ministério do Ambiente, Águas de Portugal, 
Agência Portuguesa do Ambiente e ERSAR tem por objetivo conscienciali-
zar todos os portugueses de que a água perdida um minuto de desperdício 
seria suficiente para garantir as necessidades básicas diárias de 1 milhão de 
pessoas.
  “Um minuto por dia, vamos combater a seca” é o apelo principal das mensa-
gens de sensibilização, desdobradas nas seguintes dicas:

    Dica 01 - Feche a torneira enquanto escova os dentes
    Dica 02 - Controle as fugas de água
    Dica 03 - Evite lavar com água corrente
    Dica 04 - Não regue em excesso
    Dica 05 - Escolha programas Eco
    Dica 06 - Aproveite a água para multitarefas
    Dica 07 - Fechar bem as torneiras
    Dica 08 - Controle os gastos da água
    Dica 09 - Não use a sanita como caixote do lixo
    Dica 10 - Feche a torneira enquanto se ensaboa
    Dica 11 - Regue as plantas nas horas de menos calor
    Dica 12 - Utilize os postos de lavagem automática para lavar o carro

Toda a informação em www.fecheatorneira.pt.

VAMOS FECHAR A 
TORNEIRA À SECA


