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Em 2022, a grande prioridade é concluir a execução dos investimentos do quadro 
Portugal 2020, com cerca de 20 milhões de euros de fundos comprometidos e muitas 

obras relevantes em curso. P4-5

Documentos previsionais

Opções do Plano 
e Orçamento aprovados

Mafalda Veiga 
e fogo de artifício 

na Noite da Liberdade
// P19

Município assume 
competências na 

Escola Poeta Al Berto
// P14

Qualificação do Parque 
de Merendas teve 

início
// P6

BENEFÍCIOS FISCAIS EM 2022
Com as taxas de impostos municipais aprovadas 
para 2022, estima-se que os particulares e as 
empresas do concelho de Sines tenham benefícios 
fiscais de cerca de 1 milhão e 136 mil euros. P5 
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Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos da Costa, 21-A 
      7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      
> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos da 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 nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços*

Balcão Único + Tesouraria / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral, sem pagamentos
9h00-16h00: atendimento de Urbanismo e 
atendimento que envolva pagamentos

Balcão Único / Porto Covo 
9h00-12h00 / 13h00-17h00: atendimento geral
9h00-12h00 / 13h00-16h00: atendimento que envolva 
pagamentos

* Obrigatório uso de máscara

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. 

Atendimento do Executivo

Marcações pelo tel. 269 630 600 ou pelo email 
geral@mun-sines.pt.

Presidente Nuno Mascarenhas (PS)
Terças-feiras, 15h00-17h00

Vice-presidente Fernando Ramos (PS)
Terças-feiras, 10h00-12h00

Vereadora Filipa Faria (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador José Manuel Arsénio (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador António Braz (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Gonçalo Naves (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Jaime Cáceres (CDU)
Segundas-feiras, 10h00-12h30

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. 

Onde: Instalações da Câmara Municipal de Sines
Quando: Terceiras terças-feiras do mês, 13h30-16h30
Marcações: Balcão Único (Paços do Concelho); tel. 
269 630 600

Informações úteis

Vivemos momentos complexos nesta viragem da 
segunda para a terceira década do século XXI. 
Momentos em que a História se impõe com crue-
za, revisita fantasmas passados e nos obriga a 
rever as nossas convicções sobre o progresso da 
Humanidade.
  Depois de uma pandemia que continua sem estar 
definitivamente ultrapassada, deflagrou a 24 de 
fevereiro uma nova guerra em território europeu, 
um conflito de características que julgávamos irre-
petíveis, de conquista de um estado soberano por 
outro estado, em completo desprezo pelo direito 
internacional e com consequências imprevisíveis 
para aquela região e para o mundo.
  Do ponto de vista humano, a prioridade é tentar 
minimizar o sofrimento do povo ucraniano, seja o 
que continua no seu país, sejam os milhões obriga-
dos a fugir, alguns deles com destino a Portugal.
  Em Sines, houve desde o início uma forte mobili-
zação da sociedade civil, com recolhas de bens e 
operacionalização de apoios para os refugiados 
que têm vindo a chegar. 
  O município colocou-se à disposição da Embai-
xada da Ucrânia em Portugal para todo o apoio que 
se revele necessário, aprovou a aquisição de bens e 
ajuda para envio às populações e, do ponto de vista 
institucional, posicionou-se de forma inequívoca 
ao lado do povo ucraniano numa moção aprovada 
por unanimidade na Assembleia Municipal.
  Para a economia global, a guerra vem acrescentar 
mais problemas sistémicos aos que já advinham da 
pandemia: quebra de confiança, aumento dos pre-
ços da energia, falta de matérias-primas, inflação 
generalizada e, em resposta, provável aumento 
dos juros.
  É neste contexto desfavorável que nos situamos 
no final do primeiro trimestre de 2022, a executar 
um novo Orçamento e Opções do Plano onde a    
prioridade é encerrar os investimentos do quadro 
de financiamento Portugal 2020.
  Aqui, vai ser preciso continuar a navegar num 
cenário de grandes desafios no setor da constru-
ção, pela falta de recursos humanos e pelas dificul-
dades, que poderão agravar-se, de obtenção de 
materiais e matérias-primas, que se tem repercu-
tido de forma significativa na execução de obras 
municipais. 

  Em 2020 e 2021, os constrangimentos devido às 
necessidades de confinamento e a dificuldade de 
recrutamento de mão-de-obra já atrasaram mui-
tas das obras em curso, com os prazos das emprei-
tadas a serem sucessivamente prorrogados. 
  Por outro lado, a escassez de matérias-primas e 
uma crise na logística mundial, em grande medida 
impulsionada pela Covid-19, tiveram como conse-
quência uma escalada de preços. 
  Este aumento generalizado dos custos da cons-
trução veio dificultar a execução de obras em cur-
so, mas o seu maior impacto foi na dificuldade de 
iniciar obras já adjudicadas ou, muitas vezes, na 
adjudicação de empreitadas. Sucederam-se os 
concursos públicos desertos, obrigando a cons-
tantes revisões de projeto e dos preços-base.
  Esta realidade encerra riscos diversos, dos quais 
se destacam as dificuldades de aplicação de finan-
ciamentos comunitários aprovados, mas também 
o crescente subfinanciamento de operações apro-
vadas e cujos orçamentos estimados, uma vez 
revistos, não conheceram até ao momento refor-
ços de comparticipação.
  Toda esta conjuntura, que a guerra vem agravar, 
obriga, obviamente, a um grande realismo e flexi-
bilidade na gestão, mas também presença de espí-
rito de todos nós para não nos deixarmos paralisar 
ou desanimar.

São Torpes

  Neste momento, a janela de oportunidade parece 
ser o "muro de imunidade" à Covid-19 que foi 
sendo erguido com as vacinas e a infeção natural 
por uma variante menos grave do vírus. Devemos 
aproveitá-lo para retomar ao máximo a atividade 
de setores que pandemia mais afetou, nomeada-
mente, o comércio, todo o setor do acolhimento e 
a cultura. Só o surgimento de uma nova variante 
que coloque os serviços de saúde em alerta nos 
pode fazer recuar.
  Em 2022, começamos a regressar a níveis próxi-
mos da normalidade do nosso programa de even-
tos, que também é importante para a nossa saúde 
mental em tempos tão conturbados. 
  Embora sem os desfiles e os bailes habituais, já foi 
possível festejar o Carnaval nas ruas, realizou-se a 
Quinzena da Juventude com concertos ao ar livre 
e, no dia 24 de Abril, a Noite da Liberdade voltará 
ao Castelo com um concerto de Mafalda Veiga e 
um espetáculo de fogo de artifício.
  Também no desporto, continuamos a dar passos 
para voltar ao ritmo de 2019, com eventos como 
mais uma edição da Taça Hugo dos Santos em bas-
quetebol, realizada em janeiro, a chegada da pri-
meira etapa da Volta ao Alentejo, que aconteceu 
em março, e, marcadas para 19 a 22 de maio, as 
Taças de Portugal de Futsal Placard (masculina e 
feminina), mais uma parceria entre o município e a 
Federação Portuguesa de Futebol para a realiza-
ção em Sines de um dos pontos altos da época na 
modalidade de pavilhão com maior projeção em 
Portugal. 
  Na programação de verão, um “balão de oxigé-
nio” para o nosso comércio, restauração e hotela-
ria, impõe-se voltar a organizar o FMM Sines – Fes-
tival Músicas do Mundo, que deverá acontecer de 
22 a 30 de julho, sendo os primeiros três dias em 
Porto Covo e os restantes seis na cidade de Sines. 
  Estamos igualmente confiantes de que será pos-
sível realizar as Tasquinhas, mesmo se num 
modelo com alguns ajustes. 
  Todos estes eventos, que convocam um espírito 
de alegria e comunhão, não nos farão esquecer o 
particular momento histórico que estamos a atra-
vessar, os seus dramas e os seus perigos. Mas, 
nesta como nas restantes áreas da nossa vida, 
temos de aceitar a incerteza e continuar a avançar.

«Depois de uma pandemia que 
continua sem estar definitivamente 
ultrapassada, deflagrou a 24 de 
fevereiro uma nova guerra em 
território europeu, um conflito de 
características que julgávamos 
irrepetíveis, de conquista de um 
estado soberano por outro estado, 
em completo desprezo pelo direito 
internacional»
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Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos da Costa, 21-A 
      7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      
> Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do Concelho, 
no Largo Ramos da 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 nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços*

Balcão Único + Tesouraria / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral, sem pagamentos
9h00-16h00: atendimento de Urbanismo e 
atendimento que envolva pagamentos

Balcão Único / Porto Covo 
9h00-12h00 / 13h00-17h00: atendimento geral
9h00-12h00 / 13h00-16h00: atendimento que envolva 
pagamentos

* Obrigatório uso de máscara

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. 

Atendimento do Executivo

Marcações pelo tel. 269 630 600 ou pelo email 
geral@mun-sines.pt.

Presidente Nuno Mascarenhas (PS)
Terças-feiras, 15h00-17h00

Vice-presidente Fernando Ramos (PS)
Terças-feiras, 10h00-12h00

Vereadora Filipa Faria (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador José Manuel Arsénio (PS)
Terças-feiras, 14h30-16h30

Vereador António Braz (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Gonçalo Naves (MAISines)
Quartas-feiras, 10h00-12h00

Vereador Jaime Cáceres (CDU)
Segundas-feiras, 10h00-12h30

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. 

Onde: Instalações da Câmara Municipal de Sines
Quando: Terceiras terças-feiras do mês, 13h30-16h30
Marcações: Balcão Único (Paços do Concelho); tel. 
269 630 600

Informações úteis

Vivemos momentos complexos nesta viragem da 
segunda para a terceira década do século XXI. 
Momentos em que a História se impõe com crue-
za, revisita fantasmas passados e nos obriga a 
rever as nossas convicções sobre o progresso da 
Humanidade.
  Depois de uma pandemia que continua sem estar 
definitivamente ultrapassada, deflagrou a 24 de 
fevereiro uma nova guerra em território europeu, 
um conflito de características que julgávamos irre-
petíveis, de conquista de um estado soberano por 
outro estado, em completo desprezo pelo direito 
internacional e com consequências imprevisíveis 
para aquela região e para o mundo.
  Do ponto de vista humano, a prioridade é tentar 
minimizar o sofrimento do povo ucraniano, seja o 
que continua no seu país, sejam os milhões obriga-
dos a fugir, alguns deles com destino a Portugal.
  Em Sines, houve desde o início uma forte mobili-
zação da sociedade civil, com recolhas de bens e 
operacionalização de apoios para os refugiados 
que têm vindo a chegar. 
  O município colocou-se à disposição da Embai-
xada da Ucrânia em Portugal para todo o apoio que 
se revele necessário, aprovou a aquisição de bens e 
ajuda para envio às populações e, do ponto de vista 
institucional, posicionou-se de forma inequívoca 
ao lado do povo ucraniano numa moção aprovada 
por unanimidade na Assembleia Municipal.
  Para a economia global, a guerra vem acrescentar 
mais problemas sistémicos aos que já advinham da 
pandemia: quebra de confiança, aumento dos pre-
ços da energia, falta de matérias-primas, inflação 
generalizada e, em resposta, provável aumento 
dos juros.
  É neste contexto desfavorável que nos situamos 
no final do primeiro trimestre de 2022, a executar 
um novo Orçamento e Opções do Plano onde a    
prioridade é encerrar os investimentos do quadro 
de financiamento Portugal 2020.
  Aqui, vai ser preciso continuar a navegar num 
cenário de grandes desafios no setor da constru-
ção, pela falta de recursos humanos e pelas dificul-
dades, que poderão agravar-se, de obtenção de 
materiais e matérias-primas, que se tem repercu-
tido de forma significativa na execução de obras 
municipais. 

  Em 2020 e 2021, os constrangimentos devido às 
necessidades de confinamento e a dificuldade de 
recrutamento de mão-de-obra já atrasaram mui-
tas das obras em curso, com os prazos das emprei-
tadas a serem sucessivamente prorrogados. 
  Por outro lado, a escassez de matérias-primas e 
uma crise na logística mundial, em grande medida 
impulsionada pela Covid-19, tiveram como conse-
quência uma escalada de preços. 
  Este aumento generalizado dos custos da cons-
trução veio dificultar a execução de obras em cur-
so, mas o seu maior impacto foi na dificuldade de 
iniciar obras já adjudicadas ou, muitas vezes, na 
adjudicação de empreitadas. Sucederam-se os 
concursos públicos desertos, obrigando a cons-
tantes revisões de projeto e dos preços-base.
  Esta realidade encerra riscos diversos, dos quais 
se destacam as dificuldades de aplicação de finan-
ciamentos comunitários aprovados, mas também 
o crescente subfinanciamento de operações apro-
vadas e cujos orçamentos estimados, uma vez 
revistos, não conheceram até ao momento refor-
ços de comparticipação.
  Toda esta conjuntura, que a guerra vem agravar, 
obriga, obviamente, a um grande realismo e flexi-
bilidade na gestão, mas também presença de espí-
rito de todos nós para não nos deixarmos paralisar 
ou desanimar.

São Torpes

  Neste momento, a janela de oportunidade parece 
ser o "muro de imunidade" à Covid-19 que foi 
sendo erguido com as vacinas e a infeção natural 
por uma variante menos grave do vírus. Devemos 
aproveitá-lo para retomar ao máximo a atividade 
de setores que pandemia mais afetou, nomeada-
mente, o comércio, todo o setor do acolhimento e 
a cultura. Só o surgimento de uma nova variante 
que coloque os serviços de saúde em alerta nos 
pode fazer recuar.
  Em 2022, começamos a regressar a níveis próxi-
mos da normalidade do nosso programa de even-
tos, que também é importante para a nossa saúde 
mental em tempos tão conturbados. 
  Embora sem os desfiles e os bailes habituais, já foi 
possível festejar o Carnaval nas ruas, realizou-se a 
Quinzena da Juventude com concertos ao ar livre 
e, no dia 24 de Abril, a Noite da Liberdade voltará 
ao Castelo com um concerto de Mafalda Veiga e 
um espetáculo de fogo de artifício.
  Também no desporto, continuamos a dar passos 
para voltar ao ritmo de 2019, com eventos como 
mais uma edição da Taça Hugo dos Santos em bas-
quetebol, realizada em janeiro, a chegada da pri-
meira etapa da Volta ao Alentejo, que aconteceu 
em março, e, marcadas para 19 a 22 de maio, as 
Taças de Portugal de Futsal Placard (masculina e 
feminina), mais uma parceria entre o município e a 
Federação Portuguesa de Futebol para a realiza-
ção em Sines de um dos pontos altos da época na 
modalidade de pavilhão com maior projeção em 
Portugal. 
  Na programação de verão, um “balão de oxigé-
nio” para o nosso comércio, restauração e hotela-
ria, impõe-se voltar a organizar o FMM Sines – Fes-
tival Músicas do Mundo, que deverá acontecer de 
22 a 30 de julho, sendo os primeiros três dias em 
Porto Covo e os restantes seis na cidade de Sines. 
  Estamos igualmente confiantes de que será pos-
sível realizar as Tasquinhas, mesmo se num 
modelo com alguns ajustes. 
  Todos estes eventos, que convocam um espírito 
de alegria e comunhão, não nos farão esquecer o 
particular momento histórico que estamos a atra-
vessar, os seus dramas e os seus perigos. Mas, 
nesta como nas restantes áreas da nossa vida, 
temos de aceitar a incerteza e continuar a avançar.

«Depois de uma pandemia que 
continua sem estar definitivamente 
ultrapassada, deflagrou a 24 de 
fevereiro uma nova guerra em 
território europeu, um conflito de 
características que julgávamos 
irrepetíveis, de conquista de um 
estado soberano por outro estado, 
em completo desprezo pelo direito 
internacional»
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GOP 2022-2026 / Orçamento 2022

Município aprova orçamento 
de 41,2 milhões de euros

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 20 de 
dezembro de 2021, por maioria, a proposta de 
Orçamento 2022 e Grandes Opções do Plano 2022-
2026 apresentada pela Câmara Municipal.
  O valor do orçamento de 2022 é de 41 milhões e 
215 mil euros, dos quais cerca de 17 milhões desti-
nados a investimentos.
  Em 2022, a grande prioridade é concluir a execu-
ção dos investimentos do quadro Portugal 2020, 
com cerca de 20 milhões de euros de fundos com-
prometidos e muitas obras relevantes em curso.
  Também se deverá iniciar a preparação do quadro 
Portugal 2030, completado pelos fundos do Plano 
de Recuperação e Resiliência e do Fundo para a 
Transição Justa, sobre os quais subsistem ainda 
incertezas.
  A elaboração das Grandes Opções do Plano 2022-
2026 fez-se na perspetiva de um concelho "ainda 
mais cosmopolita, ainda mais competitivo e mais 
inclusivo e participado", lê-se na introdução do 
documento.
  Na economia, o principal objetivo é a conclusão 
das obras de expansão e qualificação da ZIL II, 
estando também programada a requalificação do 
espaço envolvente da ZIL III. Será criado o Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento Económico, 
órgão consultivo com representantes dos princi-
pais setores da economia local.
  Na área social, além da abertura do Centro de Dia 
de Porto Covo, o município pretende implementar 
a Estratégia Local de Habitação, quer no que res-
peita ao Programa 1.º Direito, de apoio aos agre-
gados carenciados na criação de condições dignas 
de habitabilidade, quer na promoção da constru-
ção municipal de novas habitações sociais e na pro-
moção de construção a custos controlados.
  Na educação, destaca-se a receção de competên-
cias relativamente à Escola Secundária Poeta Al 
Berto (já concretizada – ver pág. 14), a conclusão 
da remodelação e modernização da Escola Básica 
n.º 2 e a continuidade da parceria com o Instituto 

Politécnico de Setúbal para a criação de uma 
escola superior em Sines.
  A construção do skate parque e o arranque do pro-
grama Assembleia Municipal dos Jovens são dois 
projetos para 2022 na área da juventude.
  Na cultura, pretende-se realizar o Festival Músi-
cas do Mundo, retomar a parceria com o Teatro do 
Mar para a organização da M.A.R. - Mostra de 
Artes de Rua e dar continuidade aos festivais Maré 
de Fado e Batuta.
  A instalação do novo posto de turismo no edifício 
do Centro Recreativo Sineense e a criação da Rota 
do Património, que terá no Observatório do Mar o 
seu principal novo elemento, são dois exemplos de 
projetos para dinamizar o turismo no concelho.
  No desporto, além dos apoios aos clubes locais e 
da receção de provas de diversas modalidades, é 
objetivo da Câmara intervir na melhoria das condi-
ções do Parque Desportivo João Martins.
  Na saúde, o município continuará disponível para 
apoiar a Unidade Local de Saúde do Litoral Alente-
jano na fixação de médicos de saúde familiar e na 
criação de condições para a construção de um 
novo polo de saúde em Porto Covo.
  A reformulação do Serviço Municipal de Proteção 
Civil e o desenvolvimento de um Plano de Resiliên-
cia Urbana, no âmbito do Conselho Municipal de 
Proteção Civil, são ações a realizar neste domínio.
  No ordenamento do território, é objetivo do muni-
cípio finalizar a revisão do PDM.
  No ambiente, o município vai desenvolver um 
Plano Municipal de Combate e Adaptação às Alte-
rações Climáticas e continuará a exigir junto da 
Administração Central a viabilização da constru-
ção de uma nova ETAR, tratando-se de uma infra-
estrutura essencial para Sines.

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 20 de 
dezembro as propostas de impostos municipais a 
liquidar em 2022, com a manutenção das taxas apli-
cadas em 2021 e benefícios fiscais estimados em 1 
milhão e 136 mil euros para particulares e empre-
sas. 
  Com efeito, a participação do município no IRS 
continua em 2022 nos 4%, quando a taxa máxima 
que os municípios podem aplicar é de 5%. Aqui, 
estima-se que os benefícios para os munícipes che-
guem aos 209 mil euros.
  Quanto à taxa do Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) para prédios urbanos, o valor volta a ser 
de 0,34%, bem abaixo da taxa máxima permitida 
por lei, que é de 0,45%.
  Foram igualmente aprovadas as reduções de IMI 
em função do número de dependentes que com-
põem o agregado familiar: 1 dependente (20 €), 2 
dependentes (40 €), e 3 ou mais dependentes      
(70 €).
  Considerando contribuintes singulares e coleti-

  Nos serviços urbanos, continuarão a ser introdu-
zidas melhorias nas redes de distribuição de água, 
na limpeza urbana e recolha de resíduos e na valo-
rização dos espaços verdes.

> Programa de investimentos 
na qualificação urbana

Na qualificação urbana, além da conclusão das que 
estão a decorrer, o município tem programadas 
para o ciclo 2022-2026 várias novas obras.
  Uma delas é a 3.ª fase da Estrada da Floresta, con-
tinuando as áreas pedonal e ciclável para nascente 
e permitindo melhorar o atravessamento até à Ave-
nida D. Pedro I.
  A requalificação da Praça da República, cuja 
empreitada está adjudicada, e a reabilitação do 
Largo da Boavista e de várias ruas circundantes da 
Rua Marquês de Pombal, criando melhores condi-
ções de estacionamento, são outras intervenções 
previstas.
  Ainda no estacionamento, é objetivo da Câmara 
reforçá-lo em várias áreas da cidade, nomeada-
mente, na zona entre o Bairro Amílcar Cabral e a 
Rua Cabo de Sines e nas envolventes do antigo e do 
novo Centro de Saúde.
  A lista de obras previstas prossegue com o prolon-
gamento da Travessa do Calça Virada até à Rua da 
Estrada do Farol, a reabilitação da envolvente ao 
Lar Residencial da Cercisiago, a requalificação do 
Bairro Soeiro Pereira Gomes, a criação de uma 
nova ligação rodoviária à Baixa de São Pedro e a 
requalificação do espaço residencial junto à ZIL III.
  Serão também infraestruturados vários lotea-
mentos, nomeadamente, os da Ponte Serva, da 
zona do Parque de Campismo e da zona Sul-

Impostos

Benefícios fiscais estimados em mais 
de 1 milhão de euros em 2022

vos, a taxa de IMI a aplicar e as reduções por 
número de dependentes deverão significar benefí-
cios de mais de 894 mil euros.
  Na derrama, a Câmara aprovou a isenção para os 
sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano 
anterior não ultrapasse os 150 000 € (cerca de 33 
mil euros de benefícios estimados) e uma taxa de 
1,5% para as restantes empresas.
  A Taxa Municipal de Direitos de Passagem volta a 
ser de 0,25%.
  As taxas dos impostos para 2022 foram aprovadas 
por maioria na Assembleia Municipal, com votos a 
favor do PS e do MAISines, tendo-se a CDU abstido 
em todos os impostos, com exceção da participa-
ção no IRS, em que votou contra. 
  Na Câmara, as taxas foram também aprovadas na 
Câmara por maioria, com os votos a favor do PS e 
do MAISines e a abstenção do vereador da CDU em 
todas elas, exceto na participação do município no 
IRS, em que votou contra.

Nascente, por forma a colocar para venda lotes 
com custos mais reduzidos.
  Para melhoria da circulação automóvel na cidade, 
uma das intervenções mais importantes previstas 
é a reabilitação da rotunda junto às antigas escolas 
primárias (edifícios centenários).
  Nas zonas rurais, é objetivo do município reabili-
tar diversas estradas, nomeadamente de acesso 
ao Paiol, ao Casoto e à Cabeça da Cabra.
  Finalmente, pretende a autarquia construir a Esta-
ção da Mobilidade, nela convergindo todos os 
meios de transporte coletivo e mobilidade suave, e 
prosseguir a melhoria das condições de acessibili-
dade do espaço público e dos edifícios municipais.

> Votações e posições da oposição

A Assembleia Municipal de Sines aprovou os docu-
mentos previsionais do município por maioria, 

com votos a favor do PS, votos contra do MAISines 
e abstenções da CDU.
  Na Câmara Municipal de Sines, a respetiva pro-
posta tinha sido aprovada por maioria, também 
com os votos a favor do PS, contra do MAISines e a 
abstenção da CDU.
  Na declaração apresentada na Câmara, o MAISi-
nes justificou o voto contra por considerar que os 
documentos previsionais do município não pro-
porcionam "um sinal de confiança à sociedade", 
descrevendo o orçamento como "contracionista” 
e sem refletir “o necessário apoio às pessoas, às 
empresas e às associações". Para o MAISines, 
estão ausentes das GOP investimentos "urgen-
tes", entre os quais destacou a construção de uma 
nova ETAR, instalações definitivas para o Teatro 
do Mar, a construção de um parque da cidade, o Jar-
dim do PP Sul, um programa de apoio social "como 
os Anjos da Noite" e um projeto "para a progres-

siva eletrificação da autarquia e da independência 
energética dos edifícios municipais", entre outros.
    Para a CDU, como se lê na declaração de voto 
apresentada na Câmara, as GOP e o Orçamento 
"não correspondem aos verdadeiros anseios e aspi-
rações das populações" e "muito embora os instru-
mentos de gestão existam, o executivo PS prosse-
gue a sua política de entrega de serviços a tercei-
ros, abandonando paulatinamente a administra-
ção direta". Considera a CDU que "há que reestru-
turar os serviços da Câmara Municipal e conse-
quentemente proceder à abertura dos procedi-
mentos concursais dos lugares a preencher no 
mapa de pessoal, nomeadamente pelos contratos 
por tempo indeterminado". Dá, porém, "o benefí-
cio da dúvida" que encerram os documentos e, por 
isso, optou pela abstenção.
  Os documentos integrais podem ser consultados 
na área Município > Gestão do site www.sines.pt.

O regresso do FMM Sines está marcado para 22 a 30 de julho de 2022

A requalificação do jardim do Rossio é uma das próximas intervenções a realizar no espaço público

O B.º 1.º de Maio é o centro da Estratégia Local de Habitação
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GOP 2022-2026 / Orçamento 2022

Município aprova orçamento 
de 41,2 milhões de euros

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 20 de 
dezembro de 2021, por maioria, a proposta de 
Orçamento 2022 e Grandes Opções do Plano 2022-
2026 apresentada pela Câmara Municipal.
  O valor do orçamento de 2022 é de 41 milhões e 
215 mil euros, dos quais cerca de 17 milhões desti-
nados a investimentos.
  Em 2022, a grande prioridade é concluir a execu-
ção dos investimentos do quadro Portugal 2020, 
com cerca de 20 milhões de euros de fundos com-
prometidos e muitas obras relevantes em curso.
  Também se deverá iniciar a preparação do quadro 
Portugal 2030, completado pelos fundos do Plano 
de Recuperação e Resiliência e do Fundo para a 
Transição Justa, sobre os quais subsistem ainda 
incertezas.
  A elaboração das Grandes Opções do Plano 2022-
2026 fez-se na perspetiva de um concelho "ainda 
mais cosmopolita, ainda mais competitivo e mais 
inclusivo e participado", lê-se na introdução do 
documento.
  Na economia, o principal objetivo é a conclusão 
das obras de expansão e qualificação da ZIL II, 
estando também programada a requalificação do 
espaço envolvente da ZIL III. Será criado o Conse-
lho Municipal de Desenvolvimento Económico, 
órgão consultivo com representantes dos princi-
pais setores da economia local.
  Na área social, além da abertura do Centro de Dia 
de Porto Covo, o município pretende implementar 
a Estratégia Local de Habitação, quer no que res-
peita ao Programa 1.º Direito, de apoio aos agre-
gados carenciados na criação de condições dignas 
de habitabilidade, quer na promoção da constru-
ção municipal de novas habitações sociais e na pro-
moção de construção a custos controlados.
  Na educação, destaca-se a receção de competên-
cias relativamente à Escola Secundária Poeta Al 
Berto (já concretizada – ver pág. 14), a conclusão 
da remodelação e modernização da Escola Básica 
n.º 2 e a continuidade da parceria com o Instituto 

Politécnico de Setúbal para a criação de uma 
escola superior em Sines.
  A construção do skate parque e o arranque do pro-
grama Assembleia Municipal dos Jovens são dois 
projetos para 2022 na área da juventude.
  Na cultura, pretende-se realizar o Festival Músi-
cas do Mundo, retomar a parceria com o Teatro do 
Mar para a organização da M.A.R. - Mostra de 
Artes de Rua e dar continuidade aos festivais Maré 
de Fado e Batuta.
  A instalação do novo posto de turismo no edifício 
do Centro Recreativo Sineense e a criação da Rota 
do Património, que terá no Observatório do Mar o 
seu principal novo elemento, são dois exemplos de 
projetos para dinamizar o turismo no concelho.
  No desporto, além dos apoios aos clubes locais e 
da receção de provas de diversas modalidades, é 
objetivo da Câmara intervir na melhoria das condi-
ções do Parque Desportivo João Martins.
  Na saúde, o município continuará disponível para 
apoiar a Unidade Local de Saúde do Litoral Alente-
jano na fixação de médicos de saúde familiar e na 
criação de condições para a construção de um 
novo polo de saúde em Porto Covo.
  A reformulação do Serviço Municipal de Proteção 
Civil e o desenvolvimento de um Plano de Resiliên-
cia Urbana, no âmbito do Conselho Municipal de 
Proteção Civil, são ações a realizar neste domínio.
  No ordenamento do território, é objetivo do muni-
cípio finalizar a revisão do PDM.
  No ambiente, o município vai desenvolver um 
Plano Municipal de Combate e Adaptação às Alte-
rações Climáticas e continuará a exigir junto da 
Administração Central a viabilização da constru-
ção de uma nova ETAR, tratando-se de uma infra-
estrutura essencial para Sines.

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 20 de 
dezembro as propostas de impostos municipais a 
liquidar em 2022, com a manutenção das taxas apli-
cadas em 2021 e benefícios fiscais estimados em 1 
milhão e 136 mil euros para particulares e empre-
sas. 
  Com efeito, a participação do município no IRS 
continua em 2022 nos 4%, quando a taxa máxima 
que os municípios podem aplicar é de 5%. Aqui, 
estima-se que os benefícios para os munícipes che-
guem aos 209 mil euros.
  Quanto à taxa do Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI) para prédios urbanos, o valor volta a ser 
de 0,34%, bem abaixo da taxa máxima permitida 
por lei, que é de 0,45%.
  Foram igualmente aprovadas as reduções de IMI 
em função do número de dependentes que com-
põem o agregado familiar: 1 dependente (20 €), 2 
dependentes (40 €), e 3 ou mais dependentes      
(70 €).
  Considerando contribuintes singulares e coleti-

  Nos serviços urbanos, continuarão a ser introdu-
zidas melhorias nas redes de distribuição de água, 
na limpeza urbana e recolha de resíduos e na valo-
rização dos espaços verdes.

> Programa de investimentos 
na qualificação urbana

Na qualificação urbana, além da conclusão das que 
estão a decorrer, o município tem programadas 
para o ciclo 2022-2026 várias novas obras.
  Uma delas é a 3.ª fase da Estrada da Floresta, con-
tinuando as áreas pedonal e ciclável para nascente 
e permitindo melhorar o atravessamento até à Ave-
nida D. Pedro I.
  A requalificação da Praça da República, cuja 
empreitada está adjudicada, e a reabilitação do 
Largo da Boavista e de várias ruas circundantes da 
Rua Marquês de Pombal, criando melhores condi-
ções de estacionamento, são outras intervenções 
previstas.
  Ainda no estacionamento, é objetivo da Câmara 
reforçá-lo em várias áreas da cidade, nomeada-
mente, na zona entre o Bairro Amílcar Cabral e a 
Rua Cabo de Sines e nas envolventes do antigo e do 
novo Centro de Saúde.
  A lista de obras previstas prossegue com o prolon-
gamento da Travessa do Calça Virada até à Rua da 
Estrada do Farol, a reabilitação da envolvente ao 
Lar Residencial da Cercisiago, a requalificação do 
Bairro Soeiro Pereira Gomes, a criação de uma 
nova ligação rodoviária à Baixa de São Pedro e a 
requalificação do espaço residencial junto à ZIL III.
  Serão também infraestruturados vários lotea-
mentos, nomeadamente, os da Ponte Serva, da 
zona do Parque de Campismo e da zona Sul-

Impostos

Benefícios fiscais estimados em mais 
de 1 milhão de euros em 2022

vos, a taxa de IMI a aplicar e as reduções por 
número de dependentes deverão significar benefí-
cios de mais de 894 mil euros.
  Na derrama, a Câmara aprovou a isenção para os 
sujeitos passivos cujo volume de negócios no ano 
anterior não ultrapasse os 150 000 € (cerca de 33 
mil euros de benefícios estimados) e uma taxa de 
1,5% para as restantes empresas.
  A Taxa Municipal de Direitos de Passagem volta a 
ser de 0,25%.
  As taxas dos impostos para 2022 foram aprovadas 
por maioria na Assembleia Municipal, com votos a 
favor do PS e do MAISines, tendo-se a CDU abstido 
em todos os impostos, com exceção da participa-
ção no IRS, em que votou contra. 
  Na Câmara, as taxas foram também aprovadas na 
Câmara por maioria, com os votos a favor do PS e 
do MAISines e a abstenção do vereador da CDU em 
todas elas, exceto na participação do município no 
IRS, em que votou contra.

Nascente, por forma a colocar para venda lotes 
com custos mais reduzidos.
  Para melhoria da circulação automóvel na cidade, 
uma das intervenções mais importantes previstas 
é a reabilitação da rotunda junto às antigas escolas 
primárias (edifícios centenários).
  Nas zonas rurais, é objetivo do município reabili-
tar diversas estradas, nomeadamente de acesso 
ao Paiol, ao Casoto e à Cabeça da Cabra.
  Finalmente, pretende a autarquia construir a Esta-
ção da Mobilidade, nela convergindo todos os 
meios de transporte coletivo e mobilidade suave, e 
prosseguir a melhoria das condições de acessibili-
dade do espaço público e dos edifícios municipais.

> Votações e posições da oposição

A Assembleia Municipal de Sines aprovou os docu-
mentos previsionais do município por maioria, 

com votos a favor do PS, votos contra do MAISines 
e abstenções da CDU.
  Na Câmara Municipal de Sines, a respetiva pro-
posta tinha sido aprovada por maioria, também 
com os votos a favor do PS, contra do MAISines e a 
abstenção da CDU.
  Na declaração apresentada na Câmara, o MAISi-
nes justificou o voto contra por considerar que os 
documentos previsionais do município não pro-
porcionam "um sinal de confiança à sociedade", 
descrevendo o orçamento como "contracionista” 
e sem refletir “o necessário apoio às pessoas, às 
empresas e às associações". Para o MAISines, 
estão ausentes das GOP investimentos "urgen-
tes", entre os quais destacou a construção de uma 
nova ETAR, instalações definitivas para o Teatro 
do Mar, a construção de um parque da cidade, o Jar-
dim do PP Sul, um programa de apoio social "como 
os Anjos da Noite" e um projeto "para a progres-

siva eletrificação da autarquia e da independência 
energética dos edifícios municipais", entre outros.
    Para a CDU, como se lê na declaração de voto 
apresentada na Câmara, as GOP e o Orçamento 
"não correspondem aos verdadeiros anseios e aspi-
rações das populações" e "muito embora os instru-
mentos de gestão existam, o executivo PS prosse-
gue a sua política de entrega de serviços a tercei-
ros, abandonando paulatinamente a administra-
ção direta". Considera a CDU que "há que reestru-
turar os serviços da Câmara Municipal e conse-
quentemente proceder à abertura dos procedi-
mentos concursais dos lugares a preencher no 
mapa de pessoal, nomeadamente pelos contratos 
por tempo indeterminado". Dá, porém, "o benefí-
cio da dúvida" que encerram os documentos e, por 
isso, optou pela abstenção.
  Os documentos integrais podem ser consultados 
na área Município > Gestão do site www.sines.pt.

O regresso do FMM Sines está marcado para 22 a 30 de julho de 2022

A requalificação do jardim do Rossio é uma das próximas intervenções a realizar no espaço público

O B.º 1.º de Maio é o centro da Estratégia Local de Habitação
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REQUALIFICAR
SINES & PORTO COVO

OBRAS CONCLUÍDAS

Execução de separador central 
+ Requalificação da rotunda da zona comercial

Foram concluídas duas empreitadas cujo objetivo é o embelezamento da entrada norte da cidade. 
  A primeira empreitada consistiu na construção de um separador central entre as rotundas na via rápida à entrada de Sines, um investimento de 124 417 €.
  Na segunda empreitada, um investimento de 91 938 €, foi requalificada a rotunda da zona comercial, no centro da qual foi colocada uma obra de arte evocativa da 
figura de Vasco da Gama e das navegações, a inaugurar brevemente.

OBRAS INICIADAS

Requalificação do Parque de Merendas de Sines

A Câmara Municipal de Sines iniciou em dezembro a operação de requalificação do Parque de Merendas.     
  A operação tem como objetivo transformar aquele local num parque urbano moderno com áreas verdes 
em cerca de 8111 m², através da criação de duas áreas relvadas junto ao antigo lavadouro e da instalação 
de espécies autóctones adaptadas ao local (pinheiro manso, pinheiro-casuarina e lódão-bastardo).
  Nesta operação estão a ser realizados trabalhos de limpeza das espécies e do mobiliário urbano existen-
tes, plantação / instalação de vegetação e instalação elétrica e iluminação pública. Posteriormente, serão 
construídos os pavimentos e instalado o novo mobiliário urbano.
  A operação tem como objetivos gerais requalificar um espaço público degradado, reforçar a oferta de 
espaços verdes de qualidade, criar corredores ecológicos no meio urbano e atrair turistas.
  A operação "Parque de Merendas de Sines" tem um custo total de 162 832,21 € e um investimento elegí-
vel de 50 000 €, que, cofinanciado à taxa de 85% no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Por-
tugal 2020, com fundos FEDER / União Europeia, se traduz numa contribuição comunitária de 42 500 €.

Repavimentação da Estrada da Provença

Esta empreitada consiste na repavimentação da Estrada da Provença e na colocação de sinalização hori-
zontal e vertical. O objetivo da obra, um investimento de 119 471 €, é corrigir patologias existentes da 
estrada atual devido ao desgaste provocado pela ação do tempo e pelo aumento do tráfego, tanto ligeiro 
como pesado, uma vez que durante muitos anos tem servido as indústrias da zona.

OBRAS EM CURSO

Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho Reabilitação do edifício n.º 16 da Rua do Bairro Marítimo

Reparação de pavimentos betuminosos na cidade Estrada do Encalhe

Observatório do Mar Centro de Dia de Porto Covo
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125 animais adotados em 2021
A Câmara Municipal de Sines, através do seu gabinete veterinário, prosse-
guiu em 2021 o trabalho de melhoria das condições de vida dos animais e da 
sua convivência saudável com a comunidade humana.
  Em 2021, realizaram-se 226 capturas de animais errantes, foram agilizadas 
125 adoções e efetuaram-se 131 esterilizações / castrações.
  Recorde-se que os animais à guarda do município disponíveis para adoção 
são divulgados no Facebook do Gabinete Veterinário (@gvcmsines) e no site 
www.sines.pt/p/adotar.
  Quando divulgados para adoção, os animais estão vacinados e desparasita-
dos. Os animais em idade reprodutiva (machos e fêmeas) estão esterilizados 
e todos têm garantida identificação eletrónica e registo no SIAC.

12 colónias de gatos 
com campanhas CED em 2021

A Câmara Municipal de Sines, através do seu gabinete veterinário, realizou, 
também em 2021, campanhas CED (Captura, Esterilização, Devolução) em 12 
colónias de gatos silvestres.
  A existência de gatos silvestres não esterilizados em várias zonas da cidade, 
além de ser prejudicial ao bem-estar dos próprios animais, causa problemas 
aos munícipes, associados à reprodução, ao ruído e aos maus cheiros.
  Com estas campanhas, o município pretende consolidar uma política de con-
trolo permanente das colónias de gatos silvestres no espaço público.

OBRAS EM CURSO

Qualificação do Canto Mosqueiro e 
Suporte à Visitação da Costa do Norte

Expansão Nascente da ZIL II + Qualificação da ZIL II

Requalificação da Rua Marquês de Pombal - Último troço Remodelação e modernização da Escola Básica n.º 2

Centro Recreativo Sineense Lavadouro do Parque de Merendas

A N I M A I S   E R R A N T E S

AVISO N.º 50/2021

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso de 
competências delegadas: 

Nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na atual 
redação, torna público, que a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 21/12/2021 o 
Aditamento nº 6, ao alvará de licenciamento de loteamento n.º2/1992, requerido por 
Ricardo Nelson Sanches Costa, contribuinte nº 215153006, que titula a aprovação da 
alteração à operação de loteamento, que incide sobre o lote 26 do Loteamento da Cerca 
do Meio, da freguesia de Porto Covo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Sines sob o nº. 561/19930121, e inscrito na matriz predial urbana, sob o artigo n.º 721, da 
respetiva freguesia.

No lote 26 é introduzido um piso em cave para fins não habitacionais, passando de 2 para 
3 pisos (2+cave).

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de licenciamento de loteamento nº 
2/1992, datado de 05 de agosto de 1992 e aditamentos n.ºs 1,2,3, 4 e 5.

Sines, aos 22 de dezembro de 2021. 

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho 

datado de 20 de outubro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria
2021.12.22

AVISO N.º 6/2022

FILIPA MARTA TORRES FARIA, Vereadora da Câmara Municipal de Sines, no uso de 
competências delegadas:

Torna público, nos termos do nº 2 do artigo 78º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação, que a Câmara Municipal de Sines, emitiu em 14/02/2022 
o Aditamento nº 5, ao alvará de licenciamento de loteamento n.º 1/2014 em nome de 
PREDIALOBO – CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, LDA., NIF: 503814865; 
URBILOBO – CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA., NIF: 
501125167 e IRIS Ó INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LIMITADA, NIF: 508479576, na 
sequência da deliberação camarária de 16/12/2021, que titula a alteração à operação 
de loteamento que incide sobre parte do prédio denominado “ARNEIRO” da 
freguesia de Porto Côvo e Concelho de Sines, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Sines sob o número 1391/20140731, desanexado do prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Sines sob o número 297/19770208 inscrito na 
matriz sob o artigo 61 EE da respetiva freguesia. 

A alteração aprovada por deliberação camarária de 16/12/2021, respeita o disposto 
no Plano de Urbanização de Porto Côvo, e apresenta, de acordo com a planta de 
síntese, as seguintes características:

Alteração da implantação do anexo do lote 14. 

Ampliação da área de implantação do lote 75, bem como a previsão de uma área para 
anexo.

Em tudo o omisso se mantém o descrito no alvará de loteamento n.º 1/2014, e 
aditamentos n.ºs 1, 2, 3 e 4. 

Sines, aos 14 de fevereiro de 2022.

A Vereadora
(No uso de competências delegadas por despacho datado de 20 de outubro de 2021)

Filipa Marta Torres Faria
2022.02.15
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A Câmara Municipal de Sines, através do seu gabinete veterinário, prosse-
guiu em 2021 o trabalho de melhoria das condições de vida dos animais e da 
sua convivência saudável com a comunidade humana.
  Em 2021, realizaram-se 226 capturas de animais errantes, foram agilizadas 
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Promoção territorial

Sines representado na Expo 2020 no Dubai

O Município de Sines esteve representado na mis-
são empresarial de internacionalização do Alen-
tejo promovida pela ADRAL – Agência de Desen-
volvimento Regional do Alentejo, no âmbito da ini-
ciativa Invest in Alentejo, entre 8 e 11 de fevereiro, 
no Pavilhão de Portugal da Expo Dubai 2020.
  O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, o 
presidente da APS, José Luís Cacho, e a vice-
presidente da aicep Global Parques, Isabel Calde-
ira Cardoso, foram as personalidades de Sines que 
integraram uma comitiva de que fizeram parte dig-
nitários de toda a região alentejana.
  O porto, a logística, a cidade e o papel desempe-
nhado por Sines nas transições digital e energética 
foram os temas em torno dos quais se organizou a 
participação de Sines, que teve a forma de apre-
sentações vídeo, participação em debates, reu-
niões e entrevistas e estabelecimento de contac-
tos com investidores estrangeiros.
  No balanço da participação, o presidente da 
Câmara afirmou:
  "Quando a ADRAL decidiu organizar uma missão 
à Expo 2020 ficou muito claro que Sines tinha de 
estar presente. Para um concelho com a abertura e 
as potencialidades deste território, a internaciona-

lização faz todo o sentido. Com esta presença no 
Dubai, demos a conhecer os nossos valores a 
potenciais interessados a que não chegaríamos de 
outra forma e estabelecemos contactos que pode-
rão dar frutos no futuro.”
  A iniciativa Invest in Alentejo tem como missão 
reforçar a internacionalização de bens e serviços 

Sines TECH

Juntos na promoção do setor digital 

O centro de negócios da aicep Global Parques rece-
beu a 15 de dezembro a reunião constituinte da 
Comunidade Sines TECH – Innovation & Data Cen-
ter Hub, estabelecida por um protocolo entre 
diversas entidades, entre elas o Município de 
Sines, empenhadas na criação de um ecossistema 
digital com centro em Sines.
  “A criação do Sines TECH traduz a prioridade que 
damos a este novo setor económico. Temos tam-
bém a consciência de que, neste contexto, concor-
remos com outras localizações num mercado que 
não conhece fronteiras, línguas ou preferências 
pré-estabelecidas. O desenvolvimento do setor 
das telecomunicações e das novas tecnologias 
num território como o nosso coloca-nos muitos 
desafios. É por isso que aqui estamos hoje, porque 
desde a primeira hora que estamos determinados 
a enfrentá-los”, disse o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, na ceri-
mónia de assinatura do protocolo.
  O Sines TECH – Innovation & Data Center Hub 
apresenta-se como um “cluster” capaz de oferecer 
uma solução integrada para a amarração de cabos 
submarinos de telecomunicações e para a instala-
ção e operação de centros de dados, de modo a pro-
porcionar oportunidades de negócio, promover a 
transição digital de Portugal e da Europa e garantir 
um acesso igualitário a ligações rápidas à Internet.
  A comunidade agora constituída reúne um con-
junto de entidades que contribuem para o desen-

volvimento do “cluster” de tecnologias de infor-
mação e comunicação, que se dedicam à gestão 
do território, instalação de infraestruturas e for-
mação de técnicos qualificados a nível nacional, 
nomeadamente, município, aicep Global Parques, 
EllaLink, Fast Fiber, Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (através da FCCN), IP Telecom, 
RENTELECOM, Sines Tecnopolo e START – Sines 
Transatlantic Renewable & Technology Campus.
  No protocolo assinado, as entidades signatárias 
comprometem-se a promover ações que poten-

ciem a oferta do Sines TECH, facilitando o desen-
volvimento de uma comunidade digital em Sines.
  Sines reúne várias vantagens competitivas para o 
setor digital, como as condições naturais da sua 
costa de águas profundas, a disponibilidade esca-
lável de terrenos certificados para centros de 
dados e infraestruturados dedicadas às TIC, a 
intensidade e interligações energéticas (incluindo 
energia renovável), a disponibilidade de água de 
uso industrial e duas instalações de tomada e rejei-
ção de água do mar.

O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, foi eleito a 13 de dezembro, em Évo-
ra, o novo presidente da Comissão Permanente do 
Conselho Regional da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A).
  Como vice-presidente foi eleito o presidente da 
Câmara Municipal de Grândola, António Figueira 
Mendes, e como vogal a presidente da Câmara 
Municipal de Portalegre, Fermilinda Carvalho.
  Nuno Mascarenhas considerou a sua eleição  
"uma grande responsabilidade" e apontou como 
grandes desafios para o Alentejo nos próximos 
anos as "transições energética e digital", mostran-
do-se confiante de que "com coesão entre todos e 
uma estratégia bem implementada no terreno se 
vai conseguir valorizar ainda mais este território".
  Na mesma reunião, Carlos Teles, presidente da 
Câmara Municipal de Aljustrel, foi eleito represen-
tante da região no Conselho Económico e Social.  
  A sessão encerrou com a apresentação das linhas 
gerais do PO Alentejo 2030 pela Ministra da Coe-
são Territorial, Ana Abrunhosa.
  O Conselho Regional é um órgão consultivo da 
CCDR Alentejo, onde têm assento os mais repre-
sentativos agentes locais e regionais, como presi-
dentes de câmara, representantes das freguesias 
na área geográfica de atuação da CCDR-A, repre-

sentantes de universidades e institutos politécni-
cos, representantes de cada entidade com assento 
na comissão permanente de concertação social do 
Conselho Económico e Social, representantes de 
entidades regionais de turismo, representantes 
das organizações não-governamentais do ambi-

ente, representantes das agências de desenvolvi-
mento regional, representante das associações de 
desenvolvimento local, representante das associ-
ações cívicas com expressão regional e duas indivi-
dualidades de reconhecido mérito na região.

Relações internacionais

Alcaide de Badajoz visitou Sines

O alcaide de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera, visi-
tou Sines no dia 3 de março, sendo recebido nos 
Paços do Concelho pelo presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas.
  A deslocação de Ignacio Gragera Barrera a Sines 
teve como objetivo o fortalecimento do corredor 
Sines – Badajoz, essencial no contexto do desen-
volvimento portuário e logístico de ambas as 
regiões.
  Na reunião com o presidente da Câmara, os autar-
cas discutiram os planos de âmbito municipal para 
o desenvolvimento económico e urbano dos dois 
municípios, mas também os planos de desenvolvi-
mento de Portugal e Espanha para os setores por-
tuário e logístico, com destaque para a ligação fer-
roviária cujas obras se encontram em curso.
  De recordar que o designado Corredor Internacio-
nal Sul, que fará a ligação Sines – Elvas – Badajoz, 
tem em fase de construção todos os troços previs-
tos e irá encurtar a distância-tempo entre o Porto 
de Sines e aquela cidade espanhola em mais de 3 
horas, concorrendo assim para a competitividade 
portuária de Sines e para o robustecimento do cor-
redor logístico que interliga os dois países.
  "Há muito que falamos do Corredor Internacional 

Sul e, por vicissitudes várias, esta ligação foi dema-
siado adiada no tempo. Em causa está, natural-
mente, a competitividade do principal porto      
nacional, mas também toda a cadeia logística ibé-
rica. Sines e Badajoz têm, por isso, um potencial de 
entendimento, de sinergia e de trabalho conjunto 
muito grande. Ignacio Gragera Barrera, que assu-

da região Alentejo, assente nos principais domí-
nios da estratégia regional de especialização inte-
ligente (EREI), e é cofinanciada pelo Sistema de 
Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com enquadra-
mento no Programa Operacional Regional do Alen-
tejo - ALENTEJO 2020.

Desenvolvimento regional

Nuno Mascarenhas eleito presidente 
do Conselho Regional da CCDR-A

miu recentemente a Alcaldía de Badajoz, tem cla-
ramente essa perceção e foi com grande satisfa-
ção que recebemos a sua visita a Sines", disse 
Nuno Mascarenhas.
  Ignacio Gragera Barrera realizou ainda uma visita 
ao Porto de Sines e reuniu-se com a administração 
portuária.
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Promoção territorial
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mento regional, representante das associações de 
desenvolvimento local, representante das associ-
ações cívicas com expressão regional e duas indivi-
dualidades de reconhecido mérito na região.

Relações internacionais

Alcaide de Badajoz visitou Sines

O alcaide de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera, visi-
tou Sines no dia 3 de março, sendo recebido nos 
Paços do Concelho pelo presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas.
  A deslocação de Ignacio Gragera Barrera a Sines 
teve como objetivo o fortalecimento do corredor 
Sines – Badajoz, essencial no contexto do desen-
volvimento portuário e logístico de ambas as 
regiões.
  Na reunião com o presidente da Câmara, os autar-
cas discutiram os planos de âmbito municipal para 
o desenvolvimento económico e urbano dos dois 
municípios, mas também os planos de desenvolvi-
mento de Portugal e Espanha para os setores por-
tuário e logístico, com destaque para a ligação fer-
roviária cujas obras se encontram em curso.
  De recordar que o designado Corredor Internacio-
nal Sul, que fará a ligação Sines – Elvas – Badajoz, 
tem em fase de construção todos os troços previs-
tos e irá encurtar a distância-tempo entre o Porto 
de Sines e aquela cidade espanhola em mais de 3 
horas, concorrendo assim para a competitividade 
portuária de Sines e para o robustecimento do cor-
redor logístico que interliga os dois países.
  "Há muito que falamos do Corredor Internacional 

Sul e, por vicissitudes várias, esta ligação foi dema-
siado adiada no tempo. Em causa está, natural-
mente, a competitividade do principal porto      
nacional, mas também toda a cadeia logística ibé-
rica. Sines e Badajoz têm, por isso, um potencial de 
entendimento, de sinergia e de trabalho conjunto 
muito grande. Ignacio Gragera Barrera, que assu-

da região Alentejo, assente nos principais domí-
nios da estratégia regional de especialização inte-
ligente (EREI), e é cofinanciada pelo Sistema de 
Apoio a Ações Coletivas (SIAC), com enquadra-
mento no Programa Operacional Regional do Alen-
tejo - ALENTEJO 2020.

Desenvolvimento regional

Nuno Mascarenhas eleito presidente 
do Conselho Regional da CCDR-A

miu recentemente a Alcaldía de Badajoz, tem cla-
ramente essa perceção e foi com grande satisfa-
ção que recebemos a sua visita a Sines", disse 
Nuno Mascarenhas.
  Ignacio Gragera Barrera realizou ainda uma visita 
ao Porto de Sines e reuniu-se com a administração 
portuária.
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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 06 de 
janeiro de 2022, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovadas as normas técnicas para a instrução de 
requerimentos e elementos instrutórios da área do 
urbanismo em formato digital;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e a Associação São Francisco de 
Assis (AFA) para a receção de animais do canil munici-
pal para posterior adoção;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo da emprei-
tada de reparação de pavimentos betuminosos no Con-
celho de Sines;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines, a Federação 
Portuguesa de Basquetebol e a Associação de Basque-
tebol de Setúbal, com vista à realização da Taça Hugo 
dos Santos;
- Aprovada proposta de protocolo de cooperação entre 
a ADRAL, a AICEP Global Parques, a APS, a CPLS e o 
Município de Sines para a parceria de desenvolvimento 
do âmbito da candidatura Invest In Alentejo.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 41/2022

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 pública 
de 20 de janeiro de 2022, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a transferência para a CIMAL da dotação de 
14 327,36 € - relativos ao PART – Programa de Apoio à 
Redução Tarifária nos transportes públicos e às medi-
das de reforço adicional do serviço de transporte 
público no 4.º trimestre de 2021;
- Aprovada proposta de alienação através de hasta 
pública de 7 bens móveis – equipamentos desportivos 
do Ginásio da Piscina Municipal e respetiva minuta de 
edital;
- Aprovada abertura de procedimento concursal para 
contração de 1 assistente operacional em regime de 
contrato em funções públicas por tempo indetermi-
nado para a Divisão de Obras Municipais – Serviço de 
Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e Gás;
- Aprovada abertura de procedimento concursal para 
contração de 1 Técnico Superior em regime de contrato 
em funções públicas por tempo indeterminado para a 
Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica – Desen-
volvimento Económico;
- Aprovada a prorrogação do prazo de execução por 90 
dias da Empreitada de Expansão Nascente da ZIL II em 
Sines;
- Aprovado 3.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 90 dias da Empreitada de Requalificação da 
Escola Básica n.º 2;
- Aprovada a ratificação da aprovação da minuta de pro-
tocolo de colaboração com a Indorama Ventures Portu-
gal, no âmbito do apoio concedido para a ação de distri-
buição de cabazes de Natal pelas famílias com carência 
económica do concelho de Sines;
- Aprovada proposta de renovação dos contratos de 
direito de superfície da ZIL II, cujo prazo já terminou, 
pelo prazo de 10 anos.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 42/2022

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 ordinária de 03 de fevereiro 
de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento de for-
necimento de eletricidade para o concelho de Sines;
- Aprovada abertura de procedimento concursal 
comum para contratação de 1 técnico superior em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para a Divisão Jurídica, Fis-
calização e Ambiente – Unidade de Ambiente e Saúde;
- Aprovada abertura do procedimento concursal 
comum para contratação de 1 assistente operacional 
em regime de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o Serviço de Infraestruturas Elétri-
cas, Telecomunicações e Gás (Serralharia);
- Aprovada a minuta de protocolo de colaboração entre 
o Município de Sines e o Agrupamento de Escolas de 
Sines para o ano letivo 2021/2022;
- Aprovada a aceitação das competências no domínio 
da Educação a 01 de março de 2022 (Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro);
- Aprovado o 3.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 60 dias da Empreitada de Qualificação e Valo-
rização do Canto Mosqueiro e Apoio à Visitação da 
Costa do Norte em Sines;
- Aprovada a minuta de contrato de cessão da Posição 
Contratual no âmbito da Empreitada de Requalificação 
da Rua Marquês de Pombal, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 43/2022

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 pública 
de 17 de fevereiro de 2022, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de adjudicação da aquisição de 
serviços para recolha de objetos domésticos volumo-
sos;
- Aprovada proposta de custas administrativas a cobrar 
no âmbito dos processos de contraordenação;
- Aprovada proposta de retificação de escritura pública 
de 07/2013, celebrada em 18 de junho pelo Cartório Pri-
vativo do Município, relativa a contrato de doação de 
prédio para a construção de Centro de Saúde de Sines;
- Aprovado 2.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 90 dias da Empreitada de Reconversão da 
Antiga Piscina Municipal de Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção até ao dia 31.03.2022 da Empreitada de Execução 
das Infraestruturas do Loteamento Municipal Sul - Nas-
cente, em Sines;
- Aprovado pedido de suspensão do prazo de execução 
por 57 dias da Empreitada de Requalificação da 
Rotunda da Zona Comercial em Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 30 dias da Empreitada de Requalificação da 
Rotunda da Zona Comercial de Sines;
- Aprovada a proposta de prorrogação da assunção de 
competências no domínio da ação social nos termos do 
DL n.º 23/2022, de 14 de fevereiro;
- Aprovada proposta de aprovação de candidaturas 
2022/2023 – Subsídio Municipal ao arrendamento;

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 44/2022

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 pública 
de 17 de março de 2022, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento – 

Empreitada de Remodelação do Campo de Futebol 7- 
Estádio Municipal de Sines;
- Aprovada lista de atribuição de bolsas de estudo da 
Câmara Municipal de Sines – ano letivo 2021/2022 – 
lista provisória;
- Aprovada proposta de fixação de cotas de soleira para 
os lotes J06.1 a J13.1; J15.1 a J22.1 e J23.1 a J33.1 – Plano 
de Pormenor Sul Nascente;
- Aprovada proposta de programa “Férias Ativas Pás-
coa 2022”;
- Aprovada proposta de Programa de Educação Ambi-
ental (PEA) para o ano 2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO 2021

I – Enquadramento Legal

O estatuto do direito de oposição tem enquadramento 
legal na Lei n.º 24/98, de 26 de maio. 
  O artigo 1.º do mencionado estatuto determina que 
deve ser assegurado às minorias o direito de constituir 
e exercer uma oposição democrática aos órgãos execu-
tivos das autarquias locais.
  Entende-se por “oposição” a atividade de acompa-
nhamento, fiscalização e críticas das orientações polí-
ticas dos supracitados órgãos (artigo 2.º da referida 
lei).
  São titulares do direito de oposição os partidos ou 
movimentos políticos representados nos órgãos deli-
berativos da autarquia local e que não estejam repre-
sentados no correspondente órgão executivo.
  São também titulares aqueles que estando represen-
tados na Câmara Municipal, nenhum dos seus repre-
sentantes assuma pelouros, poderes delegados ou 
outras formas de responsabilidade direta e imediata 
pelo exercício de funções executivas, bem como os gru-
pos de cidadãos eleitores, que, como tal, estejam 
representados em quaisquer órgãos autárquicos.

Os titulares do Direito de Oposição têm nomeada-
mente:

1) O direito de ser informados regular e diretamente 
pelos correspondentes órgãos executivos sobre o anda-
mento dos principais assuntos de interesse público rela-
cionados com a sua atividade;

2) Direito de consulta prévia, de ser ouvidos sobre pro-
postas dos respetivos orçamentos e planos de ativida-
des;

3) Direito de participação, de se pronunciar e intervir, 
pelo meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 
questões de interesse público relevante, bem como o 
direito de presença e participação em todos os atos e 
atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifi-
quem. 

Os órgãos executivos das autarquias locais devem ela-
borar, até 31 de março do ano subsequente àquele a 
que se refiram, o Relatório de Avaliação do grau de 
observância do respeito pelos direitos e garantias 
desta Lei (artigo 10º), sendo que este deverá ser, por 
sua vez, enviado aos titulares do Direito de Oposição, a 
fim de sobre ele se pronunciarem.

II – Titulares e Cumprimento do Direito de Oposição

1)  Titulares do direito de oposição

No Município de Sines, o Partido Socialista é o único par-
tido político representado na Câmara Municipal de 
Sines, com pelouros e poderes delegados, ou qualquer 
outra forma de responsabilidade direta e imediata, 
pelo exercício de funções executivas;

Os titulares do direito de oposição no Município de 
Sines são os seguintes:

• Movimento Alternativa Independente Sineense 
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Segurança

Município cede 
dois veículos à GNR

A Câmara Municipal de Sines e a Guarda Nacional Republicana assinaram a 17 de dezembro, nos Paços do 
Concelho, um contrato de comodato com vista à cedência temporária e gratuita de dois veículos proprie-
dade do Município à Guarda.
  Os veículos em causa são uma viatura ligeira de passageiros e um motociclo, que serão usados, prioritaria-
mente, para o policiamento de proximidade no concelho.
  A cedência, aprovada por unanimidade na reunião de Câmara de 2 de dezembro, tem como objetivo con-
tribuir para o reforço da capacidade de intervenção da GNR de Sines.

(MAISines), representado na Câmara Municipal de 
Sines com dois (2) vereadores e na Assembleia Munici-
pal de Sines com seis (6) eleitos;
• CDU – Coligação Democrática Unitária, representada 
na Câmara Municipal de Sines com um (1) vereador e na 
Assembleia Municipal de Sines com quatro (4) eleitos;

2) Direito à Informação

No cumprimento das alíneas s), y), do n.º  1 do artigo 
35.º e do n.º 4 do mesmo artigo do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, os titulares do direito de 
oposição no Município de Sines, ao longo do ano os 
vereadores foram informados, regularmente, sobre as 
principais questões de interesse público relacionadas 
com a atividade do Município. Essa informação para 
além do recurso a outros meios, foi prestada pelo Presi-
dente da Câmara e pelos vereadores com pelouros atri-
buídos nas reuniões do órgão executivo, no período 
antes da ordem do dia. Simultaneamente foram sendo 
prestados os esclarecimentos e fornecidos os elemen-
tos considerados relevantes às questões que foram 
colocadas.
  Nas reuniões do executivo, o Presidente da Câmara e 
os Vereadores com pelouros atribuídos deram a conhe-
cer, de forma pormenorizada, os eventos em que parti-
ciparam, assim como as reuniões oficiais que tiveram 
lugar com interlocutores, públicos e privados. 
  Toda a documentação de fundamentação aos pontos 
da ordem de trabalhos, quer para as reuniões de Câma-
ra, quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada, 
em suporte digital e/ou em papel, para consulta e aná-
lise prévia, aos membros dos respetivos órgãos. Sem-
pre que solicitado previamente, ou no decurso das reu-
niões, foram disponibilizados os documentos comple-
mentares sobre os assuntos da ordem do dia, ou outros 
considerados relevantes.
  Nas sessões da Assembleia Municipal foram aprecia-
das as informações da atividade da Câmara Municipal.
  Foi facultada resposta a pedidos de informação reque-
ridos pelos membros da Assembleia Municipal ao Pre-
sidente da Câmara sobre diversos assuntos de inte-
resse municipal.

3) Direito de Consulta Pública

Conforme exposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 
24/98, de 26 de maio, com o intuito de promover uma 
discussão aberta em torno dos mais relevantes instru-
mentos de gestão da Câmara Municipal, Orçamento 
Municipal e Grandes Opções do Plano foram convoca-
das reuniões com os titulares do direito de oposição;

• Movimento Alternativa Independente Sineense - 
MAISines
•  CDU – Coligação Democrática Unitária

4) Direito de participação

Para além do direito de se pronunciar pelos meios cons-
titucionais e legais, sobre quaisquer questões de inte-
resse público, podendo efetuar pedidos de informação, 
requerimento, declarações públicas e esclarecimen-
tos, durante o ano de 2021, foram dadas condições aos 
titulares do direito de oposição, para a sua participação 
de oposição, para a sua participação nas decisões muni-
cipais, convidando-os a estarem presente em eventos e 
sessões públicas organizadas pelo município.

III – Conclusão

De salientar que foram garantidos aos vereadores da 
oposição os equipamentos necessários à sua atividade, 
bem como o acesso a todas as instalações municipais e 
respetivos funcionários, devendo para o efeito contac-
tar previamente eleito responsável pelo respetivo 
pelouro.
  O relatório indica, ainda que de forma sucinta, as prin-
cipais ações promovidas pelo Presidente da Câmara e 
pelo Presidente da Assembleia Municipal para garantir 
o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 24/98, de 26 
de maio – assegurar às minorias o direito de constituir e 
exercer uma oposição democrática aos órgãos das 
autarquias locais de natureza representativa, con-
forme é da sua competência formal.
  Nestes termos, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 
10º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, deverá este relató-
rio ser enviado aos representantes dos órgãos autár-
quicos titulares do direito de oposição.
  Deverá ainda, ser publicado no Boletim Municipal e na 
Página da internet do Município.

O Presidente da Câmara Municipal de Sines
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-24

Segurança

Sines com novo meio 
para salvamentos no mar

A Estação Salva-Vidas de Sines tem desde 17 de 
março uma nova embarcação de grande capacida-
de, a lancha "Nossa Sr.ª da Conceição", da classe 
Rainha D. Amélia, do Instituto de Socorros a Náu-
fragos, que vem melhorar as condições de salva-
mento no mar da região.
  A lancha, que tem 13,5m de comprimento e capa-
cidade para transportar até 10 náufragos, reforça 
os meios de segurança marítima numa zona da 
costa portuguesa com muita utilização turística e 
de navegação mercante, a área de jurisdição da 
Capitania do Porto de Sines, entre Melides (Grân-
dola) e Carvalhal (Odemira).
  A apresentação deste novo meio contou com a 
presença do secretário de Estado Adjunto e da 
Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, além de presente na apresentação 
da nova embarcação, participou numa reunião de 
preparação da época balnear 2022, a convite do 
secretario de Estado e do vice-almirante José 
Dores Aresta, diretor-geral da Autoridade Marí-
tima e comandante-geral da Polícia Marítima.

MÁRIO DIAS / MARINHA
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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 06 de 
janeiro de 2022, foram tomadas as seguintes delibera-
ções com eficácia externa:

- Aprovadas as normas técnicas para a instrução de 
requerimentos e elementos instrutórios da área do 
urbanismo em formato digital;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e a Associação São Francisco de 
Assis (AFA) para a receção de animais do canil munici-
pal para posterior adoção;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo da emprei-
tada de reparação de pavimentos betuminosos no Con-
celho de Sines;
- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines, a Federação 
Portuguesa de Basquetebol e a Associação de Basque-
tebol de Setúbal, com vista à realização da Taça Hugo 
dos Santos;
- Aprovada proposta de protocolo de cooperação entre 
a ADRAL, a AICEP Global Parques, a APS, a CPLS e o 
Município de Sines para a parceria de desenvolvimento 
do âmbito da candidatura Invest In Alentejo.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 41/2022

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 pública 
de 20 de janeiro de 2022, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a transferência para a CIMAL da dotação de 
14 327,36 € - relativos ao PART – Programa de Apoio à 
Redução Tarifária nos transportes públicos e às medi-
das de reforço adicional do serviço de transporte 
público no 4.º trimestre de 2021;
- Aprovada proposta de alienação através de hasta 
pública de 7 bens móveis – equipamentos desportivos 
do Ginásio da Piscina Municipal e respetiva minuta de 
edital;
- Aprovada abertura de procedimento concursal para 
contração de 1 assistente operacional em regime de 
contrato em funções públicas por tempo indetermi-
nado para a Divisão de Obras Municipais – Serviço de 
Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e Gás;
- Aprovada abertura de procedimento concursal para 
contração de 1 Técnico Superior em regime de contrato 
em funções públicas por tempo indeterminado para a 
Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica – Desen-
volvimento Económico;
- Aprovada a prorrogação do prazo de execução por 90 
dias da Empreitada de Expansão Nascente da ZIL II em 
Sines;
- Aprovado 3.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 90 dias da Empreitada de Requalificação da 
Escola Básica n.º 2;
- Aprovada a ratificação da aprovação da minuta de pro-
tocolo de colaboração com a Indorama Ventures Portu-
gal, no âmbito do apoio concedido para a ação de distri-
buição de cabazes de Natal pelas famílias com carência 
económica do concelho de Sines;
- Aprovada proposta de renovação dos contratos de 
direito de superfície da ZIL II, cujo prazo já terminou, 
pelo prazo de 10 anos.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 42/2022

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 ordinária de 03 de fevereiro 
de 2022, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento de for-
necimento de eletricidade para o concelho de Sines;
- Aprovada abertura de procedimento concursal 
comum para contratação de 1 técnico superior em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado para a Divisão Jurídica, Fis-
calização e Ambiente – Unidade de Ambiente e Saúde;
- Aprovada abertura do procedimento concursal 
comum para contratação de 1 assistente operacional 
em regime de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o Serviço de Infraestruturas Elétri-
cas, Telecomunicações e Gás (Serralharia);
- Aprovada a minuta de protocolo de colaboração entre 
o Município de Sines e o Agrupamento de Escolas de 
Sines para o ano letivo 2021/2022;
- Aprovada a aceitação das competências no domínio 
da Educação a 01 de março de 2022 (Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro);
- Aprovado o 3.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 60 dias da Empreitada de Qualificação e Valo-
rização do Canto Mosqueiro e Apoio à Visitação da 
Costa do Norte em Sines;
- Aprovada a minuta de contrato de cessão da Posição 
Contratual no âmbito da Empreitada de Requalificação 
da Rua Marquês de Pombal, em Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 43/2022

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 pública 
de 17 de fevereiro de 2022, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada proposta de adjudicação da aquisição de 
serviços para recolha de objetos domésticos volumo-
sos;
- Aprovada proposta de custas administrativas a cobrar 
no âmbito dos processos de contraordenação;
- Aprovada proposta de retificação de escritura pública 
de 07/2013, celebrada em 18 de junho pelo Cartório Pri-
vativo do Município, relativa a contrato de doação de 
prédio para a construção de Centro de Saúde de Sines;
- Aprovado 2.º pedido de prorrogação do prazo de exe-
cução por 90 dias da Empreitada de Reconversão da 
Antiga Piscina Municipal de Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção até ao dia 31.03.2022 da Empreitada de Execução 
das Infraestruturas do Loteamento Municipal Sul - Nas-
cente, em Sines;
- Aprovado pedido de suspensão do prazo de execução 
por 57 dias da Empreitada de Requalificação da 
Rotunda da Zona Comercial em Sines;
- Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execu-
ção por 30 dias da Empreitada de Requalificação da 
Rotunda da Zona Comercial de Sines;
- Aprovada a proposta de prorrogação da assunção de 
competências no domínio da ação social nos termos do 
DL n.º 23/2022, de 14 de fevereiro;
- Aprovada proposta de aprovação de candidaturas 
2022/2023 – Subsídio Municipal ao arrendamento;

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

EDITAL N.º 44/2022

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 pública 
de 17 de março de 2022, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

- Aprovada a escolha e início do procedimento – 

Empreitada de Remodelação do Campo de Futebol 7- 
Estádio Municipal de Sines;
- Aprovada lista de atribuição de bolsas de estudo da 
Câmara Municipal de Sines – ano letivo 2021/2022 – 
lista provisória;
- Aprovada proposta de fixação de cotas de soleira para 
os lotes J06.1 a J13.1; J15.1 a J22.1 e J23.1 a J33.1 – Plano 
de Pormenor Sul Nascente;
- Aprovada proposta de programa “Férias Ativas Pás-
coa 2022”;
- Aprovada proposta de Programa de Educação Ambi-
ental (PEA) para o ano 2022.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-18

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO - 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ANO 2021

I – Enquadramento Legal

O estatuto do direito de oposição tem enquadramento 
legal na Lei n.º 24/98, de 26 de maio. 
  O artigo 1.º do mencionado estatuto determina que 
deve ser assegurado às minorias o direito de constituir 
e exercer uma oposição democrática aos órgãos execu-
tivos das autarquias locais.
  Entende-se por “oposição” a atividade de acompa-
nhamento, fiscalização e críticas das orientações polí-
ticas dos supracitados órgãos (artigo 2.º da referida 
lei).
  São titulares do direito de oposição os partidos ou 
movimentos políticos representados nos órgãos deli-
berativos da autarquia local e que não estejam repre-
sentados no correspondente órgão executivo.
  São também titulares aqueles que estando represen-
tados na Câmara Municipal, nenhum dos seus repre-
sentantes assuma pelouros, poderes delegados ou 
outras formas de responsabilidade direta e imediata 
pelo exercício de funções executivas, bem como os gru-
pos de cidadãos eleitores, que, como tal, estejam 
representados em quaisquer órgãos autárquicos.

Os titulares do Direito de Oposição têm nomeada-
mente:

1) O direito de ser informados regular e diretamente 
pelos correspondentes órgãos executivos sobre o anda-
mento dos principais assuntos de interesse público rela-
cionados com a sua atividade;

2) Direito de consulta prévia, de ser ouvidos sobre pro-
postas dos respetivos orçamentos e planos de ativida-
des;

3) Direito de participação, de se pronunciar e intervir, 
pelo meios constitucionais e legais, sobre quaisquer 
questões de interesse público relevante, bem como o 
direito de presença e participação em todos os atos e 
atividades oficiais que, pela sua natureza, o justifi-
quem. 

Os órgãos executivos das autarquias locais devem ela-
borar, até 31 de março do ano subsequente àquele a 
que se refiram, o Relatório de Avaliação do grau de 
observância do respeito pelos direitos e garantias 
desta Lei (artigo 10º), sendo que este deverá ser, por 
sua vez, enviado aos titulares do Direito de Oposição, a 
fim de sobre ele se pronunciarem.

II – Titulares e Cumprimento do Direito de Oposição

1)  Titulares do direito de oposição

No Município de Sines, o Partido Socialista é o único par-
tido político representado na Câmara Municipal de 
Sines, com pelouros e poderes delegados, ou qualquer 
outra forma de responsabilidade direta e imediata, 
pelo exercício de funções executivas;

Os titulares do direito de oposição no Município de 
Sines são os seguintes:

• Movimento Alternativa Independente Sineense 
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Segurança

Município cede 
dois veículos à GNR

A Câmara Municipal de Sines e a Guarda Nacional Republicana assinaram a 17 de dezembro, nos Paços do 
Concelho, um contrato de comodato com vista à cedência temporária e gratuita de dois veículos proprie-
dade do Município à Guarda.
  Os veículos em causa são uma viatura ligeira de passageiros e um motociclo, que serão usados, prioritaria-
mente, para o policiamento de proximidade no concelho.
  A cedência, aprovada por unanimidade na reunião de Câmara de 2 de dezembro, tem como objetivo con-
tribuir para o reforço da capacidade de intervenção da GNR de Sines.

(MAISines), representado na Câmara Municipal de 
Sines com dois (2) vereadores e na Assembleia Munici-
pal de Sines com seis (6) eleitos;
• CDU – Coligação Democrática Unitária, representada 
na Câmara Municipal de Sines com um (1) vereador e na 
Assembleia Municipal de Sines com quatro (4) eleitos;

2) Direito à Informação

No cumprimento das alíneas s), y), do n.º  1 do artigo 
35.º e do n.º 4 do mesmo artigo do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, os titulares do direito de 
oposição no Município de Sines, ao longo do ano os 
vereadores foram informados, regularmente, sobre as 
principais questões de interesse público relacionadas 
com a atividade do Município. Essa informação para 
além do recurso a outros meios, foi prestada pelo Presi-
dente da Câmara e pelos vereadores com pelouros atri-
buídos nas reuniões do órgão executivo, no período 
antes da ordem do dia. Simultaneamente foram sendo 
prestados os esclarecimentos e fornecidos os elemen-
tos considerados relevantes às questões que foram 
colocadas.
  Nas reuniões do executivo, o Presidente da Câmara e 
os Vereadores com pelouros atribuídos deram a conhe-
cer, de forma pormenorizada, os eventos em que parti-
ciparam, assim como as reuniões oficiais que tiveram 
lugar com interlocutores, públicos e privados. 
  Toda a documentação de fundamentação aos pontos 
da ordem de trabalhos, quer para as reuniões de Câma-
ra, quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada, 
em suporte digital e/ou em papel, para consulta e aná-
lise prévia, aos membros dos respetivos órgãos. Sem-
pre que solicitado previamente, ou no decurso das reu-
niões, foram disponibilizados os documentos comple-
mentares sobre os assuntos da ordem do dia, ou outros 
considerados relevantes.
  Nas sessões da Assembleia Municipal foram aprecia-
das as informações da atividade da Câmara Municipal.
  Foi facultada resposta a pedidos de informação reque-
ridos pelos membros da Assembleia Municipal ao Pre-
sidente da Câmara sobre diversos assuntos de inte-
resse municipal.

3) Direito de Consulta Pública

Conforme exposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 
24/98, de 26 de maio, com o intuito de promover uma 
discussão aberta em torno dos mais relevantes instru-
mentos de gestão da Câmara Municipal, Orçamento 
Municipal e Grandes Opções do Plano foram convoca-
das reuniões com os titulares do direito de oposição;

• Movimento Alternativa Independente Sineense - 
MAISines
•  CDU – Coligação Democrática Unitária

4) Direito de participação

Para além do direito de se pronunciar pelos meios cons-
titucionais e legais, sobre quaisquer questões de inte-
resse público, podendo efetuar pedidos de informação, 
requerimento, declarações públicas e esclarecimen-
tos, durante o ano de 2021, foram dadas condições aos 
titulares do direito de oposição, para a sua participação 
de oposição, para a sua participação nas decisões muni-
cipais, convidando-os a estarem presente em eventos e 
sessões públicas organizadas pelo município.

III – Conclusão

De salientar que foram garantidos aos vereadores da 
oposição os equipamentos necessários à sua atividade, 
bem como o acesso a todas as instalações municipais e 
respetivos funcionários, devendo para o efeito contac-
tar previamente eleito responsável pelo respetivo 
pelouro.
  O relatório indica, ainda que de forma sucinta, as prin-
cipais ações promovidas pelo Presidente da Câmara e 
pelo Presidente da Assembleia Municipal para garantir 
o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 24/98, de 26 
de maio – assegurar às minorias o direito de constituir e 
exercer uma oposição democrática aos órgãos das 
autarquias locais de natureza representativa, con-
forme é da sua competência formal.
  Nestes termos, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 
10º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, deverá este relató-
rio ser enviado aos representantes dos órgãos autár-
quicos titulares do direito de oposição.
  Deverá ainda, ser publicado no Boletim Municipal e na 
Página da internet do Município.

O Presidente da Câmara Municipal de Sines
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2022-03-24

Segurança

Sines com novo meio 
para salvamentos no mar

A Estação Salva-Vidas de Sines tem desde 17 de 
março uma nova embarcação de grande capacida-
de, a lancha "Nossa Sr.ª da Conceição", da classe 
Rainha D. Amélia, do Instituto de Socorros a Náu-
fragos, que vem melhorar as condições de salva-
mento no mar da região.
  A lancha, que tem 13,5m de comprimento e capa-
cidade para transportar até 10 náufragos, reforça 
os meios de segurança marítima numa zona da 
costa portuguesa com muita utilização turística e 
de navegação mercante, a área de jurisdição da 
Capitania do Porto de Sines, entre Melides (Grân-
dola) e Carvalhal (Odemira).
  A apresentação deste novo meio contou com a 
presença do secretário de Estado Adjunto e da 
Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, além de presente na apresentação 
da nova embarcação, participou numa reunião de 
preparação da época balnear 2022, a convite do 
secretario de Estado e do vice-almirante José 
Dores Aresta, diretor-geral da Autoridade Marí-
tima e comandante-geral da Polícia Marítima.

MÁRIO DIAS / MARINHA
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Educação

Município assume competências 
na Escola Secundária Poeta Al Berto

A Assembleia Municipal de Sines aprovou no dia 28 
de fevereiro, por maioria, a proposta do executivo 
relativa à transferência de mais competências no 
domínio da educação da administração central 
para o município.
  A transferência de competências em causa, regu-
lada pela Lei n.º 50/2018 e por legislação posterior, 
tem efeito desde 1 de março de 2022 e diz respeito 
à Escola Secundária Poeta Al Berto.
  A transferência de competências incide nas áreas 
dos recursos humanos, apoios alimentares, escola 
a tempo inteiro, transportes especiais e manuten-
ção e conservação das instalações da escola.
  Na área dos recursos humanos, passam a integrar 
os quadros do município 14 assistentes operacio-
nais e nove assistentes técnicos.
  Para fazer face às despesas das competências 
agora assumidas com a Escola Secundária e das 
competências que já assumia com o Agrupamento 
de Escolas de Sines, o município passa a receber 
uma verba de 1 milhão 635 mil e 600 euros anuais.
  A transferência de competências foi aprovada por 
maioria na Assembleia Municipal de Sines, com 11 
votos a favor do PS, 6 votos a favor do MAISines, 3 
votos contra da CDU e 1 abstenção do deputado 
independente André Louzeiro.

Efeméride

Município assinalou Dia da Mulher

A Câmara Municipal de Sines comemorou o Dia Internacional da Mulher, 8 de março.
  Na Biblioteca Municipal esteve patente uma exposição e realizou-se uma conversa / debate. 
  A exposição, intitulada "De Pleno Direito e à Luz da Igualdade", pôde ser vista entre 5 e 31 de 
março e reuniu uma coleção de cartazes de Susana Marques evocativos das principais proble-

máticas da condição da mulher em pleno século XXI.
  No dia 5 de março, na cafetaria do Centro de Artes de Sines, reali-
zou-se a conversa / debate “O direito a não ser pisada: As violên-
cias contra as mulheres e o direito à igualdade”, com Maria 
Alberto Branco, do Movimento Democrático das Mulheres.
  No dia 8 de março, o Arquivo Municipal publicou em www.si-
nes.pt o quarto caderno "Por Portas e Travessas - Percursos pelo 
Centro Histórico", onde foram destacadas ruas cuja designação é 
uma homenagem a mulheres notáveis de Sines. 
  Também no dia 8 de março, a Câmara Municipal de Sines distri-
buiu uma planta a todas as trabalhadoras da autarquia, escolas e 
voluntárias dos espaços seniores, uma iniciativa simbólica para 
celebrar o valor da igualdade que contou com a colaboração da 
Cercisiago na sua preparação.
  Ainda no dia 8, foi publicada nos meios digitais do município uma 
mensagem onde o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, 
escreveu:
  "Num mundo livre, as mulheres adquiriram direitos que temos 
de relembrar todos os dias. O direito das mulheres à autodetermi-
nação sobre o seu corpo. O direito a não serem vítimas dentro da 
sua própria casa. O direito a escolherem a profissão desejada e a 
receberem pagamento igual pelo mesmo trabalho. O direito a 
não terem de escolher entre serem mães e serem líderes na comu-
nidade.
  Um mundo melhor é, necessariamente, um mundo em que as 
mulheres se sintam mais livres, seguras e representadas."

Instituições
Basquetebol solidário com 

associações de Sines

A Federação Portuguesa de Basquetebol entregou, a 23 de fevereiro, à associ-
ação A Gralha e à Cercisiago, uma parte das receitas da bilheteira da Taça 
Hugo dos Santos 2022, realizada no Pavilhão Multiusos de Sines em janeiro.
  O valor apurado para cada instituição de solidariedade social foi de 704 euros.
  Estiveram presentes na entrega dos cheques as presidentes das duas institui-
ções, Manuela Davide (A Gralha) e Margarida Baltasar (Cercisiago), o presi-
dente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes, o presi-
dente da Associação de Basquetebol de Setúbal, Armindo Pereira, o vice-
presidente da Câmara Municipal de Sines, Fernando Ramos, e o presidente da 
Junta de Freguesia de Porto Covo, José Pedro Arsénio.

Crianças
Rotary e espaços seniores 
juntos em projeto social

O governador do Distrito 1960 da Rotary Internacional, Paulo Martins, visitou 
o Rotary Club de Sines e o Município de Sines no dia 16 de fevereiro.
  Paulo Martins foi recebido pelo vice-presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Fernando Ramos, nos Paços do Concelho, e visitou o Espaço Sénior do 
Bairro Marítimo, que colabora com o Rotary no projeto "Dress a Girl Around 
the World Portugal".
  Este projeto, fundado em 2009 nos EUA, tem como missão fazer vestidos 
para doar a meninas de países carenciados, nomeadamente, em África, levan-
do-lhes dignidade, proteção e esperança.
  O Rotary Club de Sines é responsável pela aquisição de todos os materiais 
necessários e solicitou o apoio dos espaços seniores para a confeção dos       
vestidos.

Crianças
Bebés agasalhados com lãs 

tricotadas em Sines

Frequentadoras dos espaços seniores municipais de Sines apoiaram uma vez 
mais o Banco do Bebé, oferecendo casacos, botas, mantas e gorros tricotados 
nas suas habitações durante a época de confinamento.
  O Banco do Bebé - Associação de Ajuda ao Recém-Nascido é uma IPSS locali-
zada na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. A sua missão é assegurar as 
condições emocionais e materiais para que todos os recém-nascidos e as suas 
famílias tenham um início de vida digno.
  A associação tem como objetivos principais garantir os bens essenciais 
necessários para crianças no início de vida, até aos 6 anos de idade, e apoiar os 
pais nos cuidados aos bebés, desde que nascem. 

Natal
Município e Indorama entregaram 

400 cabazes de Natal

A Câmara Municipal de Sines e a empresa Indorama Ventures entregaram em 
dezembro cabazes de Natal a 400 famílias do concelho com carência econó-
mica comprovada.
  As famílias às quais foi oferecido o cabaz foram sinalizadas no âmbito das 
entidades que integram o grupo de trabalho sobre apoio alimentar da Rede 
Social de Sines.
  Os cabazes foram constituídos por produtos alimentares de 1.ª necessidade 
e produtos alimentares típicos da quadra.
  Os cabazes oferecidos foram custeados em partes iguais pelo município, 
como medida de solidariedade e coesão social, e pela Indorama Ventures, no 
âmbito da política de responsabilidade social da empresa.
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Educação

Município assume competências 
na Escola Secundária Poeta Al Berto
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de fevereiro, por maioria, a proposta do executivo 
relativa à transferência de mais competências no 
domínio da educação da administração central 
para o município.
  A transferência de competências em causa, regu-
lada pela Lei n.º 50/2018 e por legislação posterior, 
tem efeito desde 1 de março de 2022 e diz respeito 
à Escola Secundária Poeta Al Berto.
  A transferência de competências incide nas áreas 
dos recursos humanos, apoios alimentares, escola 
a tempo inteiro, transportes especiais e manuten-
ção e conservação das instalações da escola.
  Na área dos recursos humanos, passam a integrar 
os quadros do município 14 assistentes operacio-
nais e nove assistentes técnicos.
  Para fazer face às despesas das competências 
agora assumidas com a Escola Secundária e das 
competências que já assumia com o Agrupamento 
de Escolas de Sines, o município passa a receber 
uma verba de 1 milhão 635 mil e 600 euros anuais.
  A transferência de competências foi aprovada por 
maioria na Assembleia Municipal de Sines, com 11 
votos a favor do PS, 6 votos a favor do MAISines, 3 
votos contra da CDU e 1 abstenção do deputado 
independente André Louzeiro.
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Município assinalou Dia da Mulher

A Câmara Municipal de Sines comemorou o Dia Internacional da Mulher, 8 de março.
  Na Biblioteca Municipal esteve patente uma exposição e realizou-se uma conversa / debate. 
  A exposição, intitulada "De Pleno Direito e à Luz da Igualdade", pôde ser vista entre 5 e 31 de 
março e reuniu uma coleção de cartazes de Susana Marques evocativos das principais proble-

máticas da condição da mulher em pleno século XXI.
  No dia 5 de março, na cafetaria do Centro de Artes de Sines, reali-
zou-se a conversa / debate “O direito a não ser pisada: As violên-
cias contra as mulheres e o direito à igualdade”, com Maria 
Alberto Branco, do Movimento Democrático das Mulheres.
  No dia 8 de março, o Arquivo Municipal publicou em www.si-
nes.pt o quarto caderno "Por Portas e Travessas - Percursos pelo 
Centro Histórico", onde foram destacadas ruas cuja designação é 
uma homenagem a mulheres notáveis de Sines. 
  Também no dia 8 de março, a Câmara Municipal de Sines distri-
buiu uma planta a todas as trabalhadoras da autarquia, escolas e 
voluntárias dos espaços seniores, uma iniciativa simbólica para 
celebrar o valor da igualdade que contou com a colaboração da 
Cercisiago na sua preparação.
  Ainda no dia 8, foi publicada nos meios digitais do município uma 
mensagem onde o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, 
escreveu:
  "Num mundo livre, as mulheres adquiriram direitos que temos 
de relembrar todos os dias. O direito das mulheres à autodetermi-
nação sobre o seu corpo. O direito a não serem vítimas dentro da 
sua própria casa. O direito a escolherem a profissão desejada e a 
receberem pagamento igual pelo mesmo trabalho. O direito a 
não terem de escolher entre serem mães e serem líderes na comu-
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  Um mundo melhor é, necessariamente, um mundo em que as 
mulheres se sintam mais livres, seguras e representadas."
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A Federação Portuguesa de Basquetebol entregou, a 23 de fevereiro, à associ-
ação A Gralha e à Cercisiago, uma parte das receitas da bilheteira da Taça 
Hugo dos Santos 2022, realizada no Pavilhão Multiusos de Sines em janeiro.
  O valor apurado para cada instituição de solidariedade social foi de 704 euros.
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Natal
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Surf
Camilo Abdula conquistou 

4.º lugar mundial

O atleta siniense de surf adaptado, Camilo Abdula, conseguiu o 4.º lugar na final do 
ISA World Parasurfing Championship, competição disputada em dezembro de 2021 
em Pismo Beach, na Califórnia, EUA.
  Camilo Abdula obteve uma pontuação total de 9,6, numa prova ganha pelo brasi-
leiro Mike Richards, com 14,56. Seguiu-se Jonathan Borba, também brasileiro, com 
13,9 pontos, e o havaiano Harrison Doi com 10,93.
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, em nome do executivo, congratulou o 
atleta siniense pela excelente classificação.
  Recorde o percurso de Camilo Abdula no surf adaptado no perfil do atleta publi-
cado no Sines Municipal n.º 22, disponível na área Município > Comunicação do site 
www.sines.pt.

Tiro
Taça de Portugal de Fosso Universal 

em exposição no CAS

A Taça de Portugal de Fosso Universal, ganha em 2021 pelo atirador José Pedro Cam-
pos, da Associação de Caçadores do Concelho de Sines, está desde 14 de janeiro em 
exposição no átrio do Centro de Artes de Sines, onde permanecerá até setembro de 
2022.
  2021 foi mais um ano de grandes resultados para o clube de Sines. Além da con-
quista da Taça de Portugal de Fosso Universal, que agora está em exposição na 
cidade do vencedor, o clube obteve um 2.º lugar no Campeonato da Europa de Trap 
5, pela atiradora Mónica Sofia, e a vitória no Campeonato Regional Sul de Trap 5, 
pelo atirador Hélder Sousa.  
  No rico palmarés do clube, que em 2022 celebra 34 anos, contam-se, entre muitos 
outros resultados de relevo, um atleta campeão nacional absoluto de fosso olím-
pico (Pedro Hilário da Silva, em 2006) e cinco taças de Portugal em três modalida-
des distintas.
  No momento em que a Taça de Fosso Universal ficou em exposição do Centro de 
Artes, o presidente da Câmara voltou a parabenizar "a Associação de Caçadores do 
Concelho de Sines e os seus atiradores pelos brilhantes desempenhos, que tornam 
Sines uma referência da modalidade na região e em todo o País".

Jiu jitsu
Atletas sinienses sagraram-se 

campeões nacionais

Quatro atletas sinienses de jiu jitsu participaram no Campeonato Nacional Open 
2021, tendo alguns conquistado lugares no pódio e sagrado-se campeões nacionais 
em várias categorias. O campeonato decorreu no pavilhão do Casal Vistoso, em Lis-
boa, no dia 11 de dezembro.
  A representar a equipa Alentejo Old Dog Team, cujos mestres são Manuel Burnay, 
Bruno do Ó e Neocícero Barbosa, participaram na competição os atletas sinienses 
Guilherme Machado Fortes, Ricardo Russano, Bruno Correia e António Santos.
  Guilherme Machado Fortes conquistou o 3.º lugar na categoria “Faixa azul Master 
1, Peso leve” e o 1.º lugar na categoria “Absoluto faixa azul, Master 1”, tendo ainda 
conseguido uma inscrição direta para o Europeu em Roma. Ricardo Russano tam-
bém se destacou, conseguindo o 1.º lugar na categoria “Faixa azul Master 1, Peso 
pesado” e o 2.º lugar na categoria “Absoluto faixa azul, Master 1”. Bruno Correia, 
também siniense, conquistou o 1.º lugar no pódio na categoria “Faixa azul Master 2, 
peso médio”.
  O Município de Sines felicita os atletas de Sines e a sua equipa pelos resultados.

Basquetebol

Sporting vence Taça Hugo dos Santos

O Sporting Clube de Portugal conquistou a 13.ª edi-
ção da Taça Hugo dos Santos em basquetebol no 
dia 23 de janeiro, no Pavilhão Multiusos de Sines, 
com uma vitória por 66-64 sobre o Sport Lisboa e 
Benfica.
  Foi a primeira vez que o Sporting venceu esta com-
petição.
  Nas meias finais, jogadas a 22 de janeiro, o Spor-
ting tinha ganho ao FC Porto por 82-76 e o Benfica 
tinha vencido a UD Oliveirense por 97-91.
  A Taça Hugo dos Santos homenageia o general 
Hugo dos Santos, presidente da Federação Portu-
guesa de Basquetebol entre 1984 e 1992 e homem 
com papel relevante na Revolução do 25 de Abril.
  Oliveira do Hospital, cidade-natal de Hugo dos 
Santos, foi palco deste ponto alto do basquetebol 
nacional entre 2013 e 2017, sucedendo a Lagoa e 
Vendas Novas. A partir de 2018, e até agora, Sines 
recebeu uma competição que inclui os quatro pri-
meiros classificados, ao cabo da primeira volta, da 

atualmente denominada Liga Betclic Masculina.
  Nas competições disputadas em Sines, as equipas 
vencedoras foram o SL Benfica (2018), a UD Olivei-
rense (2019 e 2020), o FC Porto (2021) e agora o 
Sporting CP (2022).
  A Taça Hugo dos Santos 2022 foi uma organização 
da Federação Portuguesa de Basquetebol, com a 
parceria da Câmara Municipal de Sines e da Associ-
ação de Basquetebol de Setúbal.

> Federação e município homenagearam 
Fernando Jardim de Almeida

No contexto da realização da Taça Hugo dos San-
tos, a Federação Portuguesa de Basquetebol e a 
Câmara Municipal de Sines homenagearam, no 
dia 23 de janeiro, a figura de Fernando Jardim de 
Almeida, pioneiro e impulsionador do basquete-
bol em Sines.
  Fernando Jardim de Almeida iniciou-se na moda-

lidade ainda em Moçambique, nos anos 60. Do per-
curso no basquetebol moçambicano, destacam-se 
o título de campeão nacional universitário, em 
1967 e 1968, pela Universidade de Lourenço Mar-
ques, e o segundo lugar no Campeonato Nacional 
de Moçambique, na época 1971/72, em represen-
tação da Associação Académica de Moçambique.
  Já em Portugal, fundou o primeiro clube de bas-
quetebol do Alentejo Litoral, o Aeroclube de Sines, 
em 1979.
  Também em Sines, formou e representou a 
equipa sénior de basquetebol do Vasco da Gama 
Atlético Clube que militou na 3.ª divisão entre 1980 
e 1985. Foi ainda treinador de algumas equipas de 
formação e trabalhou em toda a logística do clube 
siniense relacionada com o basquetebol.
  Em 1980, completou o curso de treinador de Bas-
quetebol (ENB), Nível II, sob a orientação do pro-
fessor Manuel Fernandes, atual presidente da 
Federação Portuguesa de Basquetebol.

Ciclismo

Volta ao Alentejo passou por Sines

O ciclista venezuelano Orluis Aular, da equipa Caja Rural, venceu a 
1.ª etapa da Volta ao Alentejo Delta Cafés 2022, que teve chegada a 
16 de março na Rua da Reforma Agrária, em Sines.
    Orluis Aular acabaria por vencer a competição no seu todo.
  A etapa que deu início à 39.ª edição da prova partiu de Vendas 
Novas e teve uma extensão de 176,7km.
  A Volta ao Alentejo é uma prova clássica do ciclismo em Portugal e 
conta com o apoio da Câmara Municipal de Sines.
  Em 2022, a competição realizou-se de 16 a 20 de março, sendo com-
posta pelas etapas Vendas Novas - Sines (dia 16), Beja - Portel (dia 
17), Elvas - Ponte de Sor (dia 18), contrarrelógio em Castelo de Vide 
(dia 19) e Castelo de Vide - Évora (dia 20).
  Este foi o segundo ano consecutivo que Sines recebeu uma che-
gada da Volta, depois de em 2021 ter recebido o final da 2.ª etapa, 
Almodôvar - Sines.

Foi a primeira vez que o Sporting venceu esta competição Homenagem a Fernando Jardim de Almeida
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Ginástica
Município de Sines 

e João Grulha homenageados

A Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal (AGDS), na sua gala realizada a 29 de janeiro, na Baixa da 
Banheira, homenageou o Município de Sines e o treinador João Grulha pelo seu contributo para a modalidade. 
  O município, representado pelo vice-presidente e vereador do Desporto, Fernando Ramos, recebeu a medalha 
de Mérito de Bons Serviços, “em reconhecimento dos relevantes apoios prestados a toda a comunidade como 
entidade dinamizadora e colaboradora da prática da atividade desportiva gímnica, na área territorial da AGDS”. 
  No mesmo evento, o treinador João Grulha, da Academia de Ginástica de Sines, foi agraciado com o prémio de 
Mérito de Excelência Desportiva, “em reconhecimento pelo seu contributo, pela sua dedicação e contínua capa-
cidade de trabalho para o desenvolvimento da prática da ginástica”. 
  “Foi com muita honra que recebemos este reconhecimento do trabalho do município no apoio à ginástica, uma 
das modalidades em que Sines tem obtido maiores sucessos desportivos. Um dos segredos desses sucessos tem 
sido a dedicação incansável do treinador João Grulha, que muito tem feito para dar à formação de ginástica em 
Sines a dimensão internacional que ela já conquistou”, disse Fernando Ramos. 

Natação
Rodrigo Costa bate mais um recorde nacional

O nadador Rodrigo Costa, do Clube de Natação do Litoral Alentejano, estabeleceu um novo recorde nacional de 
200 metros bruços, escalão E, no Campeonato Nacional de Masters de Inverno, que decorreu nos dias 4, 5 e 6 de 
fevereiro, em Torres Novas. O novo recorde da distância é de 2 minutos 38 segundos e 17 centésimos.
  Em reconhecimento deste resultado, o vice-presidente e vereador do Desporto da Câmara Municipal de Sines, 
Fernando Ramos, recebeu o atleta nos Paços do Concelho, no dia 7 de fevereiro.
  O recorde nacional agora obtido junta-se a um palmarés de que fazem parte outros recordes nacionais nos 
vários escalões pelos quais o atleta já passou (master B, C, D e E).
  Como nadador master de topo, Rodrigo Costa já teve oportunidade de competir, por três vezes, em campeona-
tos mundiais da categoria: em 2008, na Austrália, com resultados no top 10; em 2010, na Suécia, com resultados 
no top 16; e, em 2017, na Hungria, onde bateu o recorde nacional de 800m livres no escalão D, que continua a 
vigorar.
  Rodrigo Costa tem também vindo a destacar-se na natação em águas abertas, que tem em Sines uma das pro-
vas mais disputadas e apreciadas pelos masters do circuito nacional. Em águas abertas, Rodrigo já conquistou 
vários títulos de campeão nacional, nos escalões B, C e D, nos 1500m e 3000m.

Voleibol
Voleibolistas de Sines 

são as melhores da região

O vice-presidente e vereador do Desporto da Câmara Municipal de Sines, Fernando Ramos, recebeu e dialogou, 
no dia 4 de março, nos Paços do Concelho, com a equipa de voleibol do Ginásio Clube de Sines que recentemente 
se sagrou campeã regional no escalão de juniores A femininos. 
  No final do campeonato regional, o Ginásio Clube de Sines ficou em 1.º lugar, sendo seguido pelo Quarteira 
(2.º), São Francisco (3.º), Fundação Salesianos (4.º) e Fénix Loulé (5.º). 
  A equipa disputa agora a 2.ª fase do campeonato regional, a concluir a 1 de maio, com as equipas CPV Lobatos 
Volley, Madeira Torres, Sporting CP, Grupo MTBA e SO Marinhense.
  O voleibol no Ginásio Clube de Sines teve início em 2014 com duas equipas femininas (juniores e juvenis). Desde 
então já teve todos os escalões femininos e também seniores masculinos.
   A vitória no campeonato regional 2021/2022 em juniores A femininos segue-se a outros grandes resultados.
  Falando apenas do vólei feminino, no palmarés do clube destacam-se títulos regionais juvenis (2019/2020), juni-
ores (2016/2017, 2019/2020 e 2021/2022) e seniores (2019/2020). Acrescem duas taças regionais de iniciadas 
(2017/2018 e 2018/2019) e uma vitória no campeonato nacional de duplas ao ar livre no escalão 13-15 anos 
(2018/2019). 

Hóquei em patins
Equipa de sub-15 é campeã regional

O vice-presidente e vereador do Desporto, Fernando Ramos, recebeu a 11 de março, nos Paços do Concelho, a 
equipa de sub-15 do Hóquei Clube Vasco da Gama (HCVG), que se sagrou campeã regional em fevereiro.
  A equipa do HCVG, treinada por Fernando Almeida, venceu a 2.ª fase de apuramento do campeonato regional, 
somando 10 vitórias em 10 jogos.
  "Ao longo dos anos, o hóquei em patins tem-nos habituado a grandes resultados e a um nível muito elevado de 
formação, com reflexo na qualidade dos nossos hoquistas. Parabéns ao Hóquei Clube Vasco da Gama e a estes 
jovens atletas por continuarem a manter os pergaminhos de Sines nesta modalidade", disse o vice-presidente 
Fernando Ramos após a receção à equipa.

Comemorações do 25 de Abril

Mafalda Veiga e fogo de artifício 
na Noite da Liberdade

Três anos depois, a Noite da Liberdade volta ao Cas-
telo de Sines, dia 24 de abril, às 22h30, com um con-
certo pela cantautora Mafalda Veiga e um espetá-
culo de fogo de artifício.
  Mafalda Veiga é uma das mais importantes e reco-
nhecidas cantoras e compositoras portuguesas, 
autora de algumas das canções mais emblemáti-
cas da música portuguesa contemporânea. 
  Mafalda estreou-se no final de 1987, ainda no 2.º 
ano de Literatura, com o disco "Pássaros do Sul". 
  Editou vários álbuns que foram Discos de Ouro, 
Prata e Platina, como “Tatuagem” (1999), “Ao 
Vivo” (2000), “Chão” (2009), “Zoom” (2011) e “Pra-
ia” (2016). 
  Em 2018, editou duetos das suas canções “Planí-
cie” (Miguel Araújo), “Imortais” (Jorge Palma), e 
“Praia” (Rui Reininho) e apresentou-se ao vivo com 
estes músicos convidados, e com Ana Bacalhau e 
Tiago Bettencourt, no Coliseu do Porto e no 
Campo Pequeno, em Lisboa, para comemorar 30 
anos de música.
  Em 2019, publicou, com imagens originais da pin-
tora Ana Vidigal, um livro com as letras das suas 
canções intitulado “E arrumei as gavetas e cuidei 
do meu jardim”. 
  Em 2021, foi-lhe atribuída a Medalha de Honra da 
Sociedade Portuguesa de Autores.
  Mafalda Veiga continua na estrada com banda, 

para levar ao público duas mãos cheias de canções 
que esperam ouvir. É acompanhada por João Gil, 
João Pinheiro, David Santos, António Vasconcelos 
Dias e José Guilherme Vasconcelos Dias, músicos 

que têm a particularidade de serem, quase todos, 
multi-instrumentistas, o que permite uma dinâ-
mica de espetáculo profundamente musical e 
diversa.

Exposições

"Gulbenkian Itinerante" 
com nova exposição no CAS

Depois de "Atravessar Culturas Através dos Tempos", em 2019, o projeto Gulben-
kian Itinerante volta a fazer uma paragem em Sines com a exposição "Risco A-
Risco", patente no Centro de Artes de Sines de 2 de abril a 18 de junho.
  Esta segunda exposição do projeto Gulbenkian Itinerante em Sines, com curadoria 
de Ricardo Estevam Pereira, procura explorar pontos de ligação entre o território 
local e o universalismo da Coleção Gulbenkian.
  Como ponto de partida, foi escolhida uma das mais importantes peças do patrimó-
nio cultural siniense, o livro publicado por Estêvão de Liz Velho, em 1746, intitulado 
Exemplar da Constancia dos Martyres em a Vida do Glorioso S. Tórpes. Nesta obra 
surge uma das primeiras gravuras de um objeto arqueológico publicadas em Portu-
gal, uma placa de xisto gravado do Neolítico-Final / Calcolítico.
  Num primeiro momento da exposição, associamos o livro à palavra escrita, de que 
foi o grande meio de divulgação, a partir do século XV. No entanto, muitos artistas 
plásticos trabalharam a imagem e o significado da palavra, incluindo-a nas suas 
obras ou mesmo fazendo dela o principal elemento da sua linguagem visual.
  Num segundo momento, exploramos visualmente a xilogravura de 1746, desco-
brindo como os seus diversos componentes se encontram igualmente presentes 
em algumas obras dos nossos dias.
  A exposição pode ser visitada de segunda a sábado, das 12h00 às 18h00.

JOANA LIMA ROCHA

O mar que se quebra (1998), Ana Hatherly
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Ginástica
Município de Sines 

e João Grulha homenageados

A Associação de Ginástica do Distrito de Setúbal (AGDS), na sua gala realizada a 29 de janeiro, na Baixa da 
Banheira, homenageou o Município de Sines e o treinador João Grulha pelo seu contributo para a modalidade. 
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de Mérito de Bons Serviços, “em reconhecimento dos relevantes apoios prestados a toda a comunidade como 
entidade dinamizadora e colaboradora da prática da atividade desportiva gímnica, na área territorial da AGDS”. 
  No mesmo evento, o treinador João Grulha, da Academia de Ginástica de Sines, foi agraciado com o prémio de 
Mérito de Excelência Desportiva, “em reconhecimento pelo seu contributo, pela sua dedicação e contínua capa-
cidade de trabalho para o desenvolvimento da prática da ginástica”. 
  “Foi com muita honra que recebemos este reconhecimento do trabalho do município no apoio à ginástica, uma 
das modalidades em que Sines tem obtido maiores sucessos desportivos. Um dos segredos desses sucessos tem 
sido a dedicação incansável do treinador João Grulha, que muito tem feito para dar à formação de ginástica em 
Sines a dimensão internacional que ela já conquistou”, disse Fernando Ramos. 
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  Num primeiro momento da exposição, associamos o livro à palavra escrita, de que 
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Centro de Artes de Sines

SEC, Biblioteca e Arquivo retomaram 
programação regular

Depois de um longo período de condicionamento 
pelas restrições associadas à pandemia, a Biblio-
teca Municipal, o Arquivo Municipal e o Serviço 
Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines 
retomaram a sua programação regular para a 
população em geral e a comunidade educativa.
  A Biblioteca recuperou a sua iniciativa Poemas às 
Cinco, comemorativa do Dia Mundial da Poesia, 21 
de março, voltou a organizar apresentações de 
livros - como "Casa de Conchas", de Lília Tavares, 
no dia 28 de março - e está a reatar os seus grupos 
de leitores para adultos e crianças. Os programas 
regulares de mediação de leitura - Hora do Conto e 
Conta-me Histórias Daquilo que Eu Não Li - tam-
bém estão a decorrer no formato presencial.
  O Serviço Educativo e Cultural (SEC) reiniciou os 
seus programas de continuidade, como os Percur-
sos Culturais, as visitas-ateliês Do Centro para Den-
tro e os Ateliês de Criação e Experimentação, entre 
outros. O trabalho de sensibilização para as artes 
com o foco nas famílias está agora concentrado 
nos programas mensais Ciclo CRIA. Também surgi-
ram novas iniciativas, como o workshop de dança 
"De Volta aos Bailes Mandados", em parceria com 
a associação PédeXumbo, e CineKids, um work-
shop de cinema para as turmas do Agrupamento 
de Escolas de Sines. Com o intuito de estimular nos 
alunos o gosto pelos grandes autores portugueses, 
o SEC está a oferecer espetáculos evocativos da 
obra de escritores como Eça de Queirós (18 de feve-
reiro), Fernando Pessoa (18 de fevereiro), José Sara-
mago (29 de março) e Gil Vicente (28 de abril).

  O Arquivo Municipal mantém ainda uma progra-
mação essencialmente online, como a exposição 
digital "Al Berto Desconhecido", uma parceria com 
o SEC no âmbito do ciclo "Olhares sobre Al Berto", 
que assinala os 74 anos do nascimento e os 25 anos 
da morte do poeta siniense, e as atividades de 
divulgação do património móvel do Vasco da 

Gama Atlético Clube e do Carnaval de Sines.
  Respondendo a este intensificar da programação 
do Centro de Artes de Sines - e dos restantes servi-
ços municipais que organizam eventos - voltou a 
ser editada a Sines em Agenda, cuja publicação 
tinha sido suspensa com a chegada da pandemia.

Exposição

As imagens da luta contra 
a pandemia no Alentejo

A Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlentejo) e o Município de 
Sines apresentaram, entre 19 de fevereiro e 13 de março, no Centro de Artes 
de Sines, a exposição itinerante de fotografia «Covid@Alentejo, olhares», 
de António Carrapato, António Cunha, Augusto Brázio e Maria do Mar Rêgo.
  Esta exposição dá a conhecer o embate da pandemia na região Alentejo, 
em diferentes momentos e situações vividas ao longo de quase dois anos, 
pretendendo contribuir para a perpetuação de uma memória.
  O conjunto final de obras apresentado resultou do trabalho de seleção rea-
lizado através do olhar de Rui Prata, comissário da exposição, a partir de um 
acervo mais vasto, procurando, além da qualidade estética das imagens, evi-
denciar a cronologia dos acontecimentos de forma a criar uma narrativa con-
sistente que espelhasse a multiplicidade das situações e momentos vividos 
quotidianamente.
  A exposição tem o financiamento do programa INTERRREG Espanha-
Portugal, no âmbito do projeto Magalhães_ICC e, em Sines, contou com o 
apoio do respetivo município.

Festividades

Sines recebeu atividades 
carnavalescas

Embora o Carnaval não se tenha realizado nos seus moldes habituais, 
a Associação de Carnaval de Sines, com o apoio de vários parceiros, 
entre eles o município, promoveu um conjunto de iniciativas para assi-
nalar a data.       
  Na primeira dessas iniciativas, Carnaval em Postal, realizada em con-
junto com a Associação do Comércio Local de Sines e a Câmara Muni-
cipal de Sines, os clientes de 120 estabelecimentos aderentes do con-
celho receberam postais alusivos ao Carnaval no momento em que 
fizeram compras (mínimo de 10 euros) no comércio local. 
  A mascote da festa, o "Folião", esteve muito ocupada. Fez brincadei-
ras nos treinos do Hóquei Clube Vasco da Gama e do Vasco da Gama 
Atlético Clube e deslocou-se ao Colégio Estrela do Mar, à Escola 
Vasco da Gama e ao ATL ‘A Gaivota’.
  Na atividade "Carnaval transpira na Cidade", a música de Carnaval 
fez-se ouvir nas principais artérias da cidade.
  A Escola Básica n.º 3 assinalou a época carnavalesca com um con-
curso de máscaras organizado pela associação de pais.
  O grupo Ferro & Fogo realizou a tradicional Noite da Matrafona no 
centro histórico de Sines e os Skalabá Tuka fizeram a folia desfilar tam-
bém pelo centro histórico.
  Realizou-se uma arruada de Carnaval, uma "caminhada do pagode" 
pela cidade e um passeio de bicicleta que levou "a folia sobre rodas" 
até Porto Covo.
  Suas Majestades os Reis do Carnaval de Sines voltaram a reinar, des-
filando em Sines e em Porto Covo. 
  Os foliões deram também um pulo a Cuba, onde representaram o 
espírito carnavalesco de Sines no carnaval local.
  O Enterro do Entrudo teve o formato de um vídeo produzido com o 
apoio da autarquia.  

Teatro

Litoral EmCena voltou aos palcos 
de Sines e Santiago do Cacém

O festival LITORAL EmCena, organizado pela AJAGATO, voltou em março aos pal-
cos dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, seus municípios parceiros. 
  Para 2022, o LITORAL EmCena tem agendadas onze companhias, doze espetácu-
los e 67 sessões de teatro, a realizar em 14 localidades dos dois concelhos.
  O primeiro espetáculo, "O Elogio da Loucura", pela companhia A Barraca, subiu ao 
palco do Centro de Artes de Sines no dia 17 de março.  
  A 7, 8 e 9 de abril, o LITORAL EmCena recebe a companhia espanhola PANPÁN, 
com o espetáculo 'El Amo'. Esta companhia explora diferentes linguagens teatrais e 
usa nesta produção a técnica da máscara.
  O Teatro Animação de Setúbal, a Ajidanha, o Teatro Só, a Companhia da Esquina, a 
Circolando e a ESTE são outros dos coletivos que vão apresentar espetáculos no 
LITORAL EmCena, por onde vão passar, também vindos de Espanha, além de 
PANPÁN, os projetos Baldo Ruiz & Paloma Calderón e a Tantontería Teatro.
   Duas exposições fotográficas e uma "masterclass" de longa duração, com a cria-
ção de um espetáculo final, fazem também parte da LITORAL EmCena 2022.
  Este ano, no sentido de cativar mais público jovem, o valor dos ingressos com 
preço reduzido foi alargado a menores de 21 anos. Assim, para o público geral os 
bilhetes são 5€, sendo de 3€ para sócios da AJAGATO, maiores de 65 anos e jovens.
  O Litoral EmCena é um projeto promovido pela AJAGATO em parceria estratégica 
com as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém e de Sines e cofinanciado pelo 
FEDER, fruto da candidatura n.º ALT20-14-2020-02 – Património Cultural.

Ciclo CRIA

A companhia A Barraca trouxe o espetáculo «O Elogio da Loucura» à Litoral EmCena
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pela cidade e um passeio de bicicleta que levou "a folia sobre rodas" 
até Porto Covo.
  Suas Majestades os Reis do Carnaval de Sines voltaram a reinar, des-
filando em Sines e em Porto Covo. 
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Teatro

Litoral EmCena voltou aos palcos 
de Sines e Santiago do Cacém

O festival LITORAL EmCena, organizado pela AJAGATO, voltou em março aos pal-
cos dos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, seus municípios parceiros. 
  Para 2022, o LITORAL EmCena tem agendadas onze companhias, doze espetácu-
los e 67 sessões de teatro, a realizar em 14 localidades dos dois concelhos.
  O primeiro espetáculo, "O Elogio da Loucura", pela companhia A Barraca, subiu ao 
palco do Centro de Artes de Sines no dia 17 de março.  
  A 7, 8 e 9 de abril, o LITORAL EmCena recebe a companhia espanhola PANPÁN, 
com o espetáculo 'El Amo'. Esta companhia explora diferentes linguagens teatrais e 
usa nesta produção a técnica da máscara.
  O Teatro Animação de Setúbal, a Ajidanha, o Teatro Só, a Companhia da Esquina, a 
Circolando e a ESTE são outros dos coletivos que vão apresentar espetáculos no 
LITORAL EmCena, por onde vão passar, também vindos de Espanha, além de 
PANPÁN, os projetos Baldo Ruiz & Paloma Calderón e a Tantontería Teatro.
   Duas exposições fotográficas e uma "masterclass" de longa duração, com a cria-
ção de um espetáculo final, fazem também parte da LITORAL EmCena 2022.
  Este ano, no sentido de cativar mais público jovem, o valor dos ingressos com 
preço reduzido foi alargado a menores de 21 anos. Assim, para o público geral os 
bilhetes são 5€, sendo de 3€ para sócios da AJAGATO, maiores de 65 anos e jovens.
  O Litoral EmCena é um projeto promovido pela AJAGATO em parceria estratégica 
com as Câmaras Municipais de Santiago do Cacém e de Sines e cofinanciado pelo 
FEDER, fruto da candidatura n.º ALT20-14-2020-02 – Património Cultural.

Ciclo CRIA

A companhia A Barraca trouxe o espetáculo «O Elogio da Loucura» à Litoral EmCena
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Arquivo Aberto

O sítio das Índias
Parte II

Chegámos ao sítio das Índias, o extenso baldio muni-
cipal junto do pinhal do concelho. Nesse local havia 
medos de areia e com certeza algumas habitações, 
especialmente na extrema do sítio, lá para os anos 30 
do século XX. As fábricas de cortiça e de conserva não 
estavam longe, várias situavam-se no Sítio das Índi-
as. Entretanto, os operários e os marítimos tinham 
começado a instalar as suas habitações precárias no 
sítio Atrás dos Quintais, local mais próximo da vila e 
dos fabricos da Rua Marquês de Pombal, da Rua de 
Ferreira e do Rossio. 
 A vila propriamente dita, que hoje corresponde ao 
centro histórico, tinha já pouco por onde crescer. Era 
tempo de urbanizar o sítio Atrás dos Quintais, como 
veio a acontecer nas áreas que hoje conhecemos 
como a Avenida General Humberto Delgado e o 
Largo da Boavista. Este último foi o local da constitui-
ção de habitação para os «remediados» e onde foi ins-
talado o segundo jardim público da vila, o Jardim da 
Boa-vista. 
  Durante a década de 20 do século XX sucederam-se 
as deliberações da Câmara Municipal sobre a demoli-
ção das «cabanas» aí existentes e sua remoção para 
outro local, dado o perigo de incêndio que advinha da 
sua proximidade às indústrias (1). Incêndios houve 
que provocaram vítimas mortais (2). Em 1931, final-
mente, a Câmara deliberou demarcar o sítio das 
Índias para que as «cabanas» mudassem de local (3). 
  Os operários e os marítimos eram assim afastados 
para fora da vista. Antes de 1931 apenas se registou 
um requerimento para a construção no Sítio das Índi-
as, por um proprietário, em 1922 (4). Recorde-se que 
o sítio englobava não só o actual Bairro Marítimo, 
mas também o Bairro do Depósito da Água e o Bairro 
Júdice Fialho. 

  Conservaram-se 254 requerimentos a solicitar auto-
rização quer para a construção de habitações precári-
as, quer para a melhoria dessas habitações, nomea-
damente a alvenaria e os telhados. O primeiro reque-
rimento data de 8 de Maio de 1931, mas o despacho 
de autorização apenas foi dado em Agosto de 1931, 
após a deliberação em sessão de câmara sobre o sítio 
das Índias em Julho. Nesse documento, um maríti-
mo, casado, pediu autorização para construir um 
pequeno barracão de madeira, e também fazer umas 
cercas às ditas barracas (5). Isto significa que já exis-
tiam outras estruturas semelhantes, mas para as 
quais ou não foi solicitada autorização ou cujo reque-
rimento se perdeu. Este requerimento em concreto 
foi deferido, desde que o cercado tivesse três metros 
de largura e à frente e ao fundo ser instalado junto às 
barracas (6). 
  As «barracas» ou «cabanas» eram construídas com 
madeira. Os requerentes solicitavam por vezes 
licença para cortar madeira no pinhal, quer fosse para 
construir, quer para «poder conservar a minha bar-
raca de madeira», como solicitou um munícipe em 
1947 (7). A cobertura era de colmo, e por vezes o mate-
rial era também usado também na própria estrutura 
da habitação (8).
  Ainda não existiam caminhos, ou passeios, e a água, 
essa, era proveniente de poços e de chafarizes, como 
o de Nossa Senhora das Salas. A iluminação pública 
chegou somente em 1956 (9). Então, na documenta-
ção oficial o sítio das Índias começou a ser substituído 
pelo Bairro Marítimo. 

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines
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Planta Topográfica da vila de Sines, anos 30 do século XX. Estão identificadas as linhas eléctricas condutoras. O Sítio das Índias não está identificado, mas são visíveis o Moinho da 
Cruz, a fábrica Júdice Fialho e o Sanatório Pratz. Arquivo Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines, REG 270.

O Município de Sines esteve representado na BTL - 
Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, entre 16 e 20 de 
março, onde se deu novamente a conhecer como 
destino turístico multifacetado, rico em paisagem 
natural, património histórico e cultura.
  Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira 
Internacional de Lisboa desde 1989, a BTL é reco-
nhecida no setor como o evento mais importante 
na área do turismo em Portugal. 
  No expositor municipal integrado na área da enti-
dade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, 
foi divulgada a multiplicidade de valores do territó-
rio, da sua costa à sua oferta cultural, passando 
pela gastronomia. 
  Além do atendimento aos visitantes neste exposi-
tor, realizou-se uma apresentação do território 
onde foram destacados os seus principais valores 
para uma plateia de agentes turísticos e público 
em geral.
  Sines participou também na apresentação con-
junta das Estações Náuticas do Alentejo, realizada 
na área da entidade regional de turismo, onde 
foram promovidas as ofertas e potencialidades do 
concelho nas atividades ligadas ao mar, do surf à 
náutica de recreio.

Turismo

Concelho de Sines promovido 
na Bolsa de Turismo de Lisboa

DINAMARCA 

A Estação Náutica de Sines, em conjunto com as restantes Estações Náuticas do Alentejo (Avis, Moura, 
Odemira e Reguengos de Monsaraz), marcou presença, de 25 a 27 de fevereiro, na Ferie for Alle, a maior 
feira de turismo realizada nos países da Península Escandinava (composta pela Dinamarca, Noruega e     
Suécia). 
  O objetivo da presença das estações náuticas nesta feira dinamarquesa foi o de promover a melhor oferta 
de turismo náutico disponível em toda a região, permitindo, assim, apresentar a operadores turísticos e res-
tante mercado escandinavo a qualidade da oferta turística existente nas estações náuticas do Alentejo.
  A Ferie For Alle foi escolhida pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e pelo Sines 
Tecnopolo, em parceria com a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo e a Fórum Oceano, 
como o local ideal para o lançamento do catálogo digital das Estações Náuticas do Alentejo.
  Esta ação de promoção foi realizada no âmbito do projeto “Internacionalizar + Estações Náuticas do Alen-
tejo”, promovido pela ADRAL e pelo Sines Tecnopolo, cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regi-
onal do programa Alentejo 2020, com a parceria dos Municípios de Sines, Moura, Odemira, Reguengos de 
Monsaraz e Avis, e o apoio da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo e Fórum Oceano.  

SUÉCIA

A 22 de março, as Estações Náuticas do Alentejo foram apre-
sentadas na embaixada de Portugal em Estocolmo a cerca 
de 20 operadores turísticos de referência e imprensa especi-
alizada escandinava. A iniciativa realizou-se também no 
âmbito do projeto de internacionalização promovido pelo 
Sines Tecnopolo e ADRAL para divulgar a região e as entida-
des que integram as Estações Náuticas do Alentejo. 

Turismo

Estação Náutica de Sines divulgada na Escandinávia
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22 // SINES MUNICIPAL . 32 . ABRIL 2022 SINES MUNICIPAL . 32 . ABRIL 2022 \\ 23

Arquivo Aberto

O sítio das Índias
Parte II

Chegámos ao sítio das Índias, o extenso baldio muni-
cipal junto do pinhal do concelho. Nesse local havia 
medos de areia e com certeza algumas habitações, 
especialmente na extrema do sítio, lá para os anos 30 
do século XX. As fábricas de cortiça e de conserva não 
estavam longe, várias situavam-se no Sítio das Índi-
as. Entretanto, os operários e os marítimos tinham 
começado a instalar as suas habitações precárias no 
sítio Atrás dos Quintais, local mais próximo da vila e 
dos fabricos da Rua Marquês de Pombal, da Rua de 
Ferreira e do Rossio. 
 A vila propriamente dita, que hoje corresponde ao 
centro histórico, tinha já pouco por onde crescer. Era 
tempo de urbanizar o sítio Atrás dos Quintais, como 
veio a acontecer nas áreas que hoje conhecemos 
como a Avenida General Humberto Delgado e o 
Largo da Boavista. Este último foi o local da constitui-
ção de habitação para os «remediados» e onde foi ins-
talado o segundo jardim público da vila, o Jardim da 
Boa-vista. 
  Durante a década de 20 do século XX sucederam-se 
as deliberações da Câmara Municipal sobre a demoli-
ção das «cabanas» aí existentes e sua remoção para 
outro local, dado o perigo de incêndio que advinha da 
sua proximidade às indústrias (1). Incêndios houve 
que provocaram vítimas mortais (2). Em 1931, final-
mente, a Câmara deliberou demarcar o sítio das 
Índias para que as «cabanas» mudassem de local (3). 
  Os operários e os marítimos eram assim afastados 
para fora da vista. Antes de 1931 apenas se registou 
um requerimento para a construção no Sítio das Índi-
as, por um proprietário, em 1922 (4). Recorde-se que 
o sítio englobava não só o actual Bairro Marítimo, 
mas também o Bairro do Depósito da Água e o Bairro 
Júdice Fialho. 

  Conservaram-se 254 requerimentos a solicitar auto-
rização quer para a construção de habitações precári-
as, quer para a melhoria dessas habitações, nomea-
damente a alvenaria e os telhados. O primeiro reque-
rimento data de 8 de Maio de 1931, mas o despacho 
de autorização apenas foi dado em Agosto de 1931, 
após a deliberação em sessão de câmara sobre o sítio 
das Índias em Julho. Nesse documento, um maríti-
mo, casado, pediu autorização para construir um 
pequeno barracão de madeira, e também fazer umas 
cercas às ditas barracas (5). Isto significa que já exis-
tiam outras estruturas semelhantes, mas para as 
quais ou não foi solicitada autorização ou cujo reque-
rimento se perdeu. Este requerimento em concreto 
foi deferido, desde que o cercado tivesse três metros 
de largura e à frente e ao fundo ser instalado junto às 
barracas (6). 
  As «barracas» ou «cabanas» eram construídas com 
madeira. Os requerentes solicitavam por vezes 
licença para cortar madeira no pinhal, quer fosse para 
construir, quer para «poder conservar a minha bar-
raca de madeira», como solicitou um munícipe em 
1947 (7). A cobertura era de colmo, e por vezes o mate-
rial era também usado também na própria estrutura 
da habitação (8).
  Ainda não existiam caminhos, ou passeios, e a água, 
essa, era proveniente de poços e de chafarizes, como 
o de Nossa Senhora das Salas. A iluminação pública 
chegou somente em 1956 (9). Então, na documenta-
ção oficial o sítio das Índias começou a ser substituído 
pelo Bairro Marítimo. 

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines

PARA SABER MAIS

PATRÍCIO, Sandra; PEREIRA, Paula (2017). Sines, a 
terra e o mar. Sines: Câmara Municipal de Sines. ISBN 
978-972-8261-18-4.

NOTAS

(1) AMSNS. CMSNS. Actas da Câmara Municipal de 
Sines, livro 16, fl. 142-143v, acta de 5 de Junho de 
1922.
(2) AMSNS. CMSNS. Actas da Câmara Municipal de 
Sines, livro 17, fl. 37-38, acta de 30 de Abril de 1926.
(3) AMSNS. CMSNS. Actas da Câmara Municipal de 
Sines, livro 18, fl. 30v-31v, acta de 14 de Julho de 1931.
(4) AMSNS. CMSNS. Licenciamento de obras particu-
lares, Instrumento de Descrição Documental n.º 25, 
requerimento n.º72, 6 de Abril de 1922.
(5) AMSNS. CMSNS. Licenciamento de obras particu-
lares, Instrumento de Descrição Documental n.º 25, 
requerimento n.º255, 18 de Maio de 1931.
(6) AMSNS. CMSNS. Actas da Câmara Municipal de 
Sines, livro 18, fl. 12-12v, 18 de Agosto de 1931.
(7) AMSNS. CMSNS. Correspondência recebida de 
particulares em 1947, letras A-J, maço 267, docu-
mento 195.
(8) AMSNS. CMSNS. Licenciamento de obras particu-
lares, Instrumento de Descrição Documental n.º 25, 
requerimento n.º270, 31 de Setembro de 1932.
(9) AMSNS. CMSNS. Actas da Câmara Municipal de 
Sines, livro 25, fl. 2v, 6 de Outubro de 1956.

Planta Topográfica da vila de Sines, anos 30 do século XX. Estão identificadas as linhas eléctricas condutoras. O Sítio das Índias não está identificado, mas são visíveis o Moinho da 
Cruz, a fábrica Júdice Fialho e o Sanatório Pratz. Arquivo Municipal de Sines, Câmara Municipal de Sines, REG 270.

O Município de Sines esteve representado na BTL - 
Bolsa de Turismo de Lisboa 2022, entre 16 e 20 de 
março, onde se deu novamente a conhecer como 
destino turístico multifacetado, rico em paisagem 
natural, património histórico e cultura.
  Promovida pela Fundação AIP e realizada na Feira 
Internacional de Lisboa desde 1989, a BTL é reco-
nhecida no setor como o evento mais importante 
na área do turismo em Portugal. 
  No expositor municipal integrado na área da enti-
dade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, 
foi divulgada a multiplicidade de valores do territó-
rio, da sua costa à sua oferta cultural, passando 
pela gastronomia. 
  Além do atendimento aos visitantes neste exposi-
tor, realizou-se uma apresentação do território 
onde foram destacados os seus principais valores 
para uma plateia de agentes turísticos e público 
em geral.
  Sines participou também na apresentação con-
junta das Estações Náuticas do Alentejo, realizada 
na área da entidade regional de turismo, onde 
foram promovidas as ofertas e potencialidades do 
concelho nas atividades ligadas ao mar, do surf à 
náutica de recreio.

Turismo

Concelho de Sines promovido 
na Bolsa de Turismo de Lisboa

DINAMARCA 

A Estação Náutica de Sines, em conjunto com as restantes Estações Náuticas do Alentejo (Avis, Moura, 
Odemira e Reguengos de Monsaraz), marcou presença, de 25 a 27 de fevereiro, na Ferie for Alle, a maior 
feira de turismo realizada nos países da Península Escandinava (composta pela Dinamarca, Noruega e     
Suécia). 
  O objetivo da presença das estações náuticas nesta feira dinamarquesa foi o de promover a melhor oferta 
de turismo náutico disponível em toda a região, permitindo, assim, apresentar a operadores turísticos e res-
tante mercado escandinavo a qualidade da oferta turística existente nas estações náuticas do Alentejo.
  A Ferie For Alle foi escolhida pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e pelo Sines 
Tecnopolo, em parceria com a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo e a Fórum Oceano, 
como o local ideal para o lançamento do catálogo digital das Estações Náuticas do Alentejo.
  Esta ação de promoção foi realizada no âmbito do projeto “Internacionalizar + Estações Náuticas do Alen-
tejo”, promovido pela ADRAL e pelo Sines Tecnopolo, cofinanciado pelo Fundo de Desenvolvimento Regi-
onal do programa Alentejo 2020, com a parceria dos Municípios de Sines, Moura, Odemira, Reguengos de 
Monsaraz e Avis, e o apoio da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo e Fórum Oceano.  

SUÉCIA

A 22 de março, as Estações Náuticas do Alentejo foram apre-
sentadas na embaixada de Portugal em Estocolmo a cerca 
de 20 operadores turísticos de referência e imprensa especi-
alizada escandinava. A iniciativa realizou-se também no 
âmbito do projeto de internacionalização promovido pelo 
Sines Tecnopolo e ADRAL para divulgar a região e as entida-
des que integram as Estações Náuticas do Alentejo. 

Turismo

Estação Náutica de Sines divulgada na Escandinávia
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QUINZENA DA JUVENTUDE
Um programa de música, artes e 
desporto para os jovens de Sines

A Quinzena da Juventude regressou a Sines entre 
19 de março e 2 de abril com um programa de ativi-
dades musicais, desportivas, artísticas e forma-
tivas. 
  O programa teve início a 19 de março, no Jardim 
Público de Porto Covo, com demonstração de 
skate pelo Sines Surf Clube, concerto pela banda 
Linhas Cruzadas e pintura de mural pelo artista 
SMILE. A tarde de iniciativas em Porto Covo teve a 
parceria da associação A Gralha e da Junta de Fre-
guesia de Porto Covo.
  Nos dias 19 e 20 de março, realizou-se uma gala 
de patinagem artística no Pavilhão dos Desportos, 

uma organização do Hóquei Clube Vasco da Gama 
e da Associação de Patinagem de Setúbal.
  A 25 de março, realizaram-se no Castelo concer-
tos com duas das maiores figuras do hip hop em 
Portugal: PRASO, acompanhado pelos Gramop-
hone, e VALETE, com o convidado especial Phoe-
nix RDC.
  A música voltou ao Castelo a 26 de março, com 
uma noite de música ao som dos DJs XALA, RUI 
DUARTE e RIBEIRO, organizada pelo grupo folião 
"Até de Manhã", apoiado pelo município.
  A 27 de março, no Centro de Exposições do Centro 
de Artes de Sines, foi inaugurada a exposição "Soli-

tude", resultado do trabalho de um coletivo de três 
jovens artistas sinienses: Madalena Correia, 
ALOE/BUDA (Iuri Gandarez) e PLAC (André Pláci-
do). Fica patente até 30 de abril.
  Ainda no dia 27, o Hóquei Clube Vasco da Gama 
teve a segunda participação na Quinzena com a ini-
ciativa "Jogar Hóquei é Fixe", realizada no Pavilhão 
dos Desportos.
  O encerramento da Quinzena de Juventude 2022 
está marcado para 2 de abril, com um workshop de 
"sneaker art" com a artista Joana PITANGA, na 
cafetaria do Castelo de Sines.

Demonstração de skate pelo Sines Surf Clube em Porto CovoExposição «Solitude»

ValetePraso e os Gramophone


