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Aos DOIS de JUNHO  de  DOIS MIL E DEZ, nesta Cidade de Sines e Sala de Sessões do 
Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO ORDINÁRIA  da Câmara 
Municipal de Sines, estando presentes. -------------------------------------------------------------------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Ordem de Trabalhos:  -------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 – DPOTA – Concurso de concepção do estudo prévio para a requalificação da 
Avenida Vasco da Gama, para a reabilitação e consolidação da Falésia de Sines e para o 
reforço da acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação de ligação vertical; ---------  

Ponto 2 – CONSDEP – 3ª Prorrogação – empreitada de reformulação do Largo Ramos da 
Costa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto  3 – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines – pedido de apoio 
nas refeições para as equipas para a época dos fogos; -----------------------------------------  

Ponto 4 – Associação de Moradores do Bairro marítimo de Sines – pedido de apoio para 
contratação de acordeonistas e isenção de taxas; ----------------------------------------------  

Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – proposta de tarifário para fotocópias e 
impressões; ------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 6 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos – trabalhos contratuais a mais e a 
menos e trabalhos extracontratuais da empreitada de “Arruamento de Santa Catarina em 
Sines”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 7 – Vereadora Carmem Francisco – alteração da operação de loteamento da Zil II 
em Sines; --------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto  8 – Luis Manuel marciano Gonçalves – pedido de autorização para abertura 
condicional do estabelecimento sito na Rua Luís de Camões, n.º 31 em Sines; ---------------  
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Ponto 9 – Junta de Freguesia de Porto Covo – suspensão das diligências relativas a queixa 
sobre lesão do interesse público no artigo 47º da Investifinatur; -----------------------------  

Ponto 10 – Docapesca – Minuta de protocolo – promoção do pescado fresco capturado pela 
frota da pesca costeira da área do concelho; --------------------------------------------------  

Ponto 11 – GAE – autorização para a transmissão das benfeitorias do lote 1059 da ZIl II em 
Sines; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 12 – DPOTA – Plano Regional Ordenamento do Território do Alentejo; -------------  

Ponto 13 – Guarda Nacional Republicana – Registo de distúrbios relativos ao 
estabelecimento “Bar Titanic”; ----------------------------------------------------------------  

Ponto 14 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de alvarás de obras  de edificação 
emitidos no mês de Maio de 2010; ------------------------------------------------------------  

Ponto 15 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas e rejeitadas no mês de Maio de 2010; -------------------------  

Ponto 16 – DPOTA – Proposta de Loteamento Municipal – Rua Alexandre Massai 

O Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 10:15 horas. -------------------------- 

I – Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – DPOTA – Concurso de concepção do estudo prévio para a requalificação da 
Avenida Vasco da Gama, para a reabilitação e consolidação da Falésia de Sines e para o 
reforço da acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação de ligação vertical; ---------  

Presente informação dos serviços com o registo de entrada n.º 5974, datada de 25.05.2010, 
remetendo para apreciação os documentos, relativos ao concurso mencionado em epígrafe, 
sendo os mesmos os seguintes: ------------------------------------------------------------------  

- Acta de abertura das propostas de 05 de Maio de 2010; --------------------------------------  

- Relatório Final de avaliação das propostas de 24 de Maio de 2010; --------------------------  

- Acta da abertura dos invólucros com a identificação dos concorrentes de 25 de Maio de 
2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Propondo ainda que a Câmara Municipal de Sines delibere, nos termos do Código da 
Contratação Pública, o seguinte: ----------------------------------------------------------------  

- Que a proposta do concorrente n.º 7, (GIPP – Gestão Integrada de Projectos e 
Planeamento, Lda), seja seleccionada nos termos do Relatório Final de Avaliação das 
Propostas; ----------------------------------------------------------------------------------------  
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- Que, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27º, a Câmara Municipal de 
Sines, adjudique, por ajuste directo, a elaboração do projecto de execução para a 
Requalificação da Avenida Vasco da Gama, para a Reabilitação e Consolidação da Falésia 
de Sines e para o reforço da acessibilidade à Avenida Vasco da Gama: Instalação de Ligação 
Vertical;------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que todos os concorrentes sejam notificados do teor das deliberações agora propostas, 
sendo estabelecido um período de 5 dias, ao abrigo do direito à audiência prévia, nos 
termos do artigo 147º do Código da Contratação Pública. -------------------------------------  

O V. Francisco Pacheco vota contra considerando que as propostas nele incluídas não são 
aceitáveis face à sua integração na falésia e na cidade. Por outro lado os investimentos 
previstos deveriam ser reanalisados face à actual situação financeira da Câmara Municipal.  

Deliberação: Aprovado por maioria com o voto contra do Vereador Francisco Pacheco 
(CDU) e com os votos de abstenção dos Vereadores Mascarenhas e Idalino José (PS) o 
relatório final de avaliação das propostas, nos termos do qual é intenção de adjudicar a 
execução do projecto ao concorrente n.º 7 (GIPP) por ajuste directo, nos termos da 
proposta do júri. A Câmara Municipal de Sines expressamente ressalva que é sua intenção, 
nos termos previstos nos termos de referência do concurso determinar a introdução de 
alteração ao projecto de execução elaborado. -------------------------------------------------  

Ponto 2 – CONSDEP – 3ª Prorrogação – empreitada de reformulação do Largo Ramos da 
Costa; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente oficio da CONSDEP, com o registo de entrada n.º 9649, datado de 18.05.2010, 
solicitando a prorrogação do prazo legal da empreitada de “Reformulação do Largo Ramos 
da Costa em Sines” pelo período de 25 dias motivado pela necessidade de conjugar os 
trabalhos de calcetamento no Largo Ramos da Costa, com os trabalhos de implantação de 
infra-estruturas de telecomunicações e infraestruturas de gás. --------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a prorrogação da empreitada. ---------------------  

Ponto 3 – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines – pedido de apoio 
nas refeições para as equipas para a época dos fogos; -----------------------------------------  

Presente oficio dos Bombeiros Voluntários de Sines, com o registo de entrada n.º 9787, 
datado de 19.05.2010, solicitando apoio da Câmara Municipal de Sines nas refeições 
diárias, para as equipas do projecto para a época dos fogos, durante o período de 01 a 30 de 
Junho e 01 de Julho a 30 de Setembro. ---------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade o pedido na toma das refeições por parte das 
equipas do projecto no Refeitório Municipal. -------------------------------------------------  
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Ponto  4 – Associação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines – pedido de apoio para 
contratação de acordeonistas e isenção de taxas; ----------------------------------------------  

Presente ofício da Associação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines, com o registo de 
entrada n.º 9698, datado de 19.05.2010, solicitando apoio para a contratação de 3 
acordeonistas, para as festas dos santos populares, que esta Associação vai organizar nos 
dias 12, 26 de Junho e 10 de Julho, no Parque de Merendas. Solicitam ainda a isenção das 
respectivas taxas. --------------------------------------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a atribuição de um apoio extraordinário no valor 
de 250,00 €, bem como é aprovada a isenção do pagamento das taxas. -----------------------  

Ponto 5 – Serviço de Gestão Financeira – proposta de tarifário para fotocópias e 
impressões; ------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação do Serviço de Gestão Financeira, com o registo de entrada n.º 5744, 
datada de 19.05.2010, que se transcreve para os devidos efeitos: ------------------------------  

“De acordo com o estipulado na Lei nº2/2007 de 15 de Janeiro, nº1 artigo 16º, consideram-se “preços e demais 
instrumentos de remuneração a fixar pelos municípios relativos aos serviços prestados e aos bens fornecidos em gestão 
directa pelas unidades orgânicas municipais ou pelos serviços municipalizados não devendo ser inferiores aos custos 
directa e indirectamente suportados com a prestação desses serviços e com fornecimento desses bens”. -------------------- 
Verificada a necessidade de se proceder à cobrança de valores referentes a serviço de fotocópias (nomeadamente de 
documentos pessoais necessários para anexar a processos ou pedidos diversos), ou de valores referentes a reprodução a 
partir de impressora (serviço este solicitado no CAS/Biblioteca), tentou apurar-se o custo desta prestação de serviços. ---- 
Se, de acordo com a legislação supra citada os preços não deverão ser inferiores aos directa e indirectamente suportados, 
tivemos por base a seguinte fórmula de cálculo: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 TF = tme*vh+ctc1 

                                                                

Considerámos assim: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• O TF o tarifário fotocópias/impressões ------------------------------------------------------------------------- 
• O tme o tempo médio de execução, aplicando o tempo de 1 minuto para realização do serviço (quer seja 

fotocópia ou impressão) tendo por base o valor horário de um funcionário administrativo ------------------ 
•  O ctc o custo total dos consumíveis, considerando o valor unitário do papel bem como o gasto de toner 

ou restantes consumíveis em cada impressão. ------------------------------------------------------------------ 
 No caso do serviço de fotocópias, os equipamentos afectos aos vários serviços têm por base um contrato de manutenção 
anual com a empresa Beltrão Coelho, Lda. (os contratos são válidos por 5 anos sendo renovados automaticamente a cada 
ano e actualizados os valores com base na taxa de inflação - ver mapa resumo contratos em anexo). ------------------------ 
 Assim, apurámos um valor médio de 0.05 €/fotocópia a preto e branco e 0.17€/cores a que deverão ser acrescidos os 
custos administrativos e com o papel: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

tme 
(min.) vh custo RH papel A4 

Preço Unit. P & B 
(contrato 

manutenção) 

Preço Unit. Cores 
(contrato 

manutenção) 

Custo Total 
Fot. P&B 

Custo 
Total Fot. 

Cores 

1 6,44 0,11 € 0,01 € 0,05 € 0,17 € 0,17 € 0,29 € 
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No que concerne às reproduções a partir de impressora, foi feito um cálculo semelhante de forma a apurar os custos por 
cada impressão, tendo por base os principais equipamentos de reprodução (ver anexo mapa resumo equipamentos 
fornecido pelo GIT, bem como mapa apuramento custos).  --------------------------------------------------------------- 
Assim: 

tme 
(min.) vh custo RH papel A4 Preço Unit. P & B  Preço Unit. Cores  Custo Total 

Fot. P&B 

Custo 
Total Fot. 

Cores 

1 6,44 0,11 € 0,01 € 0,02 € 0,10 € 0,14 € 0,26 € 
 

Desta forma, propõe-se a aplicação do tarifário conforme tabela anexa. ------------------------------------------------

  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a proposta de tarifário. ----------------------------  

Ponto 6 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos – trabalhos contratuais a mais e a 
menos e trabalhos extracontratuais da empreitada de “Arruamento de Santa Catarina em 
Sines”; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação do Departamento de Obras e Serviços Urbanos, com o registo de 
entrada n.º 5598, datada de 14.05.2010, apresentando os valores dos trabalhos contratuais a 
mais e a menos extracontratuais da empreita mencionada em epígrafe, sendo estes os 
seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Valor dos trabalhos do contrato inicial – 163 667,31 €. ----------------------------------------  

Valor dos trabalhos a mais contratuais – 4 686, 38 €. ------------------------------------------  

Valor dos trabalhos menos contratuais – 21 439,05€ -------------------------------------------  

Valor dos trabalhos extracontratuais – 55 134,56€. --------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por maioria com a abstenção dos Vereadores Idalino José e Nuno 
Mascarenhas os trabalhos contratuais a mais e a menos a trabalho extracontratuais, 
devendo ser celebrado o respectivo contrato. -------------------------------------------------  

Ponto 7 – Vereadora Carmem Francisco – alteração da operação de loteamento da Zil II 
em Sines; --------------------------------------------------------------------------------------  

Informação da Vereadora Carmem Francisco com o registo de entrada n.º 5948, datada de 
24.05.2010, considerando a proposta dos serviços, para alteração ao índice máximo na ZIL 
– 2, de 0,6 para 0,65, o qual visa responder a situações de modernização de empresas que 
nos são apresentadas para diversos lotes na ZIl – 2, sem proceder a qualquer alteração ao 
índice de construção máximo (0,7), e tendo ainda em consideração o que é referido na 
mesma proposta quanto a uma eventual sobrecarga nas infra-estruturas pluviais existentes, 
eventualmente pouco significativas, considerando que muitas vezes existe 
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impermeabilização do solo dos lotes para além das áreas de implantação das edificações, 
propõe a oportunidade de proceder à alteração.------------------------------------------------  

Deliberação: Aprovado por unanimidade a alteração à operação de loteamento. ------------  

Ponto 8 – Luis Manuel Marciano Gonçalves – pedido de autorização para abertura 
condicional do estabelecimento sito na Rua Luís de Camões, n.º 31 em Sines; ---------------  

Presente requerimento do Sr. Luis Manuel marciano Gonçalves, com o registo de entrada 
n.º 10421, datado de 27.05.2010, requerendo autorização para abertura condicional do 
estabelecimento mencionado em epígrafe. -----------------------------------------------------  

Deliberação: Estando afastadas as circunstâncias que levaram ao encerramento do bar, 
dever-se-á voltar à situação anterior, com a medida cautelar de horário de encerramento 
às 00:00 horas, até à realização das medidas previstas pela Câmara Municipal de Sines: 
vistoria ao funcionamento; realização de ensaio acústico pelo proprietário/explorador e 
ensaio de incomodidade. O Vereador Francisco Pacheco vota contra. -----------------------  

Ponto 9 – Junta de Freguesia de Porto Covo – suspensão das diligências relativas a queixa 
sobre lesão do interesse público no artigo 47º da Investifinatur; -----------------------------  

Presente oficio da Junta de Freguesia de Porto Covo, com o registo de entrada n.º 9822, 
datado de 20.05.2010, informando que a Junta de Freguesia decidiu suspender as 
diligências relativas à queixa sobre lesão do interesse público no artigo 47º da Investinatur.  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. ---------------------------  

Ponto 10 – Docapesca – Minuta de protocolo – promoção do pescado fresco capturado pela 
frota da pesca costeira da área do concelho; --------------------------------------------------  

Presente minuta de protocolo entre a Câmara Municipal de Sines e a Docapesca, para 
aprovação que tem como principal objectivo a promoção do pescado fresco capturado pela 
frota da pesca costeira da área do concelho. 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------   

Ponto 11 – GAE – autorização para a transmissão das benfeitorias do lote 1059 da ZIl II em 
Sines; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Presente informação do Gabinete de Apoio ao Empresário, com o registo de entrada n.º 
5963, datado de 25.05.2010, informando que emite parecer favorável, relativamente ao 
pedido efectuado pelo Sr. António José Bruno Faria, a solicitar autorização para a 
transmissão das benfeitorias do lote 1059 da Zil II, em Sines à empresa “Oficina Estevam- 
Luis Manuel dos Santos Estevam”. O valor da transmissão das benfeitorias é de 32 250.00€.   

Deliberação:  Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------  
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Ponto 12 – DPOTA – Plano Regional Ordenamento do Território do Alentejo; -------------  
PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINES RELATIVO AO DOCUMENTO “SÍNTESE DAS NORMAS QUE 
FORAM ALTERADAS NA SEQUÊNCIA DA PONDERAÇÃO DOS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA E DAS 
REUNIÕES ENTRETANTO OCORRIDAS” E A UM DOCUMENTO SOBRE A CLARIFICAÇÃO DE MATÉRIAS 
TURÍSTICAS E DE EDIFICAÇÃO DISPERSA. --------------------------------------------------------------------------------- 

As normas alteradas no âmbito da ponderação e das reuniões entretanto ocorridas em nada concorrem para a resolução 
dos aspectos negativos evidenciados no parecer da Câmara Municipal de Sines no âmbito da discussão pública, o qual 
aqui se reafirma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Encarando o planeamento e o ordenamento do território como garantes da qualidade de vida e da sustentabilidade do 
Concelho, o Município de Sines, através da Câmara Municipal tem vindo, ao longo de todo o processo de 
acompanhamento do Instrumento de Gestão Territorial em discussão pública nesta data, a contestar algumas das opções 
com acolhimento na redacção proposta, chegando a manifestar, formalmente, as suas preocupações e discordância, 
sempre com o intuito de, em sede de concertação, ver ponderadas as propostas e preocupações do Município, em 
conformidade, de resto, com o determinado no nº 1 do artigo 57º, do mesmo regime jurídico, nos termos do qual “o 
acompanhamento da elaboração da proposta de plano regional de ordenamento do território inclui a concertação com as 
entidades que, no decurso dos trabalhos da comissão consultiva, formulem objecções às soluções definidas para o futuro 
plano”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chegados ao presente momento, verifica-se que tal concertação não teve lugar permanecendo, o Município, mercê 
daquela omissão, no desconhecimento das razões e fundamentos que estiveram na génese das opções com acolhimento 
no plano e, consequentemente da sua razoabilidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Na verdade não são perceptíveis, para o Município, as justificações técnicas ou cientificas que recomendam e 
fundamentam a delimitação da Faixa de Protecção da Zona Costeira e respectiva regulamentação. ------------------------- 

A experiência, ainda recente, demonstrou-nos que os planos meramente reguladores do uso do solo e demasiado 
restritivos no que se refere às actividades a desenvolver (PROTALI) se revelaram ineficazes por não integrarem factores 
de sustentabilidade para o território do concelho, não assegurando, nem o cumprimento de padrões mínimos de 
qualidade ambiental, nem respondendo aos anseios e expectativas dos vários agentes locais, aqui representados pelo 
Município, cujo envolvimento se revela absolutamente fundamental na procura de soluções de compromisso susceptíveis 
de garantirem a protecção e preservação do património natural do Concelho. ------------------------------------------------ 

Na verdade, numa época caracterizada pelo declínio dos espaços rurais, resultante da perda da capacidade competitiva 
das actividades tradicionais e de políticas de desenvolvimento regional ineficazes, o turismo surge, no concelho de Sines, 
como uma oportunidade para relançar a economia destes espaços e para diversificar actividades, na perseguição do 
desenvolvimento sustentável. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, e tendo presente todos os fundamentos elencados em documentos anteriormente produzidos, considera o 
Município de Sines que, do ponto de vista conceptual, poderá, ainda, ser ponderada e avaliada a admissão de dois 
conjuntos turísticos através da criação de dois NDTs. -------------------------------------------------------------------------- 

A presente proposta tem por objectivo a criação de dois núcleos de desenvolvimento turístico localizados, um em torno 
da barragem de Morgavel e outro entre a Serra da Sonega e o limite do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa 
Vicentina (entre a EN 120 – 1 e o limite sul do Concelho), este inserido, nos termos da proposta da estrutura regional de 
protecção e valorização ambiental e do litoral, numa área nuclear, e em simultâneo no pólo de desenvolvimento turístico 
do litoral alentejano (prosseguindo o modelo territorial do PROTA), numa zona excluída do Parque Natural, por não 
conter, em si, quaisquer valores especiais a proteger. --------------------------------------------------------------------------- 

De notar que, as soluções propostas salvaguardam os princípios conservacionistas subjacentes ao Plano garantindo, ao 
mesmo tempo, o desenvolvimento sustentável do território do Concelho. ---------------------------------------------------- 

Acresce, à presente proposta, um conjunto de sugestões apresentadas pela equipa responsável pela revisão do Plano 
director Municipal, coordenada pelo Senhor Professor Eng.º Manuel da Costa Lobo que, pela sua pertinência, a seguir se 
transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“O diagnóstico que serviu de base para o actual PDM vigente, a Avaliação que fazemos do desempenho desse PDM, os 
diagnósticos feitos para os PU da ZILS, da Cidade de Sines e de Porto Covo, o diagnóstico feito para o PROT Alentejo e o 
diagnóstico do PNPOT, para além de outros realizados para o País e para o Alentejo em particular, constituem matéria já 
bastante amadurecida, agora completada por diagnósticos sectoriais realizadas expressamente para o PDM de Sines. ------ 

Procuramos, de forma muito sintética, resumir em poucas linhas o que de essencial nos pareceu retirar dos diagnósticos 
sectoriais da Revisão do PDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parece-nos, no entanto, crucial, neste momento em que está em discussão pública o próprio PROT Alentejo, rever as 
nossas conclusões dos diagnósticos à luz do próprio diagnóstico do PROT, salientando os aspectos em que possa haver 
conflito de opiniões e interesses. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Até porque, para além da obrigatoriedade de alterar os planos municipais no sentido de ir ao encontro das regras e 
concepção do planeamento regional, também se estabelece um processo de audição e recepção das propostas geradas de 
baixo para cima (“bottom-up”), que deveria conduzir a um processo de mediação activa (procura de 3as soluções) sempre 
que se deparassem conflitos e a situação se pudesse justificar, COM ADAPTAÇÃO DO PLANO REGIONAL. ------------- 

Assim, conflitos que se vislumbram: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A) O PROT Alentejo propõe 5 desafios: --------------------------------------------------------------------------------- 

1. Reforço do sistema urbano regional – deverá sublinhar-se a importância de assumir o Trevo, pólo 
urbano triplo e intermunicipal, e a importância do túnel ferroviário para ligar o Porto de Sines à rede 
urbana regional do Baixo Alentejo e Algarve. ---------------------------------------------------------------- 

2. Capacidade competitiva das plataformas logísticas de Sines e Elvas. Em relação a Sines é fundamental 
dar-lhe espaço de ligação ferroviária para médio e longo prazo, de forma a incluir o Baixo Alentejo e o 
Algarve, para o que é indispensável a construção do ramal Sines – Ermidas. ------------------------------- 

3. A projecção ibérica e europeia do Porto de Sines passa por manter a sua capacidade técnica mas também 
qualidade ambiental e estética, por isso defendemos o “Porto Enfeitado” e a “Zona Industrial Enfeitada”, 
que significam a introdução de obras de arte e qualidade estética industrial nesses espaços. --------------- 

4. Para a sustentabilidade do Aeroporto de Beja não se explicita estratégia alguma a adoptar. Deveria 
pugnar-se por boas interligações aos Aeroportos de Alcochete e Faro, ao Alqueva e aos centros urbanos 
da Área Metropolitana de Lisboa, Évora e Algarve. ---------------------------------------------------------- 

5. Para modernizar os sistemas de transportes, para além do Ramal de Sines e seu eventual prolongamento 
para Beja, poderá pensar-se em utilizar ramais antigos abandonados, assim como incentivar o uso das 
biocicletas e o transporte pedonal. ---------------------------------------------------------------------------- 

B) “Soluções futuras de articulação com os sistemas de transportes de passageiros, nomeadamente no que se refere 
ao troço Sines – Grândola e ao troço entre o centro urbano de Évora e a Estação de AV e, por outro lado, serem 
minimizados os impactes negativos decorrentes do atravessamento de áreas urbanas”.  --------------------------- 

Este parágrafo merece uma atenção especial. ------------------------------------------------------------------------- 

Não parece claro porque se salienta em relação ao transporte de passageiros a ligação Sines – Grândola, embora 
pareça razoável reclamar para Évora uma boa ligação à Estação do TGV. Quanto a Sines deveria esclarecer-se a 
ligação às estações mais próximas de grande circulação nacional, tanto para mercadorias como passageiros. 
Diríamos Sines – Ermidas, mais tarde até Beja e ao seu aeroporto, assim contribuindo para o reequilíbrio da 
rede ferroviária alentejana e garantindo boas ligações a Madrid, Norte do País, Lisboa, Algarve e Alentejo 
profundo… ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C) Ao referir o objectivo de minimizar os impactes negativos sobre as áreas urbanas teria sido correcto acrescentar 
preocupações idênticas quanto aos impactes nas áreas não urbanas, nomeadamente a oeste da Serra de 
Grândola, entre os montados de cumeada, as encostas e a faixa lagunar rica em avi-fauna. ------------------------ 
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D) Em relação ao ponto referido em B seria bom acentuar que o novo traçado do ramal de Sines não deverá nunca 
atravessar-se entre Santiago e Santo André onde iria colidir com as crescentes relações desses dois aglomerados 
(que no fundo formam um conjunto), com a Badoca Parque, com as Quintas Históricas e com o próprio 
Hospital e suas futuras expansões e área urbana de enquadramento. ------------------------------------------------ 

E) Não refere o PROT Alentejo a estratégia para eventual desenvolvimento da Zona Industrial e Logística de Sines 
que acabará por fazer uma inconveniente pressão na faixa costeira se não for oferecido um eixo de crescimento 
Sines – Ermidas – Beja para permitir, a médio e longo prazo, o desenvolvimento de um eixo industrial moderno 
nesse sentido Oeste – Leste e servindo o Porto de Sines e o Alentejo. O PDM de Sines tem em estudo um 
grande corredor – “Paralelo 38” – que pode garantir o crescimento perpendicular à costa e abrir as portas ao 
desenvolvimento até Ermidas, cidade de Beja e Alentejo Interior, nomeadamente, pela construção do ramal de 
caminho de ferro de Sines que através de um túnel com ≈ 1,7 km chegaria ao lado nascente da Serra de 
Grândola portanto ligando a Ermidas e, dali, para todas as direcções: Madrid, Algarve, Beja e, obviamente, 
Lisboa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

F) Dada a importância do ramal de Sines para o futuro do respectivo porto, para o Alentejo, para o País e até para 
Madrid, é escandaloso e torna-se muito negativo que o PROT não explicite a necessidade urgente de construir 
esse ramal, recomendando a sua construção imediata com previsão do Túnel ou que pelo menos não fale na 
necessidade de estudar essa alternativa. ------------------------------------------------------------------------------ 

Também é de estranhar que: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Tendo sido presente o estudo do PROT aos municípios e tendo sido aconselhado um diálogo entre a 
equipa do PROT e o PDM de Sines (nessa altura a iniciar-se mas já com estudos feitos) … nenhum 
contacto se verificou nem foi solicitado; --------------------------------------------------------------------- 

2. Que tendo sido apresentado pela REFER um estudo para o Ramal de Sines à volta da Serra de Grândola 
e por nós sugerida a alternativa da solução do túnel, esta alternativa tenha sido aparentemente 
descartada, pretextando-se a urgência, com a informação de que a solução por Grândola já estava 
pronta, pelo que era tarde para mudar; ----------------------------------------------------------------------- 

3. Que entretanto se tenha passado mais de um ano e o projecto do ramal por Grândola ainda não tenha 
sido publicamente apresentado com o respectivo estudo de impacte ambiental; --------------------------- 

G) Dados todos estes antecedentes está-se a pôr em perigo a competitividade do Porto de Sines e o seu futuro como 
grande pólo peninsular no tráfego oceânico de longo curso que já devia dispor do novo ramal de Caminho de 
Ferro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

H) Falta ao PROT uma estratégia explícita para o desenvolvimento integrado do Alentejo, para o equilíbrio dos 
seus crescimentos e para a protecção dos seus valores naturais e paisagísticos, o que deverá passar pelas vias de 
circulação transversais e pela boa ligação urbana nas proximidades da raia fronteiriça, para além do 
fortalecimento do C. F. Alcácer – Ermidas – Algarve, espinha dorsal do País no espaço litoral, que liga o Sul 
com o Centro e o Norte. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Também o PROT falha na exploração do desenvolvimento transfronteiriço, mas não é devidamente 
equacionado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J) Outro ponto que falha no PROT é o sector do turismo, nomeadamente no Alentejo Litoral, cujas 
potencialidades não são exploradas de forma a conseguir o benefício económico necessário para o 
desenvolvimento da região mas também não se explicita a forma prática de proteger os valores naturais e 
cénicos. É a estratégia de integrar os diferentes objectos e processos que é necessário desenvolver, mobilizando 
os meios necessários. E neste aspecto nada fica definido no PROT. Ele pode tornar-se uma orientação negativa 
se não for ajustado e completado. Por isso deveria sujeitar-se a um período de diálogo através de seminários e 
sessões de trabalho com as equipas dos PDM e dos PU mais importantes. ------------------------------------------ 

K) Em relação ao espaço conjunto dos Concelhos de Sines e Santiago há uma oportunidade de realmente proteger 
a paisagem, que justifica uma estratégia a assumir localmente mas também a nível central. ----------------------- 
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L) Consideramos que se deverá procurar uma convergência ou então recorrer a uma 3ª solução, o que justificaria 
encontros entre os níveis local e central e apresentação clara de argumentos até atingir uma solução consensual.  

M) O PROT do Alentejo não desenvolve suficientemente factores importantes, relacionados com o complexo 
portuário-industrial de Sines, que mereciam destaque, tais como: os riscos tecnológicos relacionados com a 
ocorrência de acidentes industriais graves e com o passivo ambiental desta área industrial. Alguns factos 
recentes, tais como a detecção de contaminações por hidrocarbonetos1 no solo e em captações de água para 
abastecimento humano próximas da cidade de Sines, conferem a esta preocupação um carácter de urgência. No 
entanto, não é actualmente conhecida a magnitude do risco cumulativo da concentração industrial nesta área 
nem o seu passivo ambiental, nomeadamente ao nível da contaminação do solo e água. A especificidade técnica 
e a complexidade inerentes à avaliação do risco tecnológico, nesta área de elevada concentração de indústria 
química e petroquímica, exigem um estudo aprofundado que não pode ser responsabilidade exclusiva das 
autarquias. A coordenação técnica e o financiamento destas acções exigem a participação da administração 
central, nomeadamente através da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e, como tal, merecem referência no 
PROTA entre os objectivos e acções de interesse regional a incluir no programa de execução”. ------------------- 

Pelo exposto, considera-se que as matérias fundamentais invocadas no período de discussão pública pela Câmara 
Municipal de Sines não foram acolhidas, mantendo-se a posição claramente desfavorável do município de Sines ao 
PROTA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines mantêm a posição desfavorável ao PROTA.---- 
Ponto 14 – Guarda Nacional Republicana – Registo de distúrbios relativos ao 
estabelecimento “Bar Titanic”; ----------------------------------------------------- 
Presente oficio da Guarda Nacional Republicana, com o registo de entrada n.º 9440, datado 
de 17.05.2010, informando que de acordo com o solicitado pela Câmara Municipal de 
Sines, através do oficio com o registo 3001/2010 de 28.04.2010, não existem registos de 
distúrbios ou ruído relativos ao estabelecimento “Bar Titanic”, localizado na Rua Serpa 
Pinto nºs 28 e 30 em Sines; ----------------------------------------------------------------------  

Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 14 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de alvarás de obras  de edificação 
emitidos no mês de Maio de 2010; ------------------------------------------------------------  

Presente mapa de alvarás de obras  de edificação emitidos no mês de Maio de 2010, para 
conhecimento (presente mapa anexado à presente acta para os devidos efeitos). -------------  

Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. ---------------------------  

Ponto 15 – Serviço Administrativo de Urbanismo – mapa de comunicações prévias de 
obras de edificação admitidas e rejeitadas no mês de Maio de 2010; -------------------------  

Presente  mapa de comunicações prévias de obras de edificação admitidas e rejeitadas no 
mês de Maio de 2010 ( presente mapa anexado à presente acta para os devidos efeitos). ---- 
Deliberação: A Câmara Municipal de Sines tomou conhecimento. ---------------------------  
                                                 
1 Nas escavações conduzidas em 2008 e 2009 na ZILS foram detectados solos contaminados por hidrocarbonetos na envolvente do 
complexo petroquímico (ZILS Norte) e, em Dezembro de 2008 registaram-se contaminação por hidrocarbonetos nas captações de água 
para abastecimento humano exploradas pela autarquia a Norte da cidade de Sines. 
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Ponto 16 – DPOTA – Proposta de Loteamento Municipal – Rua Alexandre Massai 

Presente proposta de Loteamento Municipal da Rua Alexandre Massai que irá permitir 
regularizar os registos dos prédios localizados nos nºs 11 e 13 da referida rua.--------------- 

Estas edificações já se encontram inscritas na matriz sob os artigos 4251 e 4062 pelo 
importa que importa regularizar a situação de forma a permitir o registo predial das 
habitações construídas e implantadas nos lote 6 e 7, actualmente designados por Rua 
Alexandre Massai n.º 11 e n.º 13. Estes lotes foram cedidos em direito de superfície através 
das escrituras n.º 68/89,71/96,255/88 e 51/93.  Com esta operação de loteamento é também 
constituída a Parcela A que se destina a alargamento de logradouro do prédio vizinho. ---- 

Mais informa que é necessário proceder à desafectação do domínio público municipal de 
128,44 m2 correspondendo a 15,50 m2 do prédio urbano com a descrição 264/19860813 e a 
112,94 m2 do prédio urbano com a descrição 266/19860813. --------------------------------- 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. À Assembleia Municipal para os devidos efeitos.  

III - ENCERRAMENTO:  ---------------------------------------------------------------------  

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião.

 Eram 11:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


