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Introdução 

 

Os documentos aqui apresentados enquadram e suportam uma visão para o desenvolvimento do 

município de Sines, para o quadriénio 2008-2011, assim como os quadros dos objectivos 

estratégicos respectivos, para as diferentes áreas do desenvolvimento (urbano e do território em 

geral) e da vida da Câmara Municipal. 

Neste quadro estão, necessariamente, as actividades relevantes e o orçamento que os suporta, 

assim como as actividades correntes da Câmara e os respectivos meios financeiros e outros para 

os materializar. 

O ciclo anterior de grandes investimentos na qualificação urbana, nos equipamentos importantes 

nas áreas do Planeamento, Habitação, Desporto, Cultura e Acção social, assim como a crise 

Económica do País, têm uma influência significativa no equilíbrio orçamental deste documento. 

Como é sabido, não foi possível concretizar receitas previstas no anterior documento – o que 

contribuiu para dificultar o orçamento para 2008. 

No entanto, mantém-se o Património, como um activo em valorização e como um recurso 

importante para o futuro. 

E, apesar das dificuldades geradas pela redução das receitas previstas continuamos a 

desenvolver um trabalho notável que se traduz na redução significativa da divida a longo e curto 

prazo e em investimentos em obras importantes para o município; no desenvolvimento do 

trabalho de Planeamento; Plano Estratégico do Litoral Alentejano; inicio dos trabalhos de 

Revisão do PDM e dos processos de conclusão do PU de Sines e Porto Covo; do PU das Zil’s e 

outros. 

Defendemos e promovemos as questões ambientais (processo de luta contra a tentativa de 

instalação da Central de Ciclo Combinado junto à cidade); concretização do Protocolo para a 

implantação e desenvolvimento do GISA – um projecto de extraordinária importância para 

Sines e Litoral Alentejano. 

Resolvemos os problemas do artº 47º em Porto Covo, viabilizando o início das obras do 

desenvolvimento do centro urbano. 

Trabalhámos uma solução adequada para o tratamento dos esgotos domésticos de Sines. 
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Vencida esta etapa de dificuldades financeiras e falta dos devidos apoios da Administração 

Central, e realizadas um conjunto de obras e projectos estamos melhor preparados para 

enfrentarmos os trabalhos e desafios dos próximos anos. 

A estrutura do documento apresentado é inovador e pretende ser claro no que respeita ao 

suporte e linhas orientadoras da visão e objectivos estratégicos, linhas orientadoras e processos 

de trabalho desta Câmara. 

Nas linhas de orientação estratégica para 2008, considera-se prioritário: 

1 – equilíbrio/melhoria da situação financeira através de medidas de apuramento da gestão 

financeira e organizacional. 

2 – qualificar a prestação do serviço público, com a devida valorização da intervenção dos 

trabalhadores da autarquia – que são os executores dos projectos, programa e acções da 

câmara. 

3 - Promover a qualificação ambiental e urbana do concelho – através dos instrumentos de 

Gestão do Território (em elaboração e a publicar) e das prioridades em investimentos que 

garantam a qualificação do ambiente dos espaços urbanos; do desenvolvimento económico, 

da coesão social e da qualidade de vida dos cidadãos. 

4 – Investir no desenvolvimento dos sistemas e programas para a educação, a cultura e o 

desporto – na perspectiva de uma sociedade desenvolvida e do progresso Económico e 

Social. 

No respeitante à melhoria dos serviços é patente a preocupação deste executivo nas propostas e 

meios destinados à sua concretização, destacando-se a implementação do modelo de gestão por 

objectivos e da avaliação do desempenho; o reforço das estruturas de apoio ao tecido 

empresarial local e às medidas para a promoção do emprego e empreendedorismo; as melhorias 

a introduzir na Administração geral; na gestão dos Recursos Humanos; nos serviços de 

aprovisionamento e da gestão financeira de modo a melhorar a eficiência e a eficácia dos 

mesmos – para prestarmos serviços de qualidade aos munícipes, aos empresários e ao 

desenvolvimento e afirmação do município de Sines. 

É neste contexto e na perspectiva do desenvolvimento e da inovação que apresentamos um 

documento com linhas de acção e projectos a desenvolver em - 2008-2011 – dos quais destaco: 
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1 - Ambiente, Saúde e Segurança – continuam a ser as nossas prioridades. 

Em 2008 vamos iniciar a concretização do projecto GISA (Gestão – integrada da Saúde e 

Ambiente). 

Este projecto é o resultado de um trabalho persistente do executivo desta Câmara – que 

finalmente viu concretizada a assinatura do Protocolo (14/12/07) entre as Autarquias do 

Litoral Alentejano, as grandes empresas a laborar em Sines; Administração Regional de 

Saúde do Alentejo; entidades públicas (APS e Global Parques); a CCDRA – em 

representação do Ministério do Ambiente e as Instituições Universitárias (IST, FFCUL, 

ISCTE, IESRN) como entidades que garantam o suporte cientifico e técnico a este grande 

projecto com um montante contratualizado, nesta data de um milhão cento e oitenta e dois 

mil e oitocentos euros. 

A assinatura deste protocolo representa um acontecimento inédito no nosso país e ficará 

como um marco histórico pelo que representa de inovador no compromisso assumido da 

Administração Pública, Local e Central, com as grandes empresas, e entidades públicas e 

instituições de nível superior da investigação cientifica e do saber – para a implantação de 

um projecto de envergadura no estudo, defesa e Promoção do Ambiente. 

Com a concretização deste projecto – oportunamente alargado às áreas do estudo oceânico; 

solo e subsolo, pretendemos dispor de um instrumento eficaz no estudo, controle e gestão 

do ambiente em Sines e no Litoral Alentejano. 

Queremos, que este projecto se consolide e desenvolva para responder, no futuro às 

necessidades e desafios nas áreas do controle, gestão e qualidade ambiental; prestar 

informações credíveis à população sobre o estado do ambiente e servir a imagem de 

qualidade ambiental do Litoral Alentejano. 

Nesta área queremos, também, intervir na concretização de um sistema de tratamento dos 

efluentes industriais e domésticos, que garanta o tratamento adequado destes efluentes e 

consequentemente, na defesa do ecossistema marítimo. 

2 – O Planeamento estratégico e urbanístico continua a merecer a nossa preocupação como 

projectos prioritários tendo em conta a sua importância e relevância para o desenvolvimento 

e qualidade de vida do município de Sines. 

Neste contexto, destacamos a revisão do PDM que, pela sua importância e actualidade, 

representa o maior desafio para as Autarquias de Sines. 
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A Câmara está empenhada neste processo de revisão do PDM, tendo como objectivos elaborar 

um Plano que seja um instrumento que responda adequadamente às necessidades do presente e 

aos desafios do desenvolvimento futuro. 

Para tal, tivemos a preocupação de escolher uma equipa de técnicos com idoneidade e 

competência reconhecida; assim como preparar os serviços e os técnicos da Câmara que, em 

conjunto, produzam uma proposta do novo PDM, no qual os órgãos autárquicos e a população 

de Sines se revejam e o entendam como um instrumento orientador do desenvolvimento de 

Sines. 

Tendo em conta a importância deste Plano vamos procurar envolver toda a sociedade Sineense 

no processo de discussão,  com  os esclarecimentos necessários e a recolha de criticas e 

sugestões. 

Junto se anexa os tópicos das linhas de orientação para a revisão do actual PDM. 

O Plano estratégico/plano de acção do Litoral alentejano está na fase de conclusão. 

Trata-se de um Plano realizado por uma equipa competente e que envolve e compromete os 

municípios do Litoral Alentejano. 

Neste Plano destaca-se a importância do Pólo de Sines, com as componentes Portuárias; 

Industrial e Logística; o ambiente e a sua importância para toda a costa alentejana; o turismo 

como um potencial de relevante repercussão na economia da região no aumento da 

atractibilidade e competitividade na economia do desenvolvimento social; as acessibilidades e 

vias turísticas como infraestruturas fundamentais à mobilidade e ao desenvolvimento da região. 

Os Planos de Urbanização de Sines e Porto Covo têm uma relevância destacada pela sua 

importância na orientação e qualificação do tecido urbano e na qualidade de vida dos centros 

urbanos respectivos. 

No actual quadro de previsão de investimentos vultuosos em Sines, desde a expansão do 

terminal portuário de contentores à criação de novas unidades fabris de produção e criação de 

empregos qualificados; na previsão da construção das acessibilidades ferroviárias e rodoviárias 

de ligação de Sines ao País e à Europa. 

No contexto do novo quadro comunitário (QREN) – Quadro de Referencia Estratégica 

Nacional, onde se inclui a politica de cidades, é nosso dever desenvolver um trabalho na 

atracção de bons investimentos para o desenvolvimento da cidade de Sines. 

Apostar e investir numa politica da afirmação da cidade de Sines. 
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Neste âmbito é fundamental a preparação de projectos e propostas de desenvolvimento e 

qualificação da cidade de Sines – nas quais se destaca: 

1. – Projecto para um Complexo Desportivo – onde se concentrem os equipamentos de 

qualidade para o conjunto de actividades e modalidades desportivas de formação e 

competição próprios de uma cidade moderna. 

Para além  do Complexo Desportivo pretendemos desenvolver um projecto para a 

implementação dos desportos náuticos em S. Torpes e Porto Covo, com destaque para o  

surf e windsurf – na perspectivas do desenvolvimento de novas modalidades desportivas e 

da projecção turística de Sines, como um território atractivo para práticas de desportos 

náuticos. 

2. Projectos de qualidade que garantam um ligação de excelência da cidade com a frente 

marítima e com a envolvente paisagística com relevância para: 

Projecto de qualificação da Avenida Vasco da Gama – como um espaço de actividades de 

cultura e lazer, devidamente apropriado para a população de Sines; um espaço de actividades 

económicas com bares, restaurantes; quiosques e espaços de museu e artes, com uma boa 

ligação à zona histórica e que, no seu conjunto, funcione como uma sala de visitas  da cidade, 

para turistas e visitantes. Uma componente de valorização da nossa cidade – como um espaço 

urbano de centralidade do Litoral Alentejano – pela sua beleza e atractibilidade. 

Projecto para a transformação da actual via rápida entre a entrada de Sines e o Terminal 

de Petróleos, numa Avenida Marginal – como um espaço tranquilo de circulação e lazer e 

uma boa ligação da cidade à frente marítima, a norte. 

Projecto de qualificação da Ribeira dos Moinhos como um ecoparque para uma relação 

tranquila, lúdica, desportiva e cultural da cidade com este espaço magnifico – à espera de ser 

qualificado e usufruído pela população de Sines e como um cartão de visitas – dos nossos 

valores naturais e paisagísticos. 

Uma ciclovia, que ligue à avenida Vasco da Gama à falésia da zona norte, à Cova do Lago, 

Ribeira dos Moinhos e ao complexo desportivo à entrada de Sines. 

Estes projectos são fundamentais pela sua importância para a qualificação e afirmação da cidade 

de Sines. 

Temos o dever e a responsabilidade de os elaborar e procurar os meios para a sua concretização 

– no âmbito deste QREN. 
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Vamos investir nos projectos e programas de qualificação e dinamização da zona histórica. 

Nesta data estamos a realizar as obras de recuperação e qualificação do Castelo – para núcleo 

museológico e a implantação da casa Museu Vasco da Gama. 

O projecto da casa Museu Vasco da Gama será o núcleo inicial de um projecto mais amplo 

ligado às temáticas do museu do mar e dos descobrimentos, com o devido destaque à figura do 

grande Navegador – Almirante Vasco da Gama.  

Educação, Ensino, Formação e Qualificação Profissional e Emprego 

Elaborar o projecto para a nova Escola (EB1) integrada, a construir junto à Escola Secundária 

de Sines; 

Concretizar o projecto do CIEBT (Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica) na 

ZIL – 2, para apoio ao tecido empresarial e base de desenvolvimento de projectos de Ensino e 

formação profissional, com a participação das Instituições de Ensino Superior e do IEFP. 

Apostar e investir na Feira do Emprego e Empreendedorismo (inov@emprego) - agregado a um 

conjunto de entidades; empresas e instituições de emprego e formação; instituições de ensino 

superior,  num processo de discussão e busca de soluções para o desenvolvimento e o emprego 

em Sines. 

Cooperar com as Instituições de Educação e Ensino de Sines em projectos para a Educação, 

Ensino e Formação Profissional, combatendo o insucesso escolar e preparando os Jovens de 

Sines para o acesso ao emprego qualificado. 

Habitação - continuar os programas de apoio e incentivo à construção de habitação a custos 

controlados para as famílias de Sines, que não têm condições para adquirir a preços de mercado. 

Construir um conjunto de fogos para realojar famílias a viver em casas abarracadas. 

Completar as obras de qualificação dos Bairros da cidade. 

Garantir os apoios às colectividades e instituições de Sines, para que estas desenvolvam os 

programas necessários ao desenvolvimento do Desporto, Cultura e Acção Social. 

Garantir  a limpeza, asseio, iluminação pública da cidade. 

Pugnar pela construção do novo centro de Saúde de Sines. 

Este conjunto de projectos, acções e medidas contribuirão para o desenvolvimento progressivo 

da nossa cidade como um espaço atractivo agregador de massa crítica e do potencial necessário 

à sua afirmação e influência positiva no pólo de Sines e no Litoral Alentejano. 
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O Complexo Portuário com destaque para o Terminal de contentores e as zonas de 

Actividades Logísticas e empresariais – merece a nossa atenção e empenho – na procura de 

boas soluções para que estes equipamentos resultem em bons investimentos para o 

desenvolvimento de Sines e do Alentejo. 

As acessibilidades rápidas: Ferroviárias e Rodoviárias são infraestruturas fundamentais para o 

desenvolvimento destes complexos e para a competitividade e afirmação do Pólo de Sines, 

sendo urgente a sua construção. Reivindicaremos e trabalharemos para as conseguir. 

Porto Covo -  justifica um destaque e uma atenção especial. Na sequência de um longo e 

persistente trabalho da Câmara, Porto Covo vai iniciar um novo ciclo de desenvolvimento: 

1- As obras do Artº 47º arrancaram e, nos próximos anos, Porto Covo terá uma nova 

fisionomia urbana composta por novos arruamentos; novas habitações; hotéis; espaços 

verdes; equipamentos para  a educação, o desporto, para a infância e a 3ª Idade. 

2- A Câmara vai instalar um novo Pavilhão Multiusos para desportos; cultura e lazer 

complementado com ginásio e piscina aquecida. Vai também viabilizar as instalações do 

Centro Dia e para a Sede do Clube Desportivo de Porto Covo. 

Com estes investimentos criamos mais e melhores condições para as práticas desportivas e o 

desenvolvimento do desporto e da cultura em Porto Covo. 

A Praça Marquês de Pombal vai ser qualificada. 

Vamos completar o reforço de água a Porto Covo; Foros da Pouca Farinha, Fonte Mouro; 

Bairro da Colmeia; Cabeça da Cabra e Terça Parte. 

Vamos substituir e alargar o tapete da Estrada 554 (Morgavel – Parreira) e limite do 

concelho. 

O PU de Porto Covo será publicado no inicio do próximo ano, o que proporcionará o 

crescimento do Centro Urbano de Porto Covo em habitação; residências turísticas e 

equipamentos hoteleiros e de lazer. 

No âmbito da revisão do PDM iremos garantir novos espaços turísticos na envolvente de 

Porto Covo, que proporcionem investimentos em complexos turísticos com relevante 

repercussão no emprego e na economia local. 

Iremos também, em conjunto com a Junta de Freguesia de Porto Covo, estudar e 

desenvolver um projecto para a qualificação da Zona do Portinho, um espaço muito 

importante para usos e fins turísticos e lazer. 
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Vamos continuar os projectos de qualificação dos apoios de praias. 

Vamos continuar apostar no FMM em Porto Covo. 

A Câmara Municipal continuará a trabalhar em parceria com a Junta de Freguesia de Porto 

Covo nos apoios às Colectividades ao desporto, à educação e cultura; a novos projectos que 

beneficiem Porto Covo e a sua população. 

 

Em conclusão: 

Apresentamos um conjunto de projectos, programas e acções integrados nas GOPS para 2008-

2011 que, seguramente, contribuirão para responder às necessidades e anseios da população e 

do desenvolvimento do Concelho de Sines. 

Vivemos um período de dificuldades, mas um período crucial com desafios muito importantes, 

que é necessários enfrentar com inteligência, persistência e determinação. 

Estou convicto que venceremos as dificuldades e obstáculos e que caminharemos no sentido do 

progresso, da coesão e solidariedade. 

Neste contexto, as propostas que apresentamos à Câmara e à Assembleia Municipal  em obras, 

projectos e acções são de fundamental importância para a população e para o desenvolvimento 

de Sines. Por isso creio que merecerão a vossa aprovação. 

 

 

Sines, 17 de Dezembro de 2007. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Sines 

 

Manuel Coelho Carvalho 
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Missão, Visão e Valores 

 

Num quadro de planeamento e gestão estratégica, as Grandes Opções do Plano para o 
quadriénio 2008-2011 são encaradas pela Câmara Municipal de Sines como documento 
orientador da acção da autarquia, com o objectivo de cumprimento da sua Missão, Visão e 
Valores: 

Missão (o que fazemos): Promovemos o desenvolvimento económico, social e cultural do 
concelho, potenciando a qualidade de vida dos cidadãos. 

“Realizamos o interesse público” 

Visão (como queremos ser vistos no futuro): Queremos merecer a confiança da população 

Valores (o que devemos respeitar internamente para que possamos desempenhar a missão e 
atingir a visão): 

� Competência: Síntese de conhecimentos e aptidões que se traduzem na capacidade de 
realizar acções com vista à realização do fim último da organização: realizar o interesse 
público 

� Comunicação: Capacidade de partilhar interna e externamente informação e 
conhecimentos  

� Cooperação: Capacidade de trabalhar em equipa, capitalizando em favor da organização 
as diferentes competências dos colaboradores 

� Coordenação: Capacidade de liderança, que motiva, internaliza e potencia a realização 
dos outros valores  
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Neste sentido, a Câmara Municipal de Sines definiu os objectivos estratégicos para o 
quadriénio: 

Objectivos Estratégicos para o Quadriénio (2008 – 2 011) 

 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Sines definiu os objectivos estratégicos para o 
quadriénio: 

 
� Apostar na qualificação do serviço público, valorizar os recursos humanos, equilibrar a 

situação financeira da autarquia e promover o progresso económico e social; 

� Construir cidade, qualificada, criativa e atractiva; ganhar dimensão crítica relevante.  

 

Linhas de Orientação Estratégica (LOE) 2008 

 

Para o próximo ano, considerando as prioridades assumidas pelo executivo, foram definidas as 
seguintes Linhas de Orientação Estratégica: 

 
Linhas de Orientação Estratégica (LOE) 2008 

1. Equilibrar a situação financeira da autarquia através da introdução de medidas 
aptas a diminuir a despesa pública municipal e aumentar a receita, reduzindo 
assim o impacto de eventuais cortes orçamentais na capacidade operacional da 
organização 

A autarquia prosseguirá o objectivo de equilibrar a situação financeira da Câmara, introduzindo 
medidas que se revelem adequadas para reduzir a despesa pública municipal e aumentar a 
receita, de forma a deter base orçamental para concretizar os seus demais objectivos. 

Face aos constrangimentos orçamentais criados pela nova Lei das Finanças Locais este 
objectivo assume ainda maior relevância, sendo condição de realização das prioridades 
definidas. 

2. Qualificar e melhorar a prestação de serviço público, valorizando a intervenção 
dos trabalhadores 

A Câmara continuará a prosseguir a defesa persistente e coerente do serviço público, 
qualificando a sua intervenção no processo de desenvolvimento local. 

Para tal, continuaremos a apostar na modernização dos serviços, promovendo a sua eficiência, 
através da introdução de novos métodos de trabalho e modelos de organização (manual de 
procedimentos), aptos a simplificar todo o procedimento administrativo. 

A autarquia prosseguirá, ainda, com um programa de formação adequada para os trabalhadores, 
dotando-os dos conhecimentos e competências necessárias ao bom desempenho das suas 
funções e fomentando a sua autonomia. 

3. Promover pela qualificação urbana e ambiental do concelho, elaborando os 
Instrumentos de Gestão Territorial adequados às perspectivas de desenvolvimento 
económico, social e cultural do concelho, dotando o município de instrumentos 
para concretizar oportunidades e prevenir ameaças 

Continuaremos a desenvolver um trabalho articulado de elaboração de instrumentos de gestão 
territorial, prosseguindo o seu processo de requalificação e modernização, com vista à 
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construção de um território com novas centralidades e oportunidades de desenvolvimento, em 
equilíbrio com os seus sistemas ambientais. 

Continuaremos a desenvolver progressivamente uma estratégia de revitalização urbana e 
ambiental, criando condições para a concretização de processos de transformação estética e 
funcional dos núcleos urbanos e dos espaços públicos, realizando Planos de Ordenamento do 
Território, estudos e projectos que visam a qualificação de áreas de grande potencial e interesse 
económico, paisagístico e urbano. 

4. Desenvolver os sistemas educativo, cultural e desportivo no concelho, criando 
condições de igualdade de oportunidades para todos 

A autarquia continuará a criar condições que garantam a todos níveis de escolaridade e 
formação profissional acessíveis a todos os cidadãos, prosseguindo na implementação de 
programas de apoio a crianças e jovens carenciados, na criação de programas de aprendizagem 
ao longo da vida e na implementação das actividades de enriquecimento curricular, 
desenvolvendo assim uma política de educação orientada para o acesso ao emprego qualificado 
e ao exercício de uma cidadania activa. 

Sines, município de cultura, continuará a criar e proporcionar meios que fomentem a criação e 
fruição dos vários ramos e actividades culturais, qualificando os equipamentos, incentivando 
manifestações culturais contemporâneas e aprofundando a sua vocação para a realização de 
eventos de irradiação regional e nacional, sem esquecer a valorização do património e a 
preservação das memórias e tradições. 

No desporto, o município prosseguirá sua política de desporto para todos, dotando-se de 
recursos e equipamentos modernos aptos ao fomento das múltiplas práticas desportivas no 
concelho e apoiando instituições dinamizadoras da formação desportiva, e altos níveis de 
competição. 
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Plano de Actividades para 2008 (por unidade orgânic a) 

 
Organograma dos Serviços da Câmara Municipal de Sines   

 

 

A partir das Linhas de Orientação Estratégica, e em continuidade com a actuação do município 
nas diferentes áreas de intervenção, e tendo ainda em conta a nova estrutura orgânica dos 
serviços municipais, em vigor desde 24 de Julho de 2007, é definido o seguinte plano de 
actividades, por unidade orgânica: 

1. Gabinete da Presidência 
1.1. Apresentação de candidaturas ao Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007/13 

(QREN), numa perspectiva de desenvolvimento do concelho.  

1.2. Promover o diagnóstico e definição de um Modelo de Gestão e de Avaliação do 
Desempenho: Projecto, com o apoio técnico de uma universidade, que permita cumprir 
o objectivo de controlo de gestão, visando em particular a análise e o controlo da 
execução das grandes opções do plano. O projecto pretende apoiar a definição de um 
modelo de gestão baseado em objectivos e, nesse contexto, conceber, desenvolver e 
apoiar a implementação de um instrumento de monitorização e avaliação do 
desempenho baseado no Balanced ScoreCard (BSC), ao nível das várias áreas de 
responsabilidade da Câmara Municipal de Sines, em particular:  

1.2.1. Diagnóstico do actual modelo de Gestão e de Planeamento e Controlo e análise da 
sua adequação às necessidades actuais;  

1.2.2. Definição de um modelo de gestão por objectivos, identificando as áreas de 
responsabilidade a envolver e os instrumentos de controlo de gestão a 
implementar. Identificar as actividades existentes e a afectação de recursos com 
vista a melhorar a sua utilização e reduzir as necessidades de financiamento da 
Câmara;  



 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  S I N E S  

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2008-2011                                                                                            
  14 

1.2.3. Concepção do BSC e definição dos indicadores que promovam o alinhamento das 
várias áreas de responsabilidade, com vista à realização das grande opções e dos 
objectivos estratégicos da Câmara;  

1.2.4. Elaboração de um plano de acção, identificando os instrumentos a implementar, 
metodologia de concepção e programa de implementação; Difusão dos novos 
instrumentos junto dos gestores e quadros dirigentes, de forma a garantir a 
interpretação uniforme dos conceitos, por via de acções de sensibilização e 
formação adaptadas à realidade da Câmara Municipal de Sines. 

1.3. Promover a revisão das delegações de competência do Câmara nas Juntas de Freguesias, 
para uma melhor prestação de serviços ao cidadão e racionalização dos meios ao dispor 
das autarquias.  

2. Serviço Municipal de Protecção Civil 
2.1. Planeamento para a Protecção Civil 

2.1.1. Conclusão do Plano de Emergência Externo, que se encontra a ser elaborado 
conjuntamente com as principais empresas abrangidas pela directiva SEVESO II e 
a Autoridade Nacional de Protecção Civil / CDOS de Setúbal. 

2.1.2.  Conclusão da revisão do Plano Municipal de Emergência. 

2.1.2.1. Realização de exercício, envolvendo os diversos agentes de protecção civil, 
bem como aqueles que têm o dever de colaborar com o Sistema de 
Protecção Civil, para testar o Plano Municipal e aferir a capacidade de 
resposta dos agentes envolvidos, bem como verificar o comportamento da 
população. 

2.1.3. Elaboração do Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, com 
o Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal (Sines - Santiago do Cacém)  

2.2. "Conhecer Sines em Segurança": Iniciativa vocacionada, em especial, para a população 
escolar, com o objectivo do contacto com os aspectos da segurança das pessoas e do 
ambiente ligados às diferentes realidades industriais do concelho. Incluirá espaços de 
exposição e espaços de debate/divulgação, com vista à promoção de uma cultura de 
segurança necessária a uma população que convive com um complexo industrial 

3. Gabinete de Apoio ao Empresário (GAE): 
3.1. Sines Tecnopólo – A Associação Centro de Incubação de Empresas de Base 

Tecnológica Vasco da Gama, na qual a Câmara Municipal de Sines detém a maioria do 
património associativo promoverá a construção do edifício do Centro de Incubação de 
Empresas de Base Tecnológica, para a promoção do empreendedorismo de base 
tecnológica e a oferta de "multi-serviços" complementares relevantes para a actividade 
económica sub-regional, acolhendo nas suas instalações ideias, projectos e empresas 
que apresentem uma forte ligação com áreas de I & DT determinantes para a 
diversificação e fortalecimento do tecido empresarial da sub-região Alentejo Litoral 

3.2. Inov@emprego – Feira do Emprego, Formação e Empreendedorismo do Litoral 
Alentejano: Realização da 2ª edição, com os objectivos principais de dinamizar o 
Mercado de Trabalho do Alentejo Litoral e preparar a juventude para os desafios do 
Mercado de Trabalho do Alentejo Litoral.  

3.3. Estudo para a criação do Fundo de apoio às pequenas e médias empresas do Concelho 
de Sines (FAME): eventual criação de um fundo, em conjunto com uma entidade 
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bancária, o IAPMEI, a ADRAL e uma Sociedade de Garantia Mútua, para ajudar a 
financiar investimentos privados (e de preferência inovadores) no concelho de Sines.  

3.4. Conferência sobre QREN e incentivos comunitários a iniciativas empresariais: O novo 
QREN vai criar um conjunto de medidas de apoio, de programas de financiamento e de 
medidas desconcentradas regionalmente que vão dar origem a oportunidades para o co-
financiamento de investimentos empresariais. Torna-se então necessário dar a conhecer 
estes apoios à classe empresarial do concelho e, simultaneamente procurar atrair 
investimento gerador de oportunidades de trabalho e desenvolvimento para o concelho 
de Sines. 

4. Gabinete de Informática e Telecomunicações: 
4.1. Actualização contínua do parque informático, imperativo no âmbito da modernização 

dos serviços, ao nível do hardware (máquinas), como do software (programas). 

4.2. Actualização das Telecomunicações – Centrais Telefónicas, potenciada pela nova infra-
estrutura de fibra óptica instalada, que permite migrar para uma solução que reduza, 
significativamente, os custos com as comunicações fixas. 

4.3. Diminuição significativa dos custos de impressão de documentos, através de soluções 
em que se substituem todas as impressoras pequenas e fotocopiadoras, por menos 
impressoras, por edifício, mas mais robustas e multifuncionais, que agregam 
impressão, cópia e scanner, equipadas com software de gestão, capaz de emitir 
relatórios por utilizador, para agregar à contabilidade de custos. Esta progressão será 
faseada, em dois anos. 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

5. Divisão de Administração Geral 
5.1. Implementação do sistema de gestão documental, com vista à redução de despesas 

(diminuição de gastos de papel), aumento da celeridade na resposta ao munícipe, 
aumento da fiabilidade dos sistemas de arquivo municipal, simplificação de 
procedimentos e melhoria das condições de trabalho dos funcionários. Este sistema 
permitirá potenciar as capacidades dos serviços on-line (através da Internet) e aumentar 
a qualidade e rapidez dos serviços de atendimento ao munícipe. 

5.2. Serviços on-line: Através da implementação do projecto da Região Digital do Litoral 
Alentejano, aprofundar a disponibilização de serviços on-line, que facilitem o acesso 
dos cidadãos aos serviços prestados pela autarquia e aumentem o grau de participação 
no processo decisório. 

5.3. Manual de Procedimento Administrativo: Conforme referido nas Linhas de Orientação 
Estratégica, a CMS apostará na modernização dos serviços, promovendo a sua 
eficiência, através da introdução de novos métodos de trabalho e modelos de 
organização (manual de procedimentos), aptos a simplificar todo o procedimento 
administrativo. 

5.4. Promover o fácil acesso aos documentos administrativos, promovendo os princípios da 
publicidade, da transparência, da igualdade, da justiça e da imparcialidade, no sentido 
de aumentar a participação dos cidadãos no processo decisório. As ferramentas 
tecnológicas, como a gestão documental, o sítio de Internet ou a intranet são 
fundamentais para este objectivo. 
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5.5. Promoção da utilização da Intranet: A Intranet constitui-se como ferramenta facilitadora 
do diálogo interno da organização, apto a desenvolver a consolidação e aplicação dos 
princípios da comunicação, cooperação e coordenação, identificados como os valores a 
respeitar para o cumprimento da missão da CMS. Simultaneamente, permite melhorar 
e tornar mais rápida a resposta aos cidadãos, pela difusão da informação entre os 
diferentes serviços, fazendo chegar essa informação ao interlocutor do cidadão, 
independentemente do local onde estes se encontram.  

DAG | Arquivo Municipal: 

5.6. Implementação do Sistema de Arquivos da Câmara Municipal de Sines, integrado nas 
acções das Câmara Municipal de Sines para racionalizar o seu funcionamento 
administrativo.  

5.7.  Preservação documental, através da conservação preventiva das espécies documentais. 

5.8.  Histórias de Sines: publicação de obras historiográficas e arquivísticas relativas ao 
concelho. 

5.9. Serviço Educativo e Cultural (integrado no CAS): divulgação do património do 
concelho junto à comunidade escolar. 

5.10. Conhecer a história de Sines: divulgação do património histórico e arquivístico 
do concelho através de exposições (25 de Abril; Dia do Município) 

5.11. Redes do Tempo: registo dos testemunhos orais para uma história do concelho 
em 2011. 

DAG – Serviços de Apoio 

5.12. Optimização do sistema de vigilância de edifícios, através da aquisição de 
equipamentos de segurança, permitindo, com o mesmo conjunto de recursos humanos 
afecto ao serviço e menor recurso a trabalho em horas extraordinárias, assegurar a 
vigilância da totalidade dos edifícios e equipamentos municipais. 

DAG – Serviço de Seguros 

5.13. Análise de todos os seguros da Câmara Municipal de Sines para proceder a um 
estudo capaz de identificar poupanças significativas, sem diminuição dos níveis de 
protecção assegurados. 

6. Divisão de Recursos Humanos 
6.1. Implementar a Gestão por Objectivos e o Sistema Integrado de Avaliação de 

Desempenho na Administração Pública, em articulação com o Modelo de Gestão a 
desenhar para a Câmara Municipal de Sines   

6.2. Reforçar a formação profissional, em articulação com o Modelo de Gestão, e a Gestão 
por Objectivos, actualizando o levantamento de necessidades de formação, adequada às 
funções desempenhadas, e promovendo o necessário Plano de Formação, sempre que 
possível em Sines, e em contexto de trabalho. 

6.3. Aumentar a produtividade dos serviços camarários, melhorando a gestão dos recursos 
humanos do ponto de vista da assiduidade, pontualidade, coordenação de horários de 
trabalho com funções a executar, racionalização do trabalho extraordinário 

Divisão Financeira 
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7. Serviço de Aprovisionamento 
7.1. Potenciar a eficiência e eficácia dos processos de aquisição da autarquia  

7.1.1. Potenciar a capacidade negocial da autarquia, através da articulação deste serviço 
com o serviço de gestão financeira no que diz respeito aos prazos de pagamento a 
praticar;  

7.1.2. Optimizar os processos administrativos desenvolvidos no Serviço de 
Aprovisionamento, combatendo desperdícios e obtendo ganhos de eficiência 
material e financeira, bem como proceder às necessárias adaptações à luz do 
futuro Código da Contratação Pública;  

7.1.3. Dinamizar a área das compras electrónicas na autarquia. 

7.2. Proceder à revisão da norma de controlo interno, na área do aprovisionamento, 
incluindo a definição de realização de testes de conformidade. 

7.3. Optimizar a Gestão de Stocks da Autarquia, evitando a ruptura de stocks, bem como as 
aquisições urgentes por ajuste directo. 

8. Serviço de Gestão Financeira 
8.1. Implementar a contabilidade de custos, para melhor conhecer os custos dos serviços 

prestados à população, assim podendo estabelecer os justos preços a pagar pelos 
serviços que não devam ser gratuitos.  

8.2. Promover pela elaboração do Novo Regulamento de Taxas, ao abrigo da Lei 53-E/2006, 
de 29 de Dezembro. 

8.3. Rever a Norma de Controlo Interno, para a área financeira, no sentido de a adequar à 
nova estrutura dos serviços municipais, visando os seguintes objectivos: 

8.3.1. A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução 
e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações 
financeiras e ao sistema contabilístico; 

8.3.2.  O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos 
titulares; 

8.3.3. A aprovação e controlo de documentos; 

8.3.4.  A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da 
fiabilidade da informação produzida; 

8.3.5.  O incremento da eficiência das operações; 

8.3.6.  A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção 
de encargos; 

8.3.7.  O controlo das aplicações e do ambiente informáticos; 

8.4. Optimizar a gestão da dívida a fornecedores através do planeamento e controlo dos 
recursos disponíveis. Racionalizar os pagamentos através da elaboração de orçamentos 
mensais de tesouraria, onde são previstas quer as receitas, quer as despesas, e 
acautelados todos os encargos obrigatórios. 

8.5. Optimizar a gestão da dívida de terceiros, através de coordenação com os diversos 
serviços na elaboração de um ficheiro informático devidamente actualizado e de forma 
a permitir conhecer os saldos em dívida em determinada data e por antiguidade, os 
quais devem ser devidamente analisados para constituição de provisões para clientes de 
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cobrança duvidosa, para a cobrança atempada das dívidas em mora e para a tomada de 
decisões, especialmente no que se refere a dívidas com atrasos mais significativos. 

8.6. Aperfeiçoar os instrumentos de apoio à tomada de decisão através da elaboração de 
documentos de informação financeira periódica que auxiliem a decisão e avaliação do 
cumprimento dos objectivos traçados. 

8.7. Alargar a emissão de factura/recibo com a possibilidade de pagamento por Multibanco a 
outros serviços para além do fornecimento de água, permitindo maior comodidade ao 
munícipe e maior capacidade de arrecadação de receitas. 

9. Serviço de Património 
9.1. Rever a Norma de Controlo Interno, para a área do Património, visando assegurar a 

salvaguarda do património municipal. 

9.2. Promover o registo exaustivo de Bens Imóveis existentes à data do Balanço Inicial e que 
não foram ainda objecto de todos os registos necessários à boa gestão do património 
municipal 

9.3. Promover a identificação dos Bens Móveis e a sua conferência física periódica. 

Divisão de Comunicação 

10. Serviço de Informação, Divulgação e Imagem 
10.1. Assegurar, através de meios próprios, a informação regular e alargada da 

população sobre a actividade municipal, assistindo ao direito dos munícipes de serem 
informados sobre a actividade desenvolvida pelo executivo que elegeram, concorrendo 
para a legitimação democrática do poder exercido. Serão meios para este objectivo 
jornal municipal, a publicação do Relatório de Actividades e agenda de eventos 
municipal. 

10.2. Promover a divulgação do município e a prestação de serviços através das novas 
tecnologias da informação e da comunicação. A Internet constitui-se, 
progressivamente, como o meio em que as informações sobre o concelho e a actividade 
municipal são prestadas de forma mais completa e com maior alcance geográfico. 
Acresce a possibilidade, prevista no novo site municipal realizado através da Região 
Digital do Litoral Alentejano, de prestar serviços em linha de forma mais cómoda e 
mais célere do que o seriam no modo presencial. 

10.3. Melhorar a informação prestada aos munícipes sobre a organização e o 
funcionamento dos serviços municipais, sob a forma de guia, através de uma brochura 
anual própria, com a maior e mais democrática difusão possível (distribuição 
domiciliária). 

10.4. Divulgar informações relevantes para os trabalhadores através de novos meios 
de comunicação interna, contribuindo para a coesão interna da organização e a 
prestação de um bom serviço. O boletim interno proposto será articulado com a nova 
Intranet, em processo de instalação. 

10.5. Recolher, organizar e analisar os dados relativos à cobertura mediática da 
actividade municipal e da vida global do concelho, através da aquisição de um serviço 
profissional de recolha de imprensa, fundamental para a compreensão do modo como o 
território e a sua gestão se projectam publicamente, e para a criação de uma base de 
dados que permita avaliar, ao longo do tempo, a evolução das mais diferentes 
dinâmicas da vida do concelho. 
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10.6. Melhorar a cobertura espacial dos suportes urbanos de informação municipal 
através da criação de um circuito de estruturas de mupi, já presentes na larga maioria 
das cidades. As estruturas de mupi permitem uma comunicação mais próxima do 
transeunte e uma boa integração com o espaço público, podendo significar, no futuro, 
um desinvestimento noutros suportes de informação.  

10.7. Melhorar a capacidade de prestação de informações de carácter urgente à 
população (SMS), através da criação de um novo canal de comunicação com o público, 
de grande utilidade na transmissão de informações de carácter urgente, normalmente 
pouco eficaz através de qualquer dos meios actualmente disponíveis.  

10.8. Assegurar os materiais de divulgação de eventos regulares promovidos pelo 
município de Sines e no concelho através de meios que assegurem a difusão adequada 
junto de um público-alvo tendencialmente concelhio.  

10.9. Divulgar a programação e promover a imagem de eventos de carácter 
excepcional:  

10.9.1. Festival Músicas do Mundo: O Festival Músicas do Mundo é o principal evento 
realizado pelo município e uma ferramenta fundamental na criação de uma 
imagem positiva de Sines, constituindo-se como um importante activo cultural e 
económico, com repercussões a nível turístico e na capacidade de afirmação de 
Sines como centro urbano progressivo, atraente para a mão-de-obra qualificada.  

10.9.2. Mostra Gastronómica: Com a passagem para a Avenida Vasco da Gama, a 
Mostra Gastronómica ganhou uma nova dimensão e capacidade de crescimento, 
sendo de supor que o sentido será o da sua afirmação como evento de referência 
na sub-região.  

10.9.3. Inov@emprego: Na sequência do sucesso da primeira edição da 
Inov@emprego, propõe-se um projecto de comunicação do evento que reforce o 
seu carácter regional e a sua penetração nas escolas e nas instituições de ensino 
médio e superior do Alentejo e distrito de Setúbal.  

10.10. Divulgar as actividades e promover a imagem institucional do Centro de Artes 
de Sines (incluindo Biblioteca Municipal e Arquivo Histórico). Dadas as suas 
características excepcionais no contexto dos equipamentos do município, o Centro de 
Artes de Sines merece uma abordagem também singular no que toca ao trabalho de 
comunicação e imagem.  

10.11. Divulgar os programas e equipamentos do município nas áreas desportiva, 
cultural, educativa, juvenil, social e económica: Como reforço da informação 
municipal generalista e da divulgação específica dos eventos promovidos, promover a 
elaboração de um conjunto de materiais, em tiragens limitadas, para informação ao 
público sobre as características dos principais equipamentos e programas municipais.  

10.12. Divulgar o processo de revisão do PDM e restantes ferramentas de 
planeamento, ordenamento do território e ambiente: A importância estratégica para o 
futuro de Sines do processo de revisão do PDM e a necessidade de, quer na sua 
elaboração, quer na compreensão nas suas conclusões, ter a maior participação possível 
do público, motivam um projecto comunicativo próprio para este fim.  

10.13. Melhorar a informação aos munícipes sobre protecção civil e utilização 
eficiente dos serviços básicos, através da realização de brochuras com informação de 
acesso alargado com aconselhamento profissional sobre medidas de prevenção e auto-
protecção aplicadas a acidentes industriais e tecnológicos dirigidas ao público em geral 
(com distribuição domiciliária) e ao público infantil (com distribuição nas escolas). Em 
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paralelo, propõe-se a criação de um suporte informativo fraccionado com conselhos de 
utilização eficiente dos serviços básicos (água, esgotos, resíduos, energia, etc.) para 
disponibilizar aos espaços de atendimento municipais. 

11. Serviço de Atendimento 
11.1. Implementação do Serviço de Atendimento nos Paços do Concelho, para uma 

mais rápida e eficaz resposta a todas as solicitações dos munícipes, recorrendo aos 
novos meios do Sistema de Gestão Documental e Intranet, e a uma nova concepção do 
espaço. 

11.2. Implementação do Serviço de Atendimento em Porto Covo, aproximando a 
administração dos cidadãos, facilitando o acesso aos serviços prestados pela autarquia 
e potenciando a participação dos cidadãos nos processos decisórios. 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

12. Serviço de Parque de Máquinas e Viaturas Municipais 
12.1. Optimização da gestão do Parque de Viaturas Municipais, com vista a servir os 

restantes serviços da Câmara Municipal de Sines na prossecução das suas actividades, 
designadamente através do uso da intranet, como meio facilitador das solicitações e 
resposta às mesmas. 

12.2. Aquisição das viaturas estritamente necessárias à boa execução do Plano de 
Actividades. 

13. Divisão de Obras Municipais 
13.1. Projectos e Obras de Requalificação Urbana 

13.1.1. Arranjos Exteriores do Bairro 1º de Maio 

13.1.2. Jardim Público do Loteamento do Farol 

13.1.3. Loteamento do Alcarial – Espaços exteriores 

13.1.4. Loteamento da Ponte Serva – Obras de Urbanização 

13.1.5. Loteamento da Quinta dos Passarinhos – Obras de Urbanização 

13.1.6. Edifício dos Paços do Concelho – Qualificação dos Espaços Exteriores:  

13.1.7. Qualificação do Parque Escolar: intervenções prioritárias nas Escolas Básicas 1 
do Concelho 

13.2. Percurso Eco-cultural do Litoral 

13.2.1. Percurso Eco-cultural do Litoral – Percursos Eco-viários complementares, entre 
a Ribeira de Moinhos e Porto Covo, com a criação de percurso pedonal e ciclovia, 
paralelamente à reconfiguração do troço urbano do IP (Marginal Norte), para 
permitir o contacto da população residente e turística com o património cultural, 
natural e edificado do Concelho de Sines, requalificando toda a frente marítima de 
Sines. 

13.2.2. Parque Ecológico da Ribeira de Moinhos 

13.3. Construção de bloco habitacional com cerca de 20 fogos, para realojamentos 
indispensáveis a intervenções de qualificação urbana 
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13.4. Construção/comparticipação em Centro de Dia em Porto Covo 

13.5. Construção de Pavilhão Multiusos em Porto Covo, que permita a realização 
eventos desportivos, culturais e sociais. 

13.6. Construção de Casa de Velório em Porto covo  

13.7. Requalificação da Praça Marquês de Pombal em Porto Covo, em 
complementaridade com a intervenção da Rua Vasco da Gama, dotando Porto Covo de 
um espaço público altamente qualificado e capaz de acolher manifestações de carácter 
cultural e turístico 

13.8. Requalificação e alargamento da Estrada Municipal 554, dotando esta via de 
melhores condições de tráfego e segurança 

13.9. Requalificação da Travessa de Santa Catarina para estabilização da mesma, 
pavimentação para melhorar as condições do tráfego automóvel e pedonal, reforço de 
infra-estruturas de águas e esgotos e execução de muro para a estabilização da falésia. 

14. Divisão de Serviços Urbanos 
14.1. Optimização do Sistema de Tratamento de Esgotos de Sines: implementação de 

solução sustentável do ponto de vista económico e ambiental para o tratamento total 
dos esgotos da cidade de Sines; intervenções nas estações elevatórias; optimização 
energética e telessinalização do sistema de esgotos. 

14.2. Qualificação do sistema de Tratamento de Esgotos de Porto Covo, através de 
beneficiações na ETAR e redes  

14.3. Qualificação do sistema de abastecimento de água para consumo humano na 
cidade de Sines, através de intervenções ao nível do depósito de Monte Chãos; 
execução e beneficiação de furos; construção e beneficiação das redes; estabelecimento 
de perímetros de protecção aos aquíferos e instalações do sistema de captação; sistema 
de racionalização energética e telegestão; aquisição e reparação de contadores 

14.4. Reforço do Abastecimento de Água a Porto Covo através da interligação com o 
sistema da cidade de Sines e ampliação da armazenagem 

14.5. Abastecimento de água à Terça Parte 

14.6. Programa de Controlo de Qualidade para a Divisão de Serviços Urbanos, no 
sentido do controlo da qualidade e da melhoria contínua dos serviços urbanos prestados 
à população, com ênfase para a distribuição de água para consumo humano 

14.7. Melhoria do sistema de limpeza pública, designadamente através da aquisição 
de contentores em profundidade para substituição dos de superfície existentes em 
diversos pontos da cidade e aquisição de ecopontos em profundidade de forma a dotar 
a zona histórica da cidade com este tipo de equipamentos em substituição dos 
ecopontos à superfície existentes. 

14.8. Implementação de Eco-centro, para recolha de outras materiais recicláveis, em 
complemento da rede de ecopontos distribuída pelo Concelho. 

14.9. Revisão do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene Pública, no 
que se refere à formação do preço a cobrar pela recolha de RSU a consumidores não 
domésticos. 

14.10. Criação/requalificação de espaços verdes, com a aquisição de diversas espécies 
arbóreas e arbustivas 
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14.11. Beneficiação do Cemitério Municipal de Sines: Construção de bloco de 120 
ossários 

14.12. Elaboração de projecto de execução para o novo cemitério municipal de Sines 

Departamento de Educação, Cultura, Desporto e Acção Social 

Divisão de Educação e Acção Social 

15. Serviço de Educação 
15.1. Qualificação do Parque Informático das escolas Básicas do Concelho (Jardins 

de Infância e 1º Ciclo) através das aquisições indispensáveis com o objectivo de 
garantir um acesso eficaz às novas tecnologias para o bom desenvolvimento e sucesso 
escolar das crianças. 

15.2. Acção Social Escolar:  

15.2.1. Acções da competência da autarquia que visam efectivar o apoio a crianças e 
jovens carenciados, do 1º ciclo do ensino básico 

15.2.2. Atribuição de bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior, enquadrada na 
intenção de desenvolver uma política educativa orientada para o acesso ao 
emprego qualificado e ao exercício de uma cidadania activa. Em 2008 deve 
concluir-se a revisão do Regulamento que sustenta esta atribuição 

15.2.3. Componente de Apoio à Família: Acção de apoio às famílias com o objectivo 
de possibilitar que as crianças de nível pré-escolar possam frequentar um 
estabelecimento educativo que dê resposta à necessidade de se ocuparem com 
actividades adequadas do ponto de vista lúdico-social durante o horário laboral 
dos pais. 

15.2.4. Transportes Escolares: Acção da competência da Autarquia, fundamental para 
garantir a frequência das crianças e dos alunos nos estabelecimentos educativos. 

15.2.5. Refeitórios Escolares: Serviço de suporte fundamental nos Estabelecimentos 
Educativos que contribui para criar condições que garantam a acessibilidade à 
educação básica. 

15.3. Actividades de Enriquecimento Curricular: Este programa, ao qual a Autarquia 
se candidatou em parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas Básicas de Sines, 
consiste numa medida fundamental na prossecução de uma política educativa que 
desenvolve capacidades nas crianças e jovens para que, no futuro, se tornem cidadãos 
activos, proactivos e críticos. 

15.4. Iniciativas Diversas: Estas iniciativas consistem em actividades lúdicas, 
pedagógicas e orientadoras que permitem às crianças desenvolver as suas capacidades 
de aprendizagem, mas também dar-lhes a conhecer outros elementos da Comunidade 
Educativa e outros meios para estreitar o conhecimento relativamente à realidade local, 
regional, nacional e global onde se inserem:  

15.4.1. Dia do Município 

15.4.2. Festa de Natal  

15.4.3. Recepção à Comunidade Educativa 

15.4.4. 25 de Abril  

15.4.5. Encontro/Colóquio sobre Educação 



 
C Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  S I N E S  

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2008-2011                                                                                            
  23 

15.5. Mês da Criança e da Educação: Acção que congrega várias comemorações em 
prol dos direitos das crianças e dos esforços desenvolvidos ao longo do ano lectivo na 
área da Educação. Integra o Dia da Criança, Dia do Ambiente, Dia dos Oceanos, Festa 
da Educação, 1ªs Cambalhotas e Olimpíadas Escolares 

15.6. Apoios financeiros ao Agrupamento Vertical de Escolas de Sines, de acordo 
com as competências legais acometidas à Câmara Municipal de Sines e em 
complemento destas, no sentido do melhor funcionamento das instituições. 

16. Serviço de Acção Social 
16.1. Actualização do Diagnóstico Social do Concelho, com a prévia dotação dos 

parceiros sociais interventores no processo de conhecimentos adequados ao nível das 
metodologias necessárias para a produção de um documento pertinente que reflicta a 
realidade social do concelho. 

16.2. Coordenação permanente com as instituições competentes (Segurança Social, 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Comissão de Protecção de Menores, 
…), no sentido do bom encaminhamento das situações de carência social. 

16.3. Programa de apoio à 3ª idade (a par das iniciativas destinadas a esta faixa da 
população nas áreas da habitação, do desporto e da cultura): 

16.3.1. Realização do Passeio da Primavera de forma a proporcionar à população sénior 
do concelho um momento de convívio e de lazer, sendo, para muitos, a única 
oportunidade de conhecer o nosso país e a sua riqueza patrimonial e cultural. Este 
projecto abrange cerca de 1200 participantes dos 55 aos 90 anos. 

16.3.2. Festa de natal com os seniores do concelho de forma a proporcionar o convívio 
e combater o isolamento social.  

16.3.3. Funcionamento regular dos Espaços Sénior e realização de iniciativas especiais, 
designadamente por altura da comemoração dos aniversários destes espaços  

Divisão de Cultura e Desporto 

17. Serviço de Cultura 
17.1. Edição comemorativa dos 10 anos do Festival Músicas do Mundo. Pretende-se 

uma edição de maior impacto artístico e mediático, de maior rigor técnico, de maior 
diversidade e qualidade nas iniciativas paralelas, que decorrerão durante todo o mês de 
Julho, e de melhores condições de acolhimento aos visitantes.  

17.2. Comemorações do 25 de Abril. 

17.3. Comemorações do Dia do Município, tendo como actividade principal e 
inovadora, além das previstas cerimónias oficiais e actividades organizadas pelas 
Instituições locais, um Encontro de Poetas Populares e Cante Alentejano. 

17.4. Maio em Sines  

17.4.1. Dia do Trabalhador, com festa e animação no Parque Desportivo Municipal, em 
colaboração com as Instituições sindicais locais 

17.4.2. O Dia do Pescador (31 de Maio) será também comemorado com a produção de 
uma grande exposição no Centro de Artes, estando previstas as colaborações de 
várias instituições nacionais tais como o Museu de Ílhavo, Museu de Etnografia e 
História da Póvoa de Varzim, Museu Nacional de Etnologia e de Universidades.) 
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17.5. Sines em Jazz: A segunda edição do Festival de Jazz decorrerá de 26 a 28 de 
Junho. 

17.6. Cinema: extensões/ parcerias com os principais festivais de cinema do país: 
IndieLisboa, Curtas de Vila do Conde, DocLisboa e Fantasporto 

17.7. Agosto em Sines: Projecto com o objectivo de promoção de momentos de 
interesse cultural e turístico: 

17.7.1. Blues no Largo 

17.7.2. Animação na Av. Vasco da Gama  

17.8. Comemorações do Dia Internacional das Mulheres 

17.9. Escola de Música na Estação de Caminhos-de-ferro: ano zero da Escola de 
Música a implantar, numa 1ª fase, na Estação dos Caminhos-de-ferro, para uma oferta 
de ensino artístico à população em geral e, em especial, às crianças e jovens. 

17.10. Oficinas de Percussão e criação de uma orquestra de percussão local: projecto 
desenvolvido através de um protocolo de parceria com a “Associação dos Amigos do 
Tocá Rufar”. Tem como principal objectivo estimular em cada jovem o saber-ser, o 
saber-fazer e o saber-saber, de uma forma criativa e pedagógica que o mesmo aprende 
através da música e das percussões e transpõe para outros momentos do seu quotidiano. 

17.11. Regulamento para a Atribuição de Subsídios e outros apoios a associações de 
cultura, tendo como objectivo a transparência e clarificação dos critérios de atribuição 
de subsídios e outros apoios, sempre por relação com as contrapartidas para o 
município proporcionadas pelas actividades das associações de cultura. 

Serviço de Cultura: Museus e Património 

17.12. Reconstrução e Musealização do Castelo de Sines, com a instalação do Museu 
de Sines e Casa Museu Vasco da Gama: Recuperação de todos os edifícios existentes 
no interior do Castelo e sua adaptação a funções museológicas, numa solução flexível 
que permita uma utilização de parte da área para apoio à realização do FMM. 
Instalação multimédia e interactiva evocativa do papel universal de Vasco da Gama. 

17.13. Apoio ao Projecto “Celebração da Cultura Costeira”, promovido pela Mútua 
dos Pescadores do qual a Câmara Municipal de Sines é co-financiadora, e que resultará 
no inventário do património cultural ligado às pescas. 

18. Serviço de Desporto 
18.1. Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo: regulamentação da 

atribuição de subsídios e outros apoios a associações desportivas, tendo como objectivo 
a transparência e clarificação dos critérios de atribuição de subsídios e outros apoios, 
por relação com as contrapartidas para o município proporcionadas pelas actividades 
destas associações.  

18.2. Realização de eventos desportivos:  

18.2.1. Campeonato Nacional de Surf 

18.2.2. Gala dos Campeões do Concelho de Sines  

18.2.3. Férias Desportivas de Verão  

18.2.4. Torneios Internacionais de Voleibol, Futsal e Andebol 

18.2.5. Seminário sobre Desporto 
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18.3. Programa Sines em Movimento, com o objectivo de proporcionar um conjunto 
de actividades pontuais físico-desportivas que vão ao encontro dos interesses da 
população, procurando motivá-la para a prática desportiva.  

18.4. Programa de Expressão físico-motora, integrado nas Actividades de 
Enriquecimento Curricular, e alargado ao pré-escolar, permite o acesso universal por 
parte dos alunos às práticas desportivas, incluindo a natação. O programa finaliza o ano 
escolar com as Olimpíadas Escolares (1º ciclo) e 1ªs. Cambalhotas (pré-escolar) 

18.5. Promoção do “Programa Desporto É Vida + 55”, com o objectivo de 
proporcionar actividades desportiva indispensável a uma melhor qualidade de vida dos 
mais idosos.  

Departamento de Ambiente e Planeamento Urbanístico 

19. Divisão de Gestão Urbanística 
19.1. Implementação de Sistema Informático de Gestão de Procedimentos com os 

objectivos de economia de tempo, economia de recursos materiais, designadamente os 
consumíveis que o actual sistema integra (papel, pastas), bem como a prestação de 
serviços em prazos bastante mais reduzidos, com consequências directas na satisfação 
do cidadão, juntamente com a disponibilidade dos serviços on-line. 

20. Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território e Ambiente 
20.1. Revisão do Plano Director Municipal de Sines: Continuação do processo de 

elaboração do PDM que contribuirá para a implementação/concretização das políticas 
municipais de desenvolvimento traduzidas nas Linhas de Orientação Estratégica, nos 
vectores do desenvolvimento urbano, industrial, portuário, logístico, turístico e das 
pescas. 

20.2. Plano de Urbanização da Zona Industrial e Logística de Sines: Continuação do 
processo de elaboração do PUZILS que contribuirá um planeamento das actividades 
económicas com impacte relevante na população, na economia, no território e no 
ambiente. 

20.3. Plano de Pormenor da Cidade Desportiva: Processo de elaboração do PP da 
Cidade Desportiva, que contribuirá para requalificação urbana de vários espaços 
afectos a infra-estruturas desportivas já obsoletas e, ao mesmo tempo, permitirá uma 
mais eficaz implementação/concretização das políticas municipais de desenvolvimento, 
nomeadamente na concentração de um conjunto de equipamentos modernos e 
funcionais disponíveis para a prática desportiva e para o lazer da população em geral 

20.4. Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Sines: 
peça integrada no programa de revitalização do Centro Histórico, que contribuirá para 
um desenvolvimento urbano e turístico, e reforço da identidade cultural 

20.5. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Centro Histórico de Porto Covo: 
concretização do novo PP, que se constituirá como elemento valorizador de Porto 
Covo enquanto núcleo turístico por excelência do concelho, e contributo para o reforço 
da entidade cultural local. 

20.6. Estudo de reconversão urbanística da zona envolvente do Mercado Municipal, 
no sentido de incentivar o desenvolvimento económico, assegurar o bem-estar familiar 
e social dos munícipes, no contexto do Plano de Urbanização da cidade de Sines, a 
aguardar publicação. Procedimento que implica uma nova integração em termos de 
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planeamento e urbanização, traduzindo-se na renovação/requalificação urbana de uma 
das zonas mais nobres da cidade com reflexos ao nível da concepção urbanística, bem 
como ao nível das acessibilidades. 

20.7.  Plano de Pormenor da Zona de Expansão a Norte da Estrada da Floresta de 
Sines: Processo de elaboração do PP que contribuirá para a disponibilização de solos 
para equipamentos e espaços verdes e de uma oferta equilibrada de habitação. 

20.8. Plano de Pormenor da Zona de Expansão Norte de Sines: Conclusão do 
processo de elaboração do PP Norte de Sines que contribuirá para a disponibilização de 
solos para equipamentos e espaços verdes e de uma oferta equilibrada de habitação. 

20.9. Plano de Pormenor da Zona Poente de Sines: Processo de elaboração do PP que 
contribuirá para a implementação/concretização das políticas municipais de 
desenvolvimento, através de um grande espaço público de fruição complementado com 
um conjunto de actividades (habitação, comércio, serviços e turismo). 

20.10. Plano de Pormenor da Baixa de São Pedro: Processo de elaboração do PP que 
contribuirá para a disponibilização de solos para equipamentos e espaços verdes e de 
uma oferta equilibrada de habitação.  

20.11. Plano de Urbanização do Paiol: Processo de elaboração do PU que contribuirá 
para a fixação de população de características rurais ou urbanas (pendulares) e no 
incentivo na criação de actividades de suporte à vivência local. 

20.12. Plano de Urbanização da Cabeça da Cabra: Processo de elaboração do PU que 
contribuirá o reforço e diversificação da oferta turística no concelho. 

20.13. Plano de Pormenor da Cova do Lago: Processo de elaboração do PP que 
contribuirá para o reforço e diversificação da oferta turística no concelho. 

20.14. Plano de Alinhamento e Cérceas da Rua Marquês de Pombal: Definição de 
alinhamentos e cérceas da Rua Marquês de Pombal desde a Praça da República até ao 
Centro de Artes com vista a clarificar as regras de gestão urbanística e a eliminar as 
possíveis dissonâncias futuras. 

20.15. Reconversão Urbanística da UOPG 4.5: Criação de uma zona de novos 
equipamentos (Paços do Concelho) que dote a cidade de uma nova centralidade com 
funções de apoio à vida urbana, complementada com oferta de habitação, comércio e 
serviços. 

20.16. Implementação de um sistema integrado de monitorização de controle e gestão 
da execução de planos municipais de ordenamento do território, que compreende o 
registo centralizado de contratos (direitos e obrigações), cadastro, programação de 
execução, compensações e reserva urbanística de solos. 

20.17. Carta Municipal de Equipamentos: caracterização de todos os equipamentos 
existentes e por tipos com vista a apoiar a CMS na programação e dimensionamento, 
com base na dinâmica de procura, taxa de cobertura e nível de serviço. 

20.18. Anuário Estatístico: apresentação de um anuário estatístico de caracterização da 
dinâmica urbanística do concelho e que apoie o equilíbrio entre a oferta e a procura 

20.19. Implementação do Sistema de Gestão Integrada de Saúde e Ambiente (GISA): 
Implementação de um sistema de informação que permita monitorizar a saúde pública 
e a qualidade do ar permitindo actuar de forma rápida e eficaz caso se verifiquem 
impactes negativos significativos, e que seja orientador nos processos de tomada de 
decisão relativos a novos investimentos industriais. 
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20.20. Políticas Municipais de Desenvolvimento Sustentável: definição de um 
conjunto de objectivos e indicadores que permita a avaliação do impacte da 
implementação de políticas municipais de desenvolvimento sustentável 

20.21. Programas de Sensibilização Ambiental: definição de programas de 
sensibilização ambiental dirigidos para a população em geral e/ou população estudantil 
com o objectivo de aumentar a consciência ambiental para as problemáticas actuais. 

21. Serviço de Juventude 
21.1. Edição da Revista Actua: pretende-se continuar a publicar a Revista AcTua (3 

edições por ano) como instrumento de diálogo entre os jovens e a Câmara Municipal 
de Sines, constituindo um meio de apresentação e promoção do trabalho desenvolvido 
por jovens do concelho. 

21.2. Bolsa Local de Emprego Jovem: projecto de visa o conhecimento das 
necessidade de mão-de-obra qualificada pelas empresas instaladas ou a instalar; o 
conhecimento das qualificações existentes; do cruzamento destes dois levantamentos 
serão indicadas as necessidades de formação que permitam aos jovens de Sines 
qualificar-se para a obtenção de um posto de trabalho nestas empresas; conhecimento e 
divulgação junto das empresas das ofertas de mão-de-obra qualificada local disponível 
para o preenchimento dos postos de trabalho a criar (projecto conjunto com o GAE). 

21.3. Semana da Juventude: Realizações de um conjunto de iniciativas diversas que 
se pretende irem de encontro aos interesses da Juventude de Sines na celebração do Dia 
Mundial da Juventude (28 Março). 

21.4. Programa de Formação apto a implementar um conjunto de momentos 
formativos de carácter informal em áreas diversificadas e de interesse para os jovens 
do Concelho. Pretende-se a realização de acções que estimulem a descoberta de novos 
valores nas diversas áreas da cultura tanto através de workshops de continuidade como 
pontuais. 

21.5. Apoio a Associações Juvenis: é objectivo do Serviço de Juventude criar 
condições e mecanismos para que o movimento associativo participe na definição e 
execução das políticas de juventude. 

21.6. Realização de Iniciativas diversas na Casa da Juventude (Concursos e Torneios, 
Exposições), com o objectivo de incentivar e premiar novos talentos nas várias 
vertentes artísticas. 

21.7. Programa Regular de Espectáculos, para a dinamização da Casa da Juventude 
através da realização de espectáculos ligados às artes de palcos de dimensão adequada 
ao espaço existente (Casa da Juventude e Largo do Bocage). 

21.8. Edição de uma Agenda para a Juventude: à semelhança da "Agenda do 
Professor", pretende-se produzir uma agenda específica para a Juventude, onde serão 
abordados temas de interesse para a faixa etária e onde poderão encontrar informações 
úteis. 

21.9. Apoio a Iniciativas diversas: pretende-se apoiar iniciativas de cariz juvenil. A 
título de exemplo, apoiar bandas locais, apoiar o 22.º Intercâmbio Multinacional 
Europeu para Juventude ou grupos de estudantes que pretendam realizar convívios 
numa óptica de encontro de diferentes culturas e influências 
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22. Serviço de Sistemas de Informação Geográfica 
22.1. Implementação do SIG Municipal, instrumento fundamental a todo o processo 

decisório municipal, bem como à boa gestão do planeamento, em todas as áreas de 
intervenção municipal.  Para o efeito, entre outros, será necessário o carregamento da 
informação no sistema junto dos diversos serviços da CMS através das aplicações SIG 
(Gestão Urbanística, Rede Viária, Protecção Civil, Infra-estruturas de Redes 
Municipais, Cadastro de Propriedade, Património Municipal, Emissão de Plantas de 
Localização, Fiscalização) e a avaliação das necessidades de formação dos técnicos e 
utilizadores do Sistema 

22.2. Criação de um Regulamento Municipal ou Intermunicipal de Cartografia, que 
padronize a informação cartográfica produzida pelos serviços da CMS, estabeleça as 
regras relativas à cedência de informação cartográfica em formato digital para 
entidades externas ou particulares, e que implemente a obrigatoriedade, dentro dos 
termos legais, de entrega dos projectos em formato digital georreferenciado.  

22.3. Promoção da celebração de protocolos com diversas entidades (INE, EDP, 
REN, PT, Estradas de Portugal, Águas de Santo André, GALP Energia, CTT, 
Associação de Bombeiros, GNR, APS, API Parques, etc.) para a troca de informação 
geográfica, a qual permitirá a actualização do sistema, nomeadamente no que se refere 
às redes de infra-estruturas existentes no concelho, com informação geográfica 
rigorosa. A troca de informação evitará a realização de despesa directa pela autarquia. 

23. Serviço de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 
23.1. Implementação de uma política coerente de Segurança e de Saúde no Trabalho, 

com o envolvimento de todas as chefias, todos os sectores de actividade e todos os 
trabalhadores. Promover a formação e a informação dos trabalhadores, prevenção e 
avaliar riscos para a saúde no trabalho; 

23.2. Implementação de uma política de Prevenção, através da planificação da 
prevenção como um sistema coerente, dando prioridade às medidas de protecção 
colectiva, eliminando os riscos e avaliando os que não possam ser eliminados e 
implementando metodologias/procedimentos de segurança. 

24. Serviço de Habitação 
24.1. Conhecer e analisar as características do parque habitacional do Município e 

regular as intervenções no património municipal. Através da definição de critérios 
pretende-se melhorar a gestão de recursos, optimização das intervenções e avaliação 
das prioridades.  

24.2. Zelar pelo cumprimento regular das responsabilidades, promovendo as 
reparações e assegurando o recebimento das rendas e da sua revisão. 

24.3. Promoção de iniciativas visando a alienação do património habitacional 
municipal para todas as situações em que tal se afigure a melhor solução, do ponto de 
vista da política habitacional e da gestão do território e do património. 

 

25. Fiscalização Municipal – Serviço de Sinalização e Trânsito 
25.1. Aumentar as condições de segurança rodoviária através de: 
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25.1.1. Aquisição de equipamento para mais rápida e economicamente proceder à 
sinalização horizontal das vias. 

25.1.2. Substituição progressiva da sinalização vertical, procedendo ao seu cadastro. 

26. Serviço de Turismo 
26.1. Merchandising Turístico: Produção de materiais que representem aquilo que é 

autêntico de Sines ao nível do património, da história, de personalidades (Vasco da 
Gama, Cláudia de Campos), tradições (pesca, agricultura) e da contemporaneidade (Al 
Berto, Centro de Artes). 

26.2. XIII Mostra Gastronómica "Sines, Alentejo à Mesa": iniciativa de promoção 
turística, inserida na política de turismo e promoção da imagem do concelho 
concretizada pela Câmara Municipal de Sines, com o intuito de divulgar a riqueza 
gastronómica de Sines e do Alentejo. 

26.3. Campeonato de Windsurf Grand Prix Alentejo – apoio a esta relevante 
iniciativa, que pretende colocar Sines no circuito desta modalidade  

26.4. Manutenção de equipamentos municipais destinados a acolher visitantes e 
turistas: realização de trabalhos de manutenção e reparação nas infra-estruturas 
existentes para apoio ao turismo. 

26.5. Actividades de promoção / iniciativas diversas: realização de actividades de 
promoção e divulgação da oferta turística do concelho de Sines; representação do 
destino Sines em Feiras do Sector (ex.: Bolsa de Turismo de Lisboa, Feira de S. João 
em Évora); acolhimento de eventos vários. 

26.6. Concurso Montras de Natal 2008: contribuir para o espírito da quadra natalícia e 
incentivar uma saudável concorrência entre os comerciantes do Concelho, contribuindo 
para o embelezamento da iluminação de Natal, num apelo ao consumo no comércio 
local e tradicional. 

26.7. Comemoração Dia Mundial do Turismo – 27 de Setembro 

26.8. Época balnear: iniciativas relacionadas essencialmente com realização de 
candidaturas de praias à Bandeira Azul da Europa e aquisição de equipamento para os 
Nadadores Salvadores. 

 

Enquadramento das Actividade nas Linhas de Orientaç ão Estratégica 

Sendo certo que as actividades propostas podem contribuir, em diferentes medidas, para mais 
que uma das orientações estratégicas definidas, cada actividade terá um contributo mais 
decisivo para um determinado objectivo. 

Nestes termos, no sentido do entendimento da coerência do presente documento, e visando um 
melhor entendimento do contributo de cada serviço para a actuação global da Câmara, 
apresentamos um quadro resumo onde são facilmente enquadradas as iniciativas face à 
estratégia definida: 
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9.1.  
9.2. 
9.3. 

24.3. 
 

8.4. 
8.5. 
8.6. 
8.7. 

 

7.3. 
8.1. 
8.2. 
8.3. 

 

5.12. 
5.13. 
7.1. 
7.2. 

 

20.17. 
20.18. 
20.19. 
20.20. 
22.1. 
22.2. 
22.3. 
24.1. 
25.1. 

19.1. 
21.2. 
23.1. 
23.2. 
24.2. 

 

20.8. 
20.9. 

20.10. 
20.11. 
20.12. 
20.13. 
20.14. 
20.15. 
20.16. 

12.1. 
12.2. 
14.3. 
14.4. 
14.5. 
14.6. 
14.9. 

14.11. 
14.12. 
20.1. 
20.2. 
20.3. 
20.4. 
20.5. 
20.6. 
20.7. 

10.3. 
10.4. 
10.5. 
10.6. 
10.7. 
11.1. 
11.2. 

13.6. 
13.7. 
13.8. 
13.9. 
14.1. 
14.2. 
14.7. 
14.8. 

14.10. 

5.6. 
5.7. 
6.1. 
6.2. 
6.3. 

10.1. 
10.2. 

21.8. 
21.9. 
26.1. 
26.2. 
26.3. 
26.4. 
26.5. 
26.6. 
26.7. 
26.8. 

 

18.1. 
18.2. 
18.3. 
18.4. 

20.21. 
21.1. 
21.3. 
21.4. 
21.5. 
21.6. 
21.7. 

17.3. 
17.4. 
17.5. 
17.6. 
17.7. 
17.8. 
17.9. 

17.10. 
17.11. 
17.12. 
17.13. 

15.1. 
15.2. 
15.3. 
15.4. 
15.5. 
15.6. 
16.1. 
16.2. 
16.3. 
17.1. 
17.2. 

Projectos que concorrem para a concretização de cada 
uma das Linhas de Orientação Estratégica 

Linhas de Orientação estratégica para 2008 Objectivos Estratégicos 
para o Quatriénio 

2.2. 
5.8. 
5.9. 

5.10. 
5.11. 
10.8. 
10.9. 

10.10. 
10.11. 
13.4. 
13.5. 

4. Desenvolver os sistemas educativo, cultural e desportivo 
no concelho, criando condições de igualdade de 
oportunidades para todos 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

10.12. 
10.13. 
13.1. 
13.2. 
13.3. 

3. Promover pela qualificação urbana e ambiental do 
concelho, elaborando os Instrumentos de Gestão Territorial 
adequados às perspectivas de desenvolvimento económico, 
social e cultural do concelho, dotando o município de 
instrumentos para concretizar oportunidades e prevenir 
ameaças 

Construir cidade, 
qualificada criativa e 

atractiva, ganhar 
dimensão crítica 

relevante.  
 

1.3. 
4.1. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 

2. Qualificar e melhorar a prestação de serviço público, 
valorizando a intervenção dos trabalhadores 

1.1. 
1.2. 
4.2. 
4.3. 

1. Equilibrar a situação financeira da autarquia através da 
introdução de medidas aptas a diminuir a despesa pública 
municipal e aumentar a receita, reduzindo assim o impacto 
de eventuais cortes orçamentais na capacidade operacional 
da organização 

Apostar na qualificação 
do serviço público, 

valorizar os recursos 
humanos, equilibrar a 
situação financeira da 

autarquia e promover o 
progresso económico e 

social; 
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