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1. Apresentação  

Plano Plurianual de Investimentos. 

As actividades mais relevantes da Gestão Autárquica e o Orçamento Municipal para 2007, são os 
instrumentos básicos e obrigatórios, decorrentes da legislação em vigor. 

Os documentos que apresentamos são o suporte de uma proposta e numa perspectiva de trabalho 
para o quadriénio 2007 – 2010 e que assentam em linhas estratégicas definidas pelo resultado da 
nossa experiência adquirida ao longo de anos de trabalho autárquico com uma equipa de eleitos 
competentes e empenhados; apoiados por um conjunto de técnicos e trabalhadores da Autarquia que, 
no seu conjunto reflectiram, estudaram soluções, realizaram Planos, Programas e acções voltadas 
para a resolução dos problemas e a satisfação das necessidades da população. 

Este documento, sendo o suporte enquadrador das GOP’s; das acções e actividades relevantes e do 
orçamento que o suporta, reflecte o quadro da realidade em que foi elaborado e no qual vai ser 
executado e que sucintamente se resume: 

Terminámos um ciclo que se iniciou no Planeamento Urbanístico e Estratégico e de Desenvolvimento 
com planos, projectos, obras e acções que transformaram a cidade, Porto Covo e o Município. 

Além da realização de infraestruturas de vulto; da qualificação urbanística, da recuperação e 
qualificação das Escolas e da Zil II, fizeram-se investimentos muito vultuosos na construção de 
centenas de habitações; nos grandes equipamentos para a Educação, o Desporto e a Cultura, além da 
implementação e concretização de novos programas para estas áreas nobres da vida das pessoas e 
do município. 

Nos últimos 06 anos investiram-se mais de 30 milhões de Euros em obras e projectos de extraordinária 
importância para o município e de notório interesse para as pessoas de Sines. 

Por isso e pelas crises económicas que o País tem atravessado, que se reflectem na redução drástica 
de receitas previstas, expectáveis e legítimas para a Câmara, vivemos a pior crise financeira de 
sempre, com graves dificuldades em conseguirmos um equilíbrio orçamental e principalmente em 
podermos concretizar obras importantes para continuar a desenvolver o nosso Concelho, a construir 
novos equipamentos colectivos e a garantir medidas de apoio às colectividades e à coesão social. 

No entanto e apesar da crise financeira, vamos continuar a trabalhar, procurando os meios e recursos 
necessários para concretizar obras, planos, projectos e acções que consideramos necessários e 
importantes para responder às necessidades do presente e continuar a projectar Sines como um 
município e uma cidade atractivos e destacados como exemplos de qualidade, desenvolvimento e 
progresso no Litoral alentejano e no País. 

Neste quadro de dificuldades financeiras, e no contexto referido, vamos destacar e priorizar, planos, 
projectos, obras e acções de fundamental importância, destas destacamos: 

I – Ambiente, Saúde e Segurança – onde vamos dar prioridade aos investimentos e programas para: 

 

§ Implementar, concretizar e gerir o projecto/Gestão Integrada da Saúde e Ambiente) – através 
de um trabalho em parceria com as grandes empresas envolvidas neste projecto; com o 
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compromisso do Ministério do Ambiente/CCDRA de assegurar os meios e outros recursos que 
garantam a implementação, execução e gestão deste projecto. 

§ Vamos trabalhar para conseguir a construção do novo Centro de Saúde de Sines como um 
equipamento adequado, com a garantia da prestação de cuidados de saúde à população de 
Sines, aos trabalhadores e técnicos de empresas a trabalhar em Sines e aos turistas. 

§ Vamos também dar prioridade às questões de segurança, no funcionamento regular do 
Conselho Municipal de Segurança; na actualização dos Planos de Segurança das grandes 
empresas; incluindo o Porto de Sines; às acções de estudo, debate e formação nas áreas da 
segurança dos vários sectores das actividades económicas, vias de comunicação e urbanas. 

II – Planeamento, Ordenamento e Gestão do Território: 

Vamos fazer um investimento em recursos humanos e financeiros no Planeamento – com destaque 
para a execução célere da revisão do P.D.M; desenvolver de forma programada a conclusão do 
Planeamento Urbanístico da Cidade, com os objectivos de criarmos condições para o crescimento da 
habitação de forma planeada e com bom enquadramento urbanístico; 

Continuar a execução do Planeamento Urbano – para as industrias e áreas logísticas de Sines, com os 
objectivos de garantirmos disponibilização de Loteamentos para a atracção e instalação de industrias, 
serviços e actividades logísticas que dinamizem as actividades, Portuárias e a economia de Sines. 
Mas cuidar também de garantir critérios de aceitação e localização destas actividades com os 
objectivos da Defesa e Promoção do Ambiente e imagem da cidade e do concelho e do 
desenvolvimento equilibrado e sustentável. 

Continuaremos o trabalho de execução de um Plano Estratégico para o Litoral Alentejano e para o 
Município de Sines, nesta fase em elaboração por equipa contratada no âmbito da AMLA e com a 
participação e acompanhamento de cada município – incluído a Câmara Municipal de Sines; 

Intervenções de qualificação nos espaços urbanos, com destaque para o inicio de intervenções na 
Zona Histórica; nos Bairros 1º de Maio, Soeiro Pereira Gomes, Bairro Norton de Matos, Bairro do 
Loteamento do farol e outros. 

Além destas obras pretendemos dar continuação à execução da Alameda da Paz e ao arranque dos 
projectos e obras do grande Jardim Público do P.P. Sul, através das Parcerias Público Privadas 
previstas. 

III – Habitação 

Vamos prosseguir com os programas de construção de novas habitações a custos controlados para 
famílias e jovens de Sines. 

Vamos fazer um novo estudo e levantamento de carências de habitação, para continuarmos os 
programas de realojamento de famílias a viver em habitações degradas. 

Vamos também, continuar a desenvolver acções de apoios em reparações de habitações de pessoas 
e famílias carenciadas. 

 

IV – Educação 

A educação é uma área de primeira prioridade e das principais preocupações da Câmara, pela 
importância que tem na formação, desenvolvimento e qualificação das pessoas deste a infância à vida 
adulta. 
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Com os objectivos de formamos e qualificarmos as pessoas para a vida e para desenvolvimento 
pessoal e profissional, para o desenvolvimento da economia e da sociedade. 

Nesta área temos como prioridade a construção de uma nova Escola do 1º Ciclo com 10 salas de aula 
e todos os elementos que façam desta Escola um equipamento de excelência para a Educação das 
crianças de Sines. 

Vamos fazer os projectos para a creche, jardim de infância/pré-escola e ATL de Porto Covo e procurar 
as soluções de execução das obras através de candidatura a fundos comunitários ou através de 
parcerias público-privadas. 

Vamos tratar dos arranjos exteriores e espaço de recreio da Escola EB 1 – n.º 1 e continuar com os 
programas de enriquecimento curricular em parceria com o Ministério da Educação. 

Vamos continuar a disponibilizar bolsas de estudo aos jovens de Sines, como apoio e incentivo à sua 
formação nas instituições de ensino superior. 

V – Desporto 

Garantirmos apoios protocolares aos Clubes e Colectividades para que continuem a ter condições de 
desenvolverem as actividades do Desporto em Sines que consideramos de relevante interesse para as 
crianças, jovens e atletas em formação. 

Vamos instalar uma rede de pequenos campos de jogos em vários pontos da cidade e em Porto Covo. 

Vamos desenvolver o estudo urbanístico para a instalação dos futuros equipamentos desportivos com 
novos campos de jogos, pavilhão multiusos e outros elementos – que respondam às necessidades do 
presente e garantam os meios para o fomento e desenvolvimento das várias modalidades desportivas 
de um município e uma cidade voltados para o futuro. 

VI – Cultura 

A cultura é outra área de importância fundamental para a formação individual e enriquecimento e 
desenvolvimento intelectual das pessoas, em particular das crianças e jovens, nas fases determinantes 
do seu crescimento, nas quais adquirem as dimensões de cidadãos e pessoas mais aptas para a vida 
e para uma sociedade mais evoluída e mais rica. 

Aqui destacamos os programas de educação, cultura e artes, desenvolvidos no Centro de Artes; os 
apoios às colectividades e instituições culturais. 

Vamos dar início ao projecto e programação da Escola de Música, em instalações provisórias, como 
um núcleo de arranque na nova Escola da Música e das Artes. 

VII – Serviços municipais 

Aqui destacamos os recursos humanos e o seu valor e importância para a real concretização da nossa 
missão de serviço público e na garantia da prestação de serviços de qualidade à população, aos 
empresários, ao município. 

Vamos apostar num projecto de Gestão por Objectivos, no qual procuraremos envolver toda a 
organização da Câmara e todos os trabalhadores e, através deste projecto, desenvolvermos 
programas e acções de formação adequada a cada sector, a cada técnico, às chefias e a todos os 
trabalhadores. 

Neste projecto estará também patente, além da procura de melhores métodos e soluções para resolver 
problemas e desenvolver trabalho com menos esforço e melhores resultados, a procura de 
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implantação de melhores condições de trabalho, assim como da melhor gestão de carreiras, para um 
aumento da motivação. 

VIII – Finanças municipais 

As finanças são, nesta data, uma das nossas principais preocupações, tendo em conta a crise 
financeira que atravessamos e que, como tem sido dito, resulta dos avultados investimentos realizados 
pela Câmara nos últimos anos, em obras de fundamental importância para Sines, da quebra drástica 
das receitas previstas – por via da redução de comparticipações a obras importa pelo governo e da 
crise económica do país, da responsabilidade do governo mas que nos afecta, pela impossibilidade de 
realizarmos capital em património. 

Vamos recorrer a meios técnicos e outros para conseguirmos inverter esta situação, na procura do 
aumento de receitas e na contenção de despesas. É um grande desafio, que deve ter a participação 
de todos os técnicos e trabalhadores da Câmara. 

IX – Economia e emprego 

Vamos continuar a trabalhar para o desenvolvimento económico de Sines, através da procura de 
atracção de bons investimentos produtivos, geradores de emprego, e dinamizadores da economia 
local. Vamos trabalhar em projectos e acções de parceria com as entidades, instituições empresariais 
e universidades para criarmos condições propiciadoras do investimento. 

No que respeita ao emprego, trabalharemos para que as empresas dêem prioridade aos jovens e 
trabalhadores de Sines. Desenvolveremos projectos e acções em parceria com empresas e instituições 
públicas e do ensino superior para incentivar a formação e qualificação profissional, e o 
empreendedorismo. 

Vamos criar o CIBT – Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica – com instituições de 
ensino superior, e iremos fazer um seminário e feira de emprego, da formação e do 
empreendedorismo. 

X – Infra-estruturas 

As infra-estruturas são um factor determinante do desenvolvimento e afirmação de Sines. 

Embora a responsabilidade da decisão e execução de algumas infra-estruturas – designadamente as 
rodoviárias e ferroviárias – caiba inteiramente ao governo, continuaremos a trabalhar 
empenhadamente para que a curto prazo sejam executadas as obras de: 

§ Construção da nova ferrovia rápida de ligação de Sines à Ferrovia do Sul e a 
Évora/Badajoz/Espanha. 

§ Construção do IC33 Sines/Évora; do IP8 – Sines/Beja; do IC 4 – Sines/Odemira/Algarve. 

§ Zonas de actividades logísticas 

Continuaremos a pugnar pela expansão do cais do Terminal de Contentores – um elemento 
fundamental para viabilizar e afirmar o novo Terminal XXI. 

XI - Porto Covo 

Porto Covo merece-nos uma atenção especial que, sucintamente, explicito: 

Mercê de um trabalho empenhado desta Câmara, há duas situações novas que vale a pena destacar: 
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1. O Plano de Urbanização de Porto Covo entrará muito brevemente em vigor, o que vai 
possibilitar um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento deste centro urbano, 
melhorando as condições de vida da população residente e proporcionando a atracção de 
investimentos nos sectores do turismo e dos serviços. 

2. Os problemas do loteamento do artigo 47º estão finalmente resolvidos, através de 
negociações e de um entendimento entre a Câmara Municipal de Sines e o principal 
proprietário deste loteamento. Assim, muito em breve, prevê-se o início das  obras, desde a 
execução das infra-estruturas em falta às obras de construção de moradias e de 
equipamentos públicos. 

Nestes equipamentos destacamos: 

§ O novo jardim público no local do actual campo de jogos, com espaços para a prática 
de desporto e outras actividades. 

A par destas obras previstas a Câmara Municipal de Sines dedicará verbas para obras de fundamental 
importância, nomeadamente: qualificação da Praça Marquês de Pombal; projectos e obras da nova 
creche/jardim-de-infância e ATL; projecto da nova Casa Velório; reforço do abastecimento de água, e 
outros. 

A Câmara Municipal de Sines continuará a apoiar a Junta de Freguesia, as colectividades e o tecido 
empresarial local.  

 

Em conclusão: apresentamos as Grandes Opções do Plano para 2007-2010, onde se destacam as 
dificuldades financeiras da Câmara e o seu enquadramento. 

Sublinhamos os projectos, programas e acções a realizar pela Câmara Municipal de Sines em 2007. 

Por tudo isto considero que a aprovação destas GOP’s e respectivo orçamento é fundamental e 
indispensável para garantirmos a continuação de um trabalho pelo desenvolvimento de Sines e do 
serviço prestado à população, dos apoios às colectividades e instituições; pelo progresso e 
solidariedade social. 

  

 

Sines, 21 de Dezembro de 2006. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Sines 

 

Manuel Coelho Carvalho 



G r a n d e s  O p ç õ e s  d o  P l a n o  2 0 0 7 - 2 0 1 0  

Câmara Municipal Sines  PÁG. 8 

2. Introdução e metodologia 

O presente documento apresenta as Grandes Opções do Plano para o período 2007-2010 (GOP), que 
estabelecem o enquadramento estratégico e programático do Plano Plurianual de Investimentos 2007-
2010 (PPI), do Orçamento para 2007 e das Actividades Relevantes do Município para o ano 2007. 

A reformulação conceptual da apresentação das GOP iniciada em 2001, onde foi desenvolvida uma 
abordagem estratégica na formulação de objectivos e políticas sectoriais, sobre agora uma nova 
evolução de forma a aproximar o modelo de gestão do Município a um modelo de gestão por 
objectivos, orientando assim, progressivamente, toda a organização dos serviços municipais para uma 
maior focalização na estratégia e nos objectivos e resultados que pretendemos atingir. Procurasse 
desta forma atingir maiores níveis de eficácia na utilização de recursos públicos, o reforço da 
transparência e da responsabilidade de todos aqueles que desenvolvem a sua actividade no serviço 
público municipal, quer seja na qualidade de político eleito, quer seja na qualidade de profissional. 

A construção de um modelo de gestão por objectivos e perfeitamente alinhado com a estratégia 
definida é um processo gradual, que requer tempo, persistência e coerência. Assim, a indicação de 
metas e indicadores nestas GOP deverá ser aprofundada e melhorada ao longo do ano 2007, e em 
todos os anos seguintes, para que em cada nova revisão e aprovação das GOP se incorpore a 
aprendizagem dos anos anteriores. 

Este modelo de estruturação de GOP representa uma maior responsabilização para todos, tendo em 
conta que já explicita algumas metas e indicadores de desempenho para a generalidade de objectivos, 
medidas e acções estratégicas (onde se incluem as Acções Relevantes). Assim, passa a ser 
progressivamente mais fácil e claro proceder a uma avaliação de desempenho da Câmara Municipal e 
dos serviços municipais. 

O relatório de actividades de cada ano deverá apresentar informações sobre o cumprimento de metas 
estabelecidas anteriormente, bem como sobre a evolução de indicadores de desempenho, fazendo 
emergir decisivamente novas funções vitais para a gestão ao nível da Administração Pública Local: a 
monitorização da transformação do território e do desenvolvimento (indicadores de eficácia de políticas 
e projectos públicos), o controle de gestão (ao nível da eficácia interna e transparência), bem como a 
cultura da avaliação como forma de gerar a melhoria continua nos serviços públicos municipais. 

A metodologia de trabalho que se pretende implementar com estas GOP é representada na figura 
seguinte, onde se pode observar a sequência da construção de uma visão estratégica, e da orientação 
e mobilização da organização para essa mesma estratégia. 

Nesta fase do processo de implementação da gestão por objectivos ainda não foi possível estabelecer 
um “balance scorecard” (quadro síntese objectivos estratégicos e de indicadores de performance / 
resultados) para a CMS, pois requer mais tempo de aprofundamento e a mobilização de mais 
contributos. 

A definição e avaliação do cumprimento de objectivos e metas para os profissionais que trabalham na 
Câmara Municipal e para os eleitos com funções executivas encerra o quadro de estruturação geral 
para a organização e acção orientada para a estratégia. 
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A implementação de sistemas de gestão documental totalmente informatizados (já em curso), a 
avaliação e monitorização dos processos de trabalho e dos seus resultados, bem como a introdução 
de funções de controle de gestão permitirá uma aproximação sucessiva a maiores níveis de eficácia da 
actividade da Câmara Municipal, melhor qualidade dos serviços públicos municipais, bem como da 
transparência e responsabilidade. 

 

 

Metodologia:

“organização e 
acção orientada 

para a estratégia”

Missão
Razão de existir desta entidade

Valores essenciais
Em que acreditamos

Visão
O futuro desejado

Estratégia
Objectivos, medidas e meios

Indicadores de Desempenho(BSC)
Implementação e focalização

Acções estratégicas
O que é necessário fazer

Objectivos individuais na CMS
O que cada um tem de fazer

Resultados

Avaliação e 
monitorização

Fonte: Adapatado a partir de R. Kaplan, D. Norton, 2001
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3. Missão 

Conforme estabelecido na metodologia para a organização e acção orientada para a estratégia, 
importa explicitar e ser interiorizado pelos serviços municipais qual a missão do Município, no quadro 
das competências e atribuições que estão reservadas a este tipo de entidades pela Constituição da 
República e pela legislação específica sobre esta matéria. 

A missão da Câmara Municipal de Sines, isto é a sua razão de existir, pode ser resumida nas três 
frases abaixo indicadas. 

 

 

 

 
§ Prestar serviços públicos municipais de qualidade e com 

máxima eficácia na utilização de recursos públicos.

§ Promover o desenvolvimento sustentável, isto é, um 
compromisso com a sociedade, entre gerações.

§ Defender os interesses da população e promover os 
interesses do Município.
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4. Valores essenciais: em que acreditamos 

A Câmara Municipal de Sines explicita um conjunto de valores essenciais em que acredita e que 
devem orientar toda a sua actuação, sem prejuízo daqueles que resultam da legislação que regula a 
Administração Pública em sentido geral. 

 

 

 

§ Focalização no serviço a prestar aos munícipes e nas
suas necessidades actuais e futuras;

§ Dedicação e lealdade à missão de serviço público;

§ Transparência, legalidade e participação nos
processos de decisão;

§ Eficácia na gestão;

§ Solidariedade e cooperação institucional;

§ Cuidar do presente e do futuro de Sines, conciliando
a visão e enquadramento estratégico das 
necessidades de hoje sem comprometer as de médio
e longo prazo.
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5. Visão 

A visão corresponde ao futuro desejado para o concelho de Sines, sendo o horizonte que se procura 
atingir através de actuações directas ou de orientação geral do desenvolvimento do concelho em 
articulação com as restantes entidades públicas competentes e em parceria com entidades privadas 
cujos objectivos e actuações sejam convergentes com a visão e estratégia do Município. 

 

Desenvolver Sines – elevada competitividade territorial, 
designadamente para sectores da economia do mar, 
fixando actividades económicas inovadoras, geradoras de 
emprego durável e riqueza, compatíveis com a protecção 
de valores paisagísticos e da biodiversidade.

Construir o Futuro em Sines – Criar condições para um 
desenvolvimento social e cultural dos munícipes, apto a 
promover a fixação e crescimento da população.

Viver bem em Sines – habitar e trabalhar em espaços 
construídos, integrados num contexto ambiental de 
qualidade, com protecção da saúde e segurança.1

2

3
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6. Estratégia: objectivos, medidas, acções, metas e 
indicadores 

A estratégia de desenvolvimento para o Município de Sines resulta de uma visão política de futuro. 
Esta visão de futuro é fundada no conhecimento directo da realidade local, dos problemas e 
aspirações da população e dos agentes económicos, sociais e culturais, das potencialidades e 
dificuldades existentes ou emergentes no Concelho, na Região e no País, bem como em diversos 
documentos técnicos e de estratégia de desenvolvimento promovidos pela Câmara Municipal, Governo 
e outras entidades públicas. 

A estratégia de desenvolvimento estabelece um conjunto de objectivos, medidas e acções 
estratégicas, estruturadas e hierarquizadas de forma coerente com a missão, valores e visão do 
Município, tornado mais clara a direcção em que deve seguir toda a actividade da Câmara Municipal e 
dos seus serviços. Por outro lado a explicitação da estratégia, a definição de prioridades e 
responsabilidades contribui decisivamente para a focaliza no que é mais importante. 

Alguns dos objectivos, medidas e acções dependem significativamente da acção de outros agentes 
públicos ou privados, bem como da disponibilidade de recursos ainda não assegurados. Estes casos 
são sinalizados de forma especifica nos quadros síntese de objectivos, medidas e acções (ver mais 
adiante). 

Assim, a Câmara Municipal de Sines assume como uma opção estratégica a escolha e mobilização de 
outros agentes (parceiros estratégicos) de modo a tirar a máxima utilidade de sinergias e dinâmicas 
locais e regionais que se poderão criar. 

Pela primeira vez é apresentada uma explicitação de metas e indicadores de desempenho nas 
Grandes Opções do Plano, as quais, com a sua aprovação na Assembleia Municipal, vinculam 
imediatamente todos os serviços municipais ao seu cumprimento e reporte. 

A definição dos indicadores de desempenho e metas deverá ser aperfeiçoada em cada ano, com base 
na aprendizagem organizacional que for sendo feita, sem prejuízo da imprescindível avaliação anual 
do cumprimento de metas e evolução de indicadores que é agora estabelecida, a começar já em 2007. 

Os objectivos, medidas e acções estratégicas estão organizados por áreas temáticas, sendo 
apresentadas as respectivas metas e indicadores (conforme aplicável), bem como o nível de 
responsabilidade directa (assinalada com um circulo preenchido a preto) ou indirecta (assinalada com 
um círculo vazio) das entidades envolvidas. 

Cada objectivo, acção ou medida tem um nível de prioridade associado, de acordo com a seguinte 
definição: 

1. Deverá ser iniciado e concluído/atingido no horizonte destas GOP (quando se trate de 
responsabilidade directa e exclusiva da CMS) ou corresponder a uma área de atenção de 
máxima prioridade onde a CMS deverá dedicar todo o tempo necessário e mobilização de 
capacidade de influência (nos casos em que a responsabilidade é indirecta / partilhada), 
conforme aplicável; 
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2. Deverá ser iniciado e, se possível, concluído / atingido, no horizonte destas GOP (quando se 
trate de responsabilidade directa e exclusiva da CMS), ou merecer atenção regular da CMS 
(nos casos em que a responsabilidade é indirecta / partilhada), conforme aplicável; 

3. Se possível deverá ser iniciado ou ter contributos relevantes no horizonte destas GOP. 
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6.1 Ambiente, saúde e segurança 

Ambiente 

O ambiente é um elemento central de todos os sectores da vida do Município de Sines: na economia e 
desenvolvimento económico, na saúde, nas pessoas, na qualidade da paisagem e na imagem de Sines. 

A defesa do ambiente e da paisagem com qualidade têm sido uma preocupação da Câmara Municipal de 
Sines, e uma prioridade no trabalho no actual mandato. 

Nesta área, colocam-se ao poder local desafios cada vez mais exigentes, aos quais a Câmara Municipal 
de Sines tem sabido responder de forma consequente através de um trabalho articulado com as 
empresas e as populações.  

O território do Município de Sines tem vindo a concentrar ao longo das últimas décadas recursos e 
actividades económicas com relevância estratégica para a economia e defesa nacional. Sines tem o maior 
e mais importante porto nacional, o maior centro energético e petroquímico do país e um conjunto de 
industrias, metalomecânicas e outras, assim como uma plataforma logística com um potencial 
extraordinário para o desenvolvimento económico futuro.  

Por outro lado, é também manifesta a importância deste território para a conservação da natureza, tendo 
em conta que está abrangido e enquadrado por espaços sujeitos a regime especial de protecção pelo seu 
interesse para a conservação da natureza e qualidade paisagística, designadamente na sua orla costeira. 

A dinâmica socio-económica de desenvolvimento local tem sido muito sensível a factores externos. A 
complexidade da dinâmica de desenvolvimento, associada a decisões de investimento externas e à 
conjuntura da economia nacional e internacional, é reforçada pelo efeito sinérgico que a concentração de 
actividades económicas – algumas delas muito poluentes e de risco – tem no estado do ambiente, na 
saúde da população e na geração de riscos de acidente industrial (quer de riscos reais, quer de riscos 
percepcionados pela população). 

Neste contexto, a Câmara Municipal de Sines procura ter uma visão sistémica da complexidade da 
dinâmica de desenvolvimento e de transformação do território municipal e dos espaços mais alargados 
onde este se insere, endereçando por isso políticas locais que promovam um modelo de desenvolvimento 
sustentável. 

Saúde 

A Câmara Municipal de Sines disponibilizou ao Ministério da Saúde um terreno para a construção do 
Centro de Saúde, actualmente instalado em instalações de propriedade privada, cuja renda passou a ser 
assumida pelo Ministério apenas em 1999, mantendo-se as actualizações dessa renda e as obras de 
conservação a cargo da Câmara Municipal de Sines. 

Sublinha-se que estas instalações são manifestamente insuficientes. 

No âmbito de protocolo celebrado entre Câmara Municipal de Sines e Sub-Região de Saúde de Setúbal, 
há 7 anos, previa-se a construção do novo Centro de Saúde, anunciado por diversas vezes e com a 
inscrição em PIDDAC em diversos anos, mas nunca concretizado, e sem concretização à vista. 

Nestes termos, a actividade mais relevante em termos de saúde será a acção junto do governo com vista 
à concretização do novo edifício para o Centro de Saúde de Sines, a construir em terrenos municipais. 
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Segurança 

No Concelho de Sines estão localizadas várias empresas dos sectores portuário, industrial e de serviços, 
que se encontram numa nova fase de dinamismo e crescimento. Esta situação gera uma série de 
oportunidades e riscos que devem ser devidamente equacionados no sentido de preparar o Concelho 
para tirar o melhor partido das primeiras e minimizar os segundos. Deste modo, para além das estratégias 
municipais orientadas para gerir sustentavelmente este ciclo de crescimento, nomeadamente nas áreas 
do planeamento, ordenamento do território e gestão urbanística, equipamento social, habitação, etc., 
pretende-se desenvolver um conjunto de acções imateriais que se destinadas a promover dois valores 
fundamentais: o da cidadania e o da segurança face a riscos de acidente industrial e tecnológico. 

Estão a ser desenvolvidas nas escolas do Concelho actividades de educação para a Protecção Civil 
(planos de emergência, exercícios de simulação de acidentes e evacuação de escolas), com envolvimento 
directo da comunidade educativa, dos agentes de protecção civil, do Serviço Municipal de Protecção Civil 
e de outros serviços municipais. 

Em matéria de protecção civil e segurança interna, existem problemas específicos que se colocam no 
transporte, armazenamento e produção de matérias perigosas e outras mercadorias com um nível 
elevado de concentração no Concelho de Sines (o porto de Sines é o que mais carga movimenta a nível 
nacional, considerando todo o tipo de mercadorias e produtos). 

Tendo em conta o conhecimento e tecnologia disponível neste domínio, importa rever e actualizar o 
sistema de planeamento de emergência e sua articulação com o sistema de gestão territorial local e 
regional, numa perspectiva sistémica, integrada e de cooperação entre empresas e autoridades públicas, 
sendo essencial o reforço da dotação e coordenação de meios de protecção civil adequados (socorro), 
nomeadamente através da disponibilização de tecnologias e sistemas de informação de apoio ao 
planeamento e gestão de situações de crise. 

Neste capítulo destaca-se a preocupação com a segurança de infra-estruturas e instalações utilizadas no 
transporte de matérias perigosas (oleodutos, gasodutos, etc.), bem como a necessidade de controle 
permanente dos meios de intervenção e acessos de equipas de socorro devidamente treinadas e 
equipadas para actuar em situações de acidente ou danos graves intencionais. 

A Câmara Municipal de Sines promoveu em articulação com as empresas utilizadoras de oleodutos, API – 
Parques (entidade gestora do espaço canal dos oleodutos) e com a Administração do Porto de Sines 
(APS) o reforço dos meios de protecção, vigilância e socorro no espaço canal dos oleodutos que ligam o 
porto de Sines aos espaços industriais. O plano de acção acordado entre estas entidades está a ser 
implementado no âmbito de um acordo inter-empresarial entre as empresas utilizadoras do espaço canal 
dos oleodutos (esteiras) e a API – Parques, de forma a garantir o cumprimento de todas as normas de 
segurança, com particular atenção ao reforço de medidas de protecção nos troços de oleodutos que estão 
contíguos a zonas urbanas (a Norte da cidade de Sines). 

Tendo em conta esta situação a Câmara Municipal de Sines prevê um contínuo reforço dos meios 
humanos e tecnológicos do Serviço Municipal de Protecção Civil, de modo a adequá-lo permanentemente 
às exigências da sua missão. 

Ao nível da segurança dos cidadãos, a Câmara Municipal de Sines manterá uma estreita colaboração 
com as autoridades policiais, designadamente a GNR e com o Ministério Público para a promoção das 
acções necessárias à melhoria das condições de segurança dos cidadãos e dos seus bens. 
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Ambiente, saúde e segurança 

CMS
 Adm. 

Central / 
Governo 

 Parcerias 
Púb-Púb 
Púb-Priv 

Privados / 
Outros

1 Ambiente, saúde e segurança

1.1
Promover a implementação de um sistema contínuo de Gestão 
Integrada da Saúde e Ambiente (GISA)

Iniciar em 2007. Concluir em 2009. 1
1.2

Promover estudo de avaliação ambiental estratégica da 
concretização de todos os planos e políticas (municipais e 
nacionais) com incidência no território de Sines

Iniciar em 2007. Concluir em 2008. (articulação com
revisão PDM) 2

1.3
Implementar um sistema de informação à população sobre o 
estado do ambiente

Iniciar em 2009 (depois do GISA). Funcionamento
contínuo. 1

1.4
Fazer cumprir as normas segurança e ambiente das actividades 
industriais, portuárias e de transporte de matérias perigosas

Actividade contínua. 1
1.5

Fazer cumprir normas de segurança e ambiente relacionada com a 
recolha, armazenamento e tratamento adequado de resíduos 
industriais

Actividade contínua. 1

1.6 Garantir a construção do Centro de Saúde Sines

A Câmara Municipal de Sines disponibilizou o
terreno para a construção do Centro de Saúde,
sendo a sua concretização urgente. Continuar a
diligenciar neste sentido.

1
1.7

Melhoria da adequação da organização e dos recursos humanos e 
materiais do Serviço Municipal de Protecção Civil;

Avaliação em 2007. Implementação em 2008 e
seguintes. 1

1.8
Actualização do Plano de Emergência Municipal (articulação e 
coerência com planos de ordenamento do território, outros planos 
de emergência)

Iniciar em 2007. Concluir em 2008. (articulação com
revisão PDM) 2

1.9
Lançamento de campanha de informação pública (folhetos) sobre 
protecção-civil (medidas de auto-protecção em caso de sismo, 
tempestades, incêndio, inundações e acidentes industriais graves)

1ª campanha em 2007 e avaliação de resultados.
Repetir e melhorar 1 vez por ano. 1

1.10
Programa de formação sobre protecção civil para a comunidade 
educativa e funcionários municipais

Preparar em 2007. Iniciar até 10/2008. Concluir até
2010. Repetir. 2

1.11 Dinamizar o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Actividade contínua. 1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores

P
ri

o
ri

d
ad

e 
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6.2 Planeamento e gestão do território 

Vivemos um contexto de extraordinária importância considerando que estão em revisão/elaboração os 
mais importantes instrumentos de gestão territorial, de âmbito municipal, regional e até nacional, sendo 
urgente superar e evitar conteúdos de carácter sistematicamente proibitivo, que reduzem os planos ao 
papel redutor de mero elenco de normas. É importante que o município, quer nos planos de sua iniciativa, 
quer nos planos de âmbito especial, sectorial, ou regional em que participa, consiga evitar esse 
despudorado simplismo e idealismo na forma de fazer planeamento, apresentando o território como um 
mundo asséptico, “sem problemas por resolver nem feridas que permanecerão por tratar devido à falta de 
meios e outras incapacidades incontornáveis no horizonte do plano” (Sidónio Pardal e Manuel da Costa 
Lobo, in Normas Urbanísticas – Volume IV). 

Pelo exposto, e considerando que estão em curso ou que se pretende: 

§ A revisão do Plano Director Municipal de Sines; 

§ A revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
Vicentina; 

§ A elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, na qual o 
município de Sines participa como membro da Comissão Mista de Coordenação. 

§ A revisão dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira Sado/Sines e Sines/Burgau, que se 
considera urgente para possibilitar o desenvolvimento de projectos turísticos na área do 
concelho, pelo que serão envidados esforços junto da administração central para que estes 
planos entrem em processo de revisão. 

Entende a Câmara Municipal de Sines que as questões mais relevantes a equacionar no âmbito desses 
processos são: 

§ A expansão e aumento da intensidade de utilização da plataforma portuária e industrial, 
incluindo as ZALS e ZILS, as quais colocam várias exigências sobretudo ao nível dos 
projectos e execução das obras de infra-estruturas de transportes de nível local, nacional e 
internacional; 

§ A expansão e aumento da intensidade de utilização quer da plataforma portuária, quer da 
plataforma industrial sob gestão da API PARQUES, as quais colocam exigências 
relativamente à qualidade e adequabilidade dos projectos e respectivas localizações, de 
modo a minimizar impactes ambientais negativos sobre o município de Sines e sua 
população, para o que se preconiza como necessário e urgente a concretização do Plano de 
Urbanização da ZILS (território sob gestão da API PARQUES), bem como a elaboração de 
Plano Sectorial para a área sob jurisdição do Porto de Sines; 

§ A procura de instalação de novas unidades de produção e serviços de grande e média 
dimensão que não gerem impactes ambientais negativos e que sejam geradoras de impactes 
sociais positivos, nomeadamente no que se refere á criação de postos de trabalho e geração 
de riqueza; 

§ O aumento da intensidade de uso do solo devido a actividades humanas com as 
consequentes exigências de expansão e adequação das principais redes de infra-estruturas 
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para consumo doméstico e industrial, drenagem e tratamento de águas pluviais e efluentes 
domésticos e industriais; 

§ A instalação de novas unidades turísticas, designadamente em Porto Covo por força da 
aprovação do competente Plano de Urbanização, e as consequentes exigências de 
salvaguarda e valorização de recursos naturais, contrariando a tendência do turismo de 
segunda habitação; 

§ A revitalização dos Centros Históricos de Sines e Porto Covo; 

§ A relocalização do Parque de Campismo de Sines, para o qual está a ser também elaborado 
Plano de Pormenor; 

§ A progressiva qualificação urbanística dos aglomerados rurais e urbanos; 

§ Protecção de biótipos e espaços silvestres de maior interesse para a conservação da 
natureza e biodiversidade. 
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Planeamento e gestão do território 

CMS
 Adm. 

Central / 
Governo 

 Parcerias 
Púb-Púb 
Púb-Priv 

Privados / 
Outros

2 Planeamento e gestão do território

2.1 Adequar e melhorar o sistema de gestão do território

2.1.1
Rever PDM: adequá-lo aos princípios e objectivos de 
desenvolvimento sustentável

Iniciar até 03/2007; concluir proposta técnica até
03/2008; iniciar processo de aprovação em 2008. 1

2.1.2
Acompanhar a elaboração do Plano Regional de Ordenamento 
do Território do Alentejo

Iniciado em 2006; a concluir em 2007 1
2.1.1.1

Promover o Plano de Acção para o Litoral Alentejano (2007-
2013)

Iniciado em 2006; a concluir em 2007 1
2.1.3

PU de Sines: homologação pelo Governo; Implementação e 
sistema de gestão;

Implementar sistema de execução e constituição de
reserva de solos municipal em 2007. 1

2.1.4
PP-Norte de Sines: Concluir elaboração; Implementação e 
sistema de gestão;

Concluir até 06/2007; Aprovação: até 12/2007.
Implementar sistema de gestão até: 06/2007. 2

2.1.5
PP-Sul de Sines: Homologação pelo Governo; Implementação e 
sistema de gestão;

Homologação em 2007; Implementar sistema de
gestão até: 06/2007. 1

2.1.6
PP da UOPG 4.1 e 4.2 de Sines (entre Estr. da Floresta e 
Esteiras): Elaborar

Iniciar em 2008; Concluir proposta em 2008.
Aprovação / homologação em 2010. 2

2.1.7 PP da UOPG 9 de Sines (Baixa de S. Pedro): Elaborar
Iniciar em 2008; Concluir proposta em 2008.
Aprovação / homologação em 2010. 2

2.1.8
PP da UOPG 10 de Sines (espaços desportivos e comerciais a 
Norte do IP8/R52): Elaborar

Iniciar em 2007; Concluir proposta em 2008.
Aprovação / homologação em 2010. 3

2.1.9
PP de Salvaguarda e Valorização do Centro de Sines: Reinício 
da elaboração.

Contratar equipa projectistadurante 1º trimestres de
2007. concluir proposta até final 2007.
Aprovação/homologação em 2008

1

2.1.9.1

Estudo de reconversão urbanística (trabalho preparatório do 
PP da Zona histórica de Sines) da UOPG 4.5 de Sines 
(reconversão dos actuais campos de jogos municipais): 
Elaborar

Concluir até 06/2007. (integrar em PP de
Salvaguarda e Valorização do Centro de Sines) 1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores

P
ri

o
ri

d
ad

e 
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2.1.9.2

Estudo de reconversão urbanística da UOPG 2.1 de Sines 
(reconversão da Lg. 5 de Outubro, espaços adjacentes e vias 
de acesso) (trabalho preparatório do PP da Zona histórica de 
Sines): Elaborar

Concluir até 06/2007. (integrar em PP de
Salvaguarda e Valorização do Centro de Sines) 1

2.1.9.3
Estudo de qualificação urbanística da Pç. Tomás Ribeiro 
(trabalho preparatório do PP da Zona histórica de Sines)

Concluir até 06/2007. (integrar em PP de
Salvaguarda e Valorização do Centro de Sines) 1

2.1.9.4

Estudo de qualificação e/ou reconversão urbanística da 
UOPG 2.2 de Sines (trabalho preparatório do PP da Zona 
histórica de Sines) (reconversão da Pç. República e espaços 
adjacentes): Elaborar

Concluir até 06/2007. (integrar em PP de
Salvaguarda e Valorização do Centro de Sines) 1

2.1.9.5
Estudo de qualificação e/ou reconversão urbanística do 
mercado municipal e espaços adjacentes(trabalho 
preparatório do PP da Zona histórica de Sines): Elaborar

Concluir até 06/2007. (integrar em PP de
Salvaguarda e Valorização do Centro de Sines) 1

2.1.10 PP da zona envolvente do porto de recreio de Sines
Re-eniciar em 2007; Concluir proposta em 2008.
Aprovação / homologação em 2010. 2

2.1.11 PP da Zona Industrial e Logística de Sines
Concluir proposta em 2007. Aprovação /
homologação em 2009. 1

2.1.12 Elaborar plano de mobilidade e estacionamento Iniciar em 2007; Concluir em 2008. 1
2.1.13

Regulamento municipal de estética do Centro Histórico (vigora 
até entrada em vigor do PP do Centro de Sines): Elaborar

Iniciar internamente até 01/2007; Concluir até
02/2007. Aprovação: 03/2007+H108. 1

2.2
Estudar condições de viabilidade de intervenções estratégicas de 
qualificação urbanística

2.2.1
Estudo de reconversão urbanística da UOPG 4.4 de Sines 
(reconversão dos actuais parques de campismo/merendas e 
espaços contíguos): Elaborar

Iniciar até 03/2007; Concluir até 06/2007. 1
2.2.2

Estudo de reconversão urbanística da UOPG 4.5 de Sines 
(reconversão dos actuais campos de jogos municipais): Elaborar

Iniciar até 03/2007; Concluir até 06/2007. 1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores

P
ri

o
ri
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2.2.3
Estudo de qualificação urbanística e reperfilamento da Rua 
António Aleixo (incluindo infra-estruturas urbanas)

Iniciar até 03/2007; Concluir até 06/2007. 1
2.2.4

Estudo de qualificação urbanística e reperfilamento da Rua 
Marquês de Pombal (incluindo infra-estruturas urbanas)

Iniciar até 03/2007; Concluir até 06/2007. 1
2.2.5

Projecto de qualificação urbanístca do quarteirão do Centro de 
Artes

Iniciar em 2007. Concluir até 2008 1
2.3

Projecto paisagístico de execução do Percurso Eco-Cultural do 
Litoral (desde o Parque da Ribeira de Moinhos até ao Barranco do 
Queimado; inclui Parque Ribeira dos Moinhos, Troço urbano do 
IP8, Av. Vasco da Gama e zona urbana do Porto de Sines)

Iniciar em 2007. Concluir até 2008 1

2.4
Estudo para a dinamização e valorização do aproveitamento turísco 
da envolvente da Albufeira de Morgavel: Elaborar em parceria com 
proprietários

Iniciar até 07/2007; Concluir até 12/2007. 2
2.5

PP dos espaços turísticos da Cova do Lago: Elaborar / Concluir em 
parceria com proprietários. Aprovar / homologar pelo Governo.

Concluir até: 09/2007. Aprovar / homologar: até
2009. 2

2.6
PU dos Espaços Industriais e Logísticos de Sines: Elaborar em 
parceria com API-Parques.

Iniciar até: 03/2007; Concluir: até 03/2008.
Aprovação / homologação: até 2010 1

2.7 PU do Paiol Encontrar parceiros até 2010. 3
2.8 PU da Cabeça da Cabra Encontrar parceiros até 2010. 3
2.9

Plano de ordenamento dos espaços portuários: Promover e 
colaborar na sua elaboração, em parceria com a APS.

Iniciar em 2007; Concluir: até 12/2008. Aprovação /
homologação: até 2010 1

2.10 PU de Porto Covo Aprovação / homologação até 2009 1
2.11

PP de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de Porto 
Covo

Concluir proposta final até 03/2007. Aprovação /
homologação: até 2009. 1

2.12 URBCOM Porto Covo
Concluir implementação de acções em 2007 (ver
intervenções de qualificação urbanística para Porto
Covo - Pç. Marquês Pombal).

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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2.13

Implementar sistema integrado de controle de gestão da execução 
de planos perequacionados: registo centralizado de contratos 
(direitos, obrigações), cadastro, programação de execução, 
compensações, reserva urbanística de solos. 

Implementar sistema de informação e formas de 
procedimento recomendadas em estudo CISED 
para PP-Sul até 03/2007. Implementar restantes 
sistemas para PMOT concluídos durante 2007. 
Implementação a cargo da DGU, reporte para CMS 
até ao último dia de cada trimestre..

1

2.14
Monitorizar as necessidades e programar a oferta de equipamentos 
de utilização e interesse colectivo

Relatório Anual sobre dinâmica da procura, tx de
cobertura e nível de serviço de todas as redes de
equipamentos de utilização colectiva, a apresentar
pela DPOT até 30/Set. de cada ano.

2

2.15
Implementar sistema de informação geográfica de apoio às funções 
de planeamento, gestão e monitorização do território 

Implementar SIG para planeamento e gestão
urbanística em 2007 pela DPOT. Reporte mensal
de dinâmica urbanística e construtíva para CMS.

1

2.16
Carta Educativa: concluir e implementar (fase de propostas). (ver 
intervenções estratégicas previstas para a Educação)

Reporte anual sobre cumprimento de medidas e
acções, indicadores de desempenho até 30/Set. de
cada ano a cargo do Sector de Educação.

1

2.17

Avaliar, programar e monitorizar necessidades de investimento em 
obras de urbanização gerais (infra-estruturas gerais e 
equipamentos colectivos), adequar valor da taxa municipal de 
urbanização em conformidade, constituir fundo municipal de 
urbanização.

Integrar estudo sectorial sobre a rede de infra-
estruturas gerais do município na revisão do PDM.
Reporte, pelo DOA, até 30/Set. de cada ano dos
indicadores de desempenho de todos os sistemas
(água, esgotos, RSU, vias de comunicação), bem
como de propostas de melhoria.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.3 Intervenções de qualificação dos espaços urbanos 

A qualidade de vida urbana tem sido uma das grandes preocupações do município nos últimos mandatos. 

As pequenas e grandes obras que permitem viver cada vez melhor em Sines e Porto Covo são um 
trabalho contínuo, em estreita colaboração com os munícipes, naquelas que são as suas preocupações 
quotidianas. 

Para além do Programa de Requalificação dos Bairros, que prossegue, destacamos como projectos novos 
o Percurso Eco-Cultural do Litoral, do qual constam os projectos do Parque da Ribeira de Moinhos a 
transformação do troço peri-urbano do IP8 em marginal da cidade de Sines – como uma componente da 
cidade, para uma fruição pelos sineenses e turistas - a qualificação da Av. Vasco da Gama, como grande 
marginal urbana, com equipamentos para a fruição cultural, desportiva e de lazer e o turismo, e a zona 
urbana do Porto de Sines. 

Destacamos também os grandes jardins públicos – Alameda da Paz e Jardim do PP-Sul – espaços 
profundamente qualificadores da vida urbana de Sines. 

Em Porto Covo, o grande projecto prioritário é a requalificação do Largo Marquês de Pombal, símbolo da 
freguesia, e do Alentejo Litoral.   

Com a resolução imediata dos problemas do loteamento do artigo 47º e a entrada em vigor do Plano de 
Urbanização, iniciar a qualificação da zona do actual campo de jogos em grande jardim público, com 
espaços desportivos e, conjuntamente, a instalação de um pavilhão multiusos para desportos e outros 
eventos, em local apropriado. 

No sector da educação é também prioritária a criação da creche, pré-escola e ATL. 
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3 Intervenções de qualificação dos espaços urbanos

3.1
Reconversão e qualificação urbanística do espaço do mercado 
municipal e sua envolvente

Iniciar em 2007. Conluir até 2009. 1
3.2

Recuperação da Alcáçova e edifícios do Castelo e qualificação 
urbanística do espaço envolvente

Iniciar 2º semestre 2007. Concluir até final 2008. 1
3.3 Qualificação urbanística da envolvente dos Paços do Concelho Iniciar em 2008. Concluir até 2009. 2
3.4 Construção do Jardim PP-Sul (UO6 e UO8)

Realizar até 2010, no contexto de condições de
alienação de terreno para hotel adjacente. 1

3.5 Construção do Jardim Alameda da Paz (PP-Norte de Sines)
Realizar até 2010, no contexto de operação de
loteamento conjunta entre CMS e INVESFER. 1

3.6 Qualificação urbanística da Rua Cândido dos Reis (zona histórica) Iniciar e concluir em 2008. 1
3.7

Arranjo paisagístico e consolidação da falésia e qualificação 
urbanística da Rua de Sta. Catarina

Parceria com ordem dos Médicos (Casa do Médico).
Iniciar e concluir em 2007. 1

3.8
Qualificação urbanística da Praça Marquês de Pombal, em Porto 
Covo (URBCOM)

Iniciar em: 2007. Concluir até:2008 1
3.9 Urbanização do Farol, em Sines - arranjos exteriores Iniciar em: 2007. Concluir até:2008 2

3.10
Qualificação urbanística Bairro 1.º de Maio - arranjos exteriores 
(Sines)

Iniciar em: 2007. Concluir até:2009 2
3.11

Qualificação urbanística Bairro Norton de Matos - arranjos 
exteriores (Sines)

Iniciar em: 2007. Concluir até:2008 2
3.12

Qualificação dos acessos e estacionamento da Praia de Vale 
Figueiros

Iniciar em: 2008. Concluir até:2009 2
3.13

Qualificação urbanística do Bairro Soeiro Pereira Gomes, arranjos 
exteriores (Sines)

Iniciar em: 2007. Concluir até:2008 2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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3.14
Qualificação urbanística do Alcarial / São Marcos - arranjos 
exteriores (Sines)

Iniciar em: 2007. Concluir até:2008 2
3.15

Qualificação urbanística da Baixa de São Pedro - arranjos 
exteriores (Sines)

Iniciar em: 2007. Concluir até:2008 2
3.16

Construção do Percurso Eco-Cultural do Litoral (Parque da Ribeira 
de Moinhos - Barranco do Queimado; inclui Parque Ribeira dos 
Moinhos, Troço urbano do IP8, Av. Vasco da Gama e zona urbana 
do Porto de Sines)

Iniciar em: 2008. Concluir até:2009 1
3.17

Obras de conservação do Forte do Pessegueiro e consolidação da 
arriba

Iniciar em: 2008. Concluir até:2009 2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.4 Habitação 

A Câmara Municipal de Sines tem uma política definida para a habitação com a preocupação e objectivo 
de responder às necessidades habitacionais da população, que se baseia nos seguintes princípios: 

• Da solidariedade institucional: a Câmara Municipal assume solidariamente com o Governo e outras 
instituições com intervenção neste sector a responsabilidade de criar condições de equidade no 
acesso à habitação condigna, com características adequadas às necessidades e capacidade 
económica de cada família. 

• Da equidade: a Câmara Municipal aplicará os recursos públicos disponíveis na medida e na 
proporção estritamente necessária de modo a contribuir para a satisfação das necessidades 
habitacionais das famílias, devendo concentrar o esforço de investimento para apoiar as famílias com 
menor capacidade económica e autonomia para satisfazer adequadamente as suas necessidades 
habitacionais. 

• Da parceria: a Câmara Municipal dará preferência a soluções que passem pela criação de condições 
para a promoção indirecta de habitação em parceria com entidades públicas e privadas, bem como 
com particulares. As parcerias e o tipo de apoios podem revestir-se de várias formas, desde que 
resultem na produção ou reabilitação de fogos a custos controlados para venda ou arrendamento. 

• Da sustentabilidade económica: os programas habitacionais apoiados directa ou indirectamente 
pela Câmara Municipal devem procurar ser totalmente financiados pelos beneficiários, isto é, a 
contribuição municipal centra-se na criação de novas oportunidades de oferta de habitação a custos 
controlados e de mecanismos de gestão urbanística e de política de solos que contribuam para um 
maior equilíbrio entre a oferta e a procura de habitação, de modo a que os preços praticados pelo 
mercado sejam cada vez mais acessíveis e se aproximem do seu razoável valor económico no quadro 
da economia Nacional. Deste modo poderá ser garantido o acesso generalizado da população à 
habitação própria ou arrendada, reduzindo o risco de sobre-endividamento ou insolvência das 
famílias. Os programas habitacionais destinados ao realojamento de famílias com menor capacidade 
financeira serão comparticipados a fundo perdido pelo Estado, que detém a competência em matéria 
de habitação. 

Sabendo que a Política de Habitação depende da existência de uma Política de Solos adequada, que 
permita a constituição de uma reserva de terrenos e/ou de um fundo municipal de urbanização, é 
primordial a prossecução de uma política de exigência na gestão do património fundiário e imobiliário 
municipal que faça cumprir os mecanismos previstos nos instrumentos de gestão territorial, especialmente 
no que se refere à perequação. 
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Privados / 
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4 Habitação

4.1 Promoção indirecta de habitação a custos controlados Construir e entregar pelo menos 150 fogos até 2009. 1

4.2 Monitorização das carências habitacionais.

Indicadores: Nr.de fogos necessários e suas
características, fogos construídos/ano. Nr. de fogos
para alojamento de emergência. Reporte até 30/Set.
de cada ano sobre da satisfação das carências
habitacionais, pelo Sector de Acção Social em
articulação com DPOT) com propostas de melhoria.

1

4.3
Estudar viabilidade da promoção indirecta de habitação para jovens 
no centro histórico de Sines

Apresentar relatório de avaliação e propostasà CMS
até 30/07/2007 pela DPOT (em cooperação com
Sector de Acção Social)

2

4.4
Fornecer informações de planeamento ao sector privado sobre as 
necessidades habitacionais dos vários grupos sócio-económicos de 
modo a melhorar a adequação da oferta

Apresentação das conclusões dos relatórios de
monitorização sobre habitação e desenvovlimento
territorial, sessão anual com entidades públicas e
privadas (tarefa a cargo do Gabinete do Presidente
e GEPC).

2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.5 Infra-estruturas 

Na área das infra-estruturas, os grandes objectivos da Câmara Municipal de Sines são contribuir para a 
adequação das redes de infra-estruturas nacionais de transporte às actividades económicas existentes e 
previstas, como factor de promoção do desenvolvimento económico local e regional, a melhoria da 
acessibilidade interna do concelho, através de intervenções de beneficiação e conservação ordinária em 
alguns dos troços de estrada que estabelecem a ligação entre aglomerados urbanos, a melhoria da 
acessibilidade interna da cidade de Sines com intervenções ao nível dos principais nós rodoviários e 
adequação das características geométricas à função hierárquica de cada via, a adequação e remodelação 
da rede municipal de águas e esgotos ao crescimento dos espaços urbanos, bem como o seu respectivo 
tratamento, melhorar a eficiência de gestão e controle da rede e a melhoria continua na qualidade da 
água e nível de serviço da sua distribuição. 
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5 Infra-estruturas

5.1
Contribuir para a adequação das redes de infra-estruturas nacionais 
de transporte às actividades económicas existentes e previstas 1

5.1.1
Construção / beneficiação dos troços de estrada do IC33: 
estabelecer ligação tipo via rápida Sines-Évora e, a partir daqui, 
através do IP7, ligação a Espanha-Europa Central

Persistir com actuações neste sentido junto do
Governo e Administração Central. 1

5.1.2
Rede ferroviária transeuropeia com ligação de Sines à linha 
Lisboa-Elvas-Badajoz-Madrid-resto da Europa

Persistir com actuações neste sentido junto do
Governo e Administração Central. 1

5.1.3
Construção com novo traçado do IP8: melhorar a ligação Sines-
Beja e Espanha/Sevilha, prioridade  troço Sines - IP1/A2 (nó de 
Grândola-Sul)

Persistir com actuações neste sentido junto do
Governo e Administração Central. 1

5.1.4 IP4 - Sines/Odemira  - Lagos/Algarve 1
5.2 Melhorar a acessibilidade municipal e urbana

Relatório de identificação de necessidades,
prioridades e estimativas de custos apresentado até
30/Out/07 pelo DOA. Considerar resultados do
estudo de mobilidade e estacionamento.

1
5.2.1 Duplicar a via rodoviária entre S. Torpes e o porto (Terminal XXI) 3
5.2.2

Construção de novas acessibilidades/variantes à cidade de Sines, 
com novas ligações a Norte e a Nascente ao IP8, passando pela 
zona de expansão da ZIL-2

Persistir com actuações neste sentido junto do
Governo e Administração Central. 2

5.2.3

Melhoria da acessibilidade interna do concelho, através de 
intervenções de beneficiação e  conservação ordinária em alguns 
dos troços de estrada que estabelecem a ligação entre 
aglomerados urbanos.

Relatório de identificação de necessidades,
prioridades, proposta de calendarização e
estimativas de custos apresentado até 30/Set/07
pelo DOA.

2

5.2.4

Melhoria da acessibilidade interna da cidade de Sines com 
intervenções ao nível dos principais nós rodoviários e adequação 
das características geométricas à função hierarquica de cada via 
(ver instervenções de qualificação urbanística de arruamentos)

Relatório de identificação de necessidades,
prioridades, proposta de calendarização e
estimativas de custos apresentado até 30/Set/07
pelo DOA.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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5.3
Adequar e remodelar a rede municipal de águas e esgotos ao 
crescimento dos espaços urbanos, bem como o seu respectivo 
tratamento

Relatório de identificação de necessidades,
prioridades, proposta de calendarização e
estimativas de custos apresentado até 30/Set/07
pelo DOA. Articulação com revisão PDM.

1

5.3.1
Sistema de Intercepção elevação e tratamento de esgotos de 
Sines

Relatório de identificação de necessidades,
prioridades, proposta de calendarização e
estimativas de custos apresentado até 30/Set/07
pelo DOA. Articulação com revisão PDM.

1

5.4
Melhorar a eficiência de gestão e controle da rede de infra-estruturas 
através de utilização de tecnologias de informação e comunicação 1

5.4.1 Sistema de Optimização energética e telessinalização e gestão Implementar em 2007. 1
5.5

Melhoria continua na qualidade da água e nível de serviço da sua 
distribuição

Indicadores da qualidade da água e de desempenho
do sistema (nível de atendimento/serviço) reportado
mensalmente pelo DOA e publicado na Internet.

1

5.5.1 Adutora Monte Feio-Galp-Monte Chãos - S. Torpes 
Tornar o sistema de abastecimento de água de
Sines autosuficiente, relativamente à empresa AdSA 2

5.5.2 Reforço das captações de Sines 2
5.6

Promover uma solução adequada para depósito de inertes 
resultantes da construção civil, com forte fiscalização de depósitos 
ilegais e responsabilização de infractores.

Estudo de alternativas e condições par a sua 
viabilidade até 30/07/2007 pelo DOA. Iniciar e 
concluir em 2007. Implementar solução até 2010.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.6 Cultura 

A Câmara Municipal de Sines assumiu uma política clara e definida para o desenvolvimento e sustentação 
de uma actividade cultural, sustentada em projectos e programas coerentes, orientados para a formação e 
o enriquecimento educacional e cultural dos indivíduos e da sociedade no seu todo e para o 
desenvolvimento económico e social de Sines. 

Sabemos que nenhuma estratégia de desenvolvimento sustentado, integrado e integrador poderá resultar 
se não promover o desenvolvimento cultural das suas populações.  

Sines pode, por isso, orgulhar-se de ser, à sua escala, um dos municípios que mais tem investido na 
promoção da cultura, procurando dinamizar novos espaços e novos públicos, ainda que numa lógica de 
contenção orçamental que a situação económica e financeira do país em geral e da autarquia, em 
particular, determina. 

Os investimentos que a autarquia tem feito na área da cultura têm o seu retorno comprovado na conquista 
e formação de novos públicos, no prestígio alcançado reconhecido nacional e internacionalmente, na 
liderança regional em iniciativas culturais e, consequentemente, na economia local que directamente 
beneficia e é incrementada pelas visitas geradas ao concelho a partir da dinâmica cultural do nosso 
concelho. 

O município de Sines entende que a cultura e a possibilidade de formação e fruição cultural são bens 
essenciais que, como tal, devem estar acessíveis a todos e vocacionados para todos os públicos, 
privilegiando sempre a qualidade do que se faz e de como se faz. 

Neste sentido a autarquia propõe-se continuar a dinamizar os espaços culturais existentes, com especial 
relevância para o CAS, trabalhando para tal em parceria e em rede com outras instituições que permitam 
obter mais-valias artísticas, reduzindo custos de produção, procurando ainda a obtenção de fundos de 
financiamento a nível nacional e europeu para projectos de programação e apoio estrutural, em ordem a 
cumprir o seu objectivo estratégico de promover pelo equilíbrio financeiro da autarquia. 

A CMS propõe-se, ainda, através de acções adiante concretizadas, dinamizar “novos” espaços de eleição 
para a fruição cultural, como sejam o Largo do Bocage, a Avenida e a Praia Vasco da Gama, a Alameda 
da Paz e o Bairro da Floresta.  
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6 Cultura

6.1 Afirmar e consolidar Sines como centralidade cultural regional 1

6.1.1 Festival Músicas do Mundo

Realização anual; Aumentar grau de auto-
financiamento. Melhoria continua da qualidade.
Relatório anual até 30/Set de cada ano sobre origem
dos visitantes, opinião e consumo realizado no
Concelho. (tarefa do Sector Cultura, organização do
FMM)

1

6.1.2
Oferta de programação cultural de qualidade e regular no Centro 
de Artes de Sines

Avaliação contínua da opinião do público e sua
caracterização, nr. De visitantes/espectadores por
tido de actividade, receitas e despesaspor
actividade. Reporte até 30/Set. de cada ano pelo
Sector Cultural (Gestor do Centro de Artes)

1

6.1.3
Promover a formação e cultural e artística em articulação com 
projectos educativos de todos os graus de ensino (ver estratégia 
para Educação)

% de crianças e jovens que beneficiam destas
actividades. Horas de formação por criança (média
anual).

1
6.1.4 Criar a Escola das Artes de Sines (oferta de ensino artístico)

Iniciar formação musical em 2007 (instalações
proviórias). Iniciar reabilitação Palácio Pidwell até
2009.

1
6.1.5

Instalar o Museu Municipal de Sines e Casa Vasco da Gama no 
Castelo de Sines Iniciar em 2007. Concluir até 2010. 2

6.1.5.1 Instalar o Museu Municipal de Sines na Alcáçova do Castelo Iniciar em 2007. Concluir até 2008. 1

6.1.6

Implementar sistema de financiamento municipal às actividades 
culturais orientado por critérios de racionalidade económica, 
transparência, qualidade e quantidade de serviço prestado pelos 
agentes culturais

Proposta de critérios de atribuição e avaliação da
utilização de financiamento municipal em
actividades culturais e recreativas.
Responsabilidade do Sector de Cultura até 02/2007.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.7 Desporto 

O desporto, enquanto factor de promoção do bem-estar físico e social das pessoas, e considerado com 
área fundamental de actuação do município de Sines. O desporto para todos, desde a infância à terceira 
idade, é objectivo da Câmara Municipal de Sines, concretizado através da sua acção directa - na 
construção e funcionamento de equipamentos desportivos e disponibilização de serviços, através, 
designadamente, da Escola Municipal de Natação e do Programa Desporto É Vida – e através do apoio 
ao clubes e colectividades os quais, numa acção complementar à do município, prestam serviços à 
comunidade. 

Elemento central da política desportiva da Câmara Municipal de Sines, associada à política da educação, 
é o desporto escolar, há muito assumido pela autarquia como programa indispensável ao bom 
desenvolvimento das crianças de Sines. 
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7 Desporto

7.1
Disponibilizar rede de equipamentos desportivos adequados, bem 
como formação e actividades desportivas nas várias modalidades e 
para todos os grupos etários e sociais

1
7.2

Organizar seminário sobre "O futuro do desporto em Sines" (temas: 
qualidade, diversidade, formação, competição, financiamento, 
associativismo,…)

1

7.3

Implementar sistema de financiamento municipal às actividades 
desportivas orientado por critérios de racionalidade económica, 
transparência, qualidade e quantidade de serviço prestado pelos 
agentes desportivos

Proposta de critérios de atribuição e avaliação da
utilização de financiamento municipal em
actividades culturais e recreativas.
Responsabilidade do Sector de Desporto até
02/2007.

1

7.4
Promover a construção de um novo complexo desportivo de 
qualidade e com localização mais adequada

Estudo urbanístico e modelo de financiamento até
2009. 2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.8 Educação 

A Câmara Municipal de Sines assumiu a educação como uma das primeiras e principais preocupações e 
a questão mais importante para o desenvolvimento das pessoas e o principal garante do desenvolvimento 
económico e social de Sines. 

Como tal, elegeu como prioridade a recuperação e qualificação das escolas, a criação de novos 
programas, suportados pela autarquia, e o estabelecimento de parcerias com as escolas, para melhores 
programas e melhores resultados no ensino. 

Através da Carta Educativa, a concluir em Janeiro de 2007, a Câmara Municipal de Sines pretende: 

§ Orientar a expansão do sistema educativo em Sines, em função do desenvolvimento económico, 
sócio-cultural e urbanístico, prevendo uma resposta adequada às necessidades de 
redimensionamento da Rede Escolar colocadas pela evolução da política educativa, pelas 
oscilações da procura da educação e rentabilização do parque escolar existente; 

§ Fundamentar tecnicamente as tomadas de decisão relativas à construção de novos equipamentos 
escolares, encerramento de escolas, reconversão e adaptação do parque, optimização da 
funcionalidade da rede existente e respectiva expansão, definição de prioridades. 

Considerando a Estratégia de Lisboa - “Até 2010, tornar o espaço comunitário na economia do 
conhecimento mais competitiva e dinâmica, com melhoria no emprego e coesão social” – a política de 
educação do município de Sines está orientada para a aquisição de competências individuais essenciais 
para a sociedade do conhecimento, e para o incremento da participação democrática de todos. 

As linhas de orientação que norteiam a definição de programas e acções são as seguintes: 

§ Valorização pessoal: 

o Desenvolvimento da autonomia individual 

o Formação cultural, social e desportiva 

§ Competências: 

o Aprendizagem com base nos currículos educativos definidos pelo Ministério da educação 

o Desenvolvimento de competências profissionais e académicas relevantes para o 
desenvolvimento local e regional; 

o Níveis de literacia essenciais para a economia baseada no conhecimento 

§ Atitudes: 

o Cidadania activa, reflexividade e sentido crítico 

o Empreendedorismo 
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8 Educação

8.1
Investimento na qualidade do serviço de ensino, aprendizagem e 
inclusão social 1

8.1.1
Apoio especializado na prática pedagógica (cooperação Univ.; 
MEM)

Iniciar programa de cooperação em 2007. 
Indicadores: acções realizadas e resultados em 
cada ano até 2010.

1
8.1.2

Intervenção multi-disciplinar para inclusão e promoção sucesso 
educativo 

Contratação de equipa e definição de plano de 
acção em 2007. 1

8.1.3 Ensino de língua portuguesa a estrangeiros
Encorajar as escolas e associações a desenvolver 
acções. Indicadores: nº de alunos formados/ano 
versus dimensão de comunidade estrangeira.

2

8.1.4
Divulgação/valorização da cultura das comunidades presentes em 
Sines

Promoção e apoio a iniciativas de divulgação 
cultural nas escolas, associações e actividades 
culturais do Município.

2
8.1.5 Encontros sobre educação: comunidade educativa e especialistas

Um encontro por ano, organizado pela CMS (Sector
de Educação) e escolas. 1

8.1.6
Projectos de dinamização da participação dos pais na vida 
escolar 1

8.1.7
Apoio informático à rede escolar e a iniciativas pedagócias com 
TIC 1

8.1.8 Activ. de expressão musical, dramática e programas desportivos 1
8.1.9 Certificação de competências para adultos 2

8.1.10
Formação: socorrismo e medidas de auto-protecção (Protecção 
Civil) 1

8.1.11
Programa de alimentação: Fornecimento de refeições e Prog. 
"Olá Alimentos" 1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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8.2
Adequação da rede escolar e pré-escolar municipal aos objectivos de 
desenvolvimento e dinâmica demográfica (ver quadro detalhado) 1

8.2.1
Obras conservação ordinária em todas as escolas e jardins de 
infância 1

8.2.2 Obras conserv. Extraordinária 2
8.2.3 Construção nova EB Integrada (1º, 2º e 3º ciclo) no PP-Sul Projectos em 2007. Construção até 2009. 1
8.2.4

Reabilitação do edifício Pidwell para instalação da Escola das 
Artes de Sines (articulação com estratégia para a Cultura)

Reabilitação inicada até 2009. 1
8.2.5

Construção de creche, jardim de infância e centro de recursos 
educativos em Porto Covo 1

8.2.6
Promover a disponibilização de instalações adequadas para a 
Escola Tecnológica do Alentejo Litoral na cidade de Sines 3

8.2.7
Melhoria da qualidade e do mobiliário / equipamentos em todas as 
escolas

1 PC com acesso à internet por sala de aula de
todas as escolas do 1º ciclo e pré-escolar até 2008. 2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.9 Solidariedade social 

O Conselho Local de Acção Social de Sines (CLASS) concluiu um dos objectivos do Programa Rede 
Social com a elaboração e aprovação do Plano de Desenvolvimento Social de Sines 2006-2011, aprovado 
em Setembro de 2006, bem como o Plano de Acção 2006-2007. 

O documento, produzido pelos parceiros sociais com intervenção no município, define a estratégia de 
desenvolvimento social do concelho, expondo os eixos estruturadores da acção, assim como as medidas 
e os projectos/actividades a desenvolver. 

Com base no diagnóstico social anteriormente elaborado, o Plano de Desenvolvimento Social define 
quatro eixos estratégicos de actuação, e as medidas respectivas: 

§ Eixo 1: alargar e qualificar a rede de equipamentos e serviços sociais  

§ Eixo 2: Qualificar as pessoas e as organizações 

§ Eixo 3: Promover uma sociedade mais inclusiva e solidária 

§ Eixo 4: Promover o emprego e a economia local 
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9 Solidariedade social

9.1 Promover a inclusão e coesão social 1
9.1.1 Projectos de apoio qualidade de vida dos séniores 1
9.1.2 Apoio à inclusão e valorização cultural de etnias e imigrantes 1
9.1.3 Projectos de apoio à qualidade de vida e protecção de menores 1
9.1.4

Projectos de acesso à habitação adequada às características 
económicas e sociais da população 1

9.1.5
Projectos de inclusão social e de apoio ao desenvolvimento da 
autonomia de pessoas portadoras de deficiência 1

9.1.6
Projectos de educação sexual, planeamento familiar e 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 1

9.1.7
Projectos de prevenção de toxicodependências e de inclusão no 
contexto da sua reabilitação 2

9.1.8
Promoção de condições favoráveis de acesso à formação 
profissional e criação do próprio emprego 1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores

P
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e 
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6.10 Economia e emprego 

O trabalho ao nível de ordenamento do território, o relacionamento comunicacional que o município tem 
desenvolvido entre instituições públicas e privadas, criando novas formas de cooperação para melhorar os 
seus desempenhos e envolvendo os agentes económicos no processo de planeamento estratégico do 
concelho, promovem as condições adequadas para o apoio ao desenvolvimento das micro, pequenas e 
médias empresas (PME), nomeadamente: 

§ Mantendo uma relação dinâmica entre a Câmara Municipal e as associações Empresariais do 
município e da região, com acções de parceria e incentivos ao desenvolvimento económico 
local, atraindo investimentos e apoios aos empresários, através de: 

§ Reforço da actividade do Gabinete de Apoio ao Empresário; 

§ Desenvolvimento de esforços conjuntos e coordenados para captação de investimentos 
públicos e privados relevantes para o desenvolvimento do concelho, designadamente nas 
áreas turística, piscatória, industrial, logística/portuária e serviços; 

§ Promoção conjunta de operações de urbanismo comercial, designadamente no núcleo 
histórico de Sines, como forma de revitalização do tecido comercial existente e de atracção de 
novos investimentos; 

§ Disponibilização, através dos adequados instrumentos de gestão territorial, de espaços com 
localização e localização adequadas às diversas actividades, garantindo a necessária 
compatibilidade entre os diversos usos do solo e promovendo a complementaridade entre as 
várias funções urbanas, as unidades produtivas e o ambiente. 

Com o objectivo de operacionalizar estes objectivos estratégicos, a CMS propõe –se realizar um 
Programa de Dinamização Da Actividade Económica, através do qual promoverá as seguintes acções e 
projectos: 

§ Concretização do projecto de instalação em Sines de um Centro de Incubação de Empresas, nos 
termos de candidatura já apresentada e aprovada, em parceria com diversas instituições, 
designadamente do Ensino Superior; 

§ Produção de solo urbano infra – estruturado com características e localização adequadas para a 
instalação de actividades económicas; 

§ Promoção de iniciativas, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, com interesse para o 
sector empresarial e para a monitorização municipal da actividade económica e emprego; 

§ Implementar o programa URBCOM em Porto Covo e diligenciar no sentido de, em cooperação 
com os comerciantes locais, efectuar candidatura para a cidade de Sines. 
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10 Economia e emprego

10.1

Proporcionar espaços com características e localização adequadas 
às diversas actividades económicas, garantindo competitividade 
territorial, compatibilidade entre usos do solo e a protecção do 
ambiente, saúde pública e segurança

Elaborar PMOT e implementar acções e medidas
para os espaços vocacionados para a instalação de
actividades económicas.

1

10.2
Promover boa cooperação institucional para maximizar eficiência, 
coerência e transparência dos procedimentos administrativos e 
decisões relativas a grandes projectos de investimento económico

Promover iniciativas de cooperação institucional.
Organizar um encontro anual sobre
desenvolvimento do Concelho com entidades
públicas mais relevantes.

1

10.3
Promover a instalação em Sines de um Centro de Incubação de 
Empresas de Base Tecnológica em parceria com instituições de 
ensino superior e associações empresariais

Candidatura QREN em 2007. Construção inicio em
2008. Conclusão 2009. 1

10.4
Promoção de condições favoráveis de acesso à formação 
profissional e criação do próprio emprego

Colaborar em iniciativas de divulgação e
encaminhamento de interessados. Reporte anual de
indicadores de síntese sobre actividade económica
e emprego até 30/Set. de cada ano,
responsabilidade GAE.

1

10.5

Promover a partilha de informação relevante e articulação de 
objectivos de entidades públicas e privadas tendo orientadas à 
prossecussão da visão e estratégia de desenvolvimento do 
Concelho.

Apresentação anual sobre o estado de
desenvolvimento do Concelho, identificação de
riscos e oportunidades de investimento e seu
alinhamento com a estratégia do Município. Tarefa a
cargo do Gabinete do Presidente e GEPC.

2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.11 Finanças municipais 

A actual situação financeira da Câmara resulta de situações e factos já anteriormente enunciados e que, 
resumidamente, se descrevem: 

1. Investimentos avultados da Câmara em obras para equipamentos em sectores fundamentais da 
vida do concelho, nomeadamente: habitação, equipamentos para a educação em escolas, 
biblioteca, auditório, centro de exposições e artes, para o desporto – piscinas municipais e outros 
– assim como na qualificação da cidade de Sines e Porto Covo. 

2. Redução drástica de receitas por parte da administração central e da grave crise económica do 
país – com reflexos na estagnação da economia local – que não permitiu encaixar as verbas 
previstas com venda de terrenos, para pagar investimentos em novo património da autarquia. 

Neste contexto, é nossa preocupação e objectivo equilibrar a situação financeira da autarquia, para a qual 
são definidas um conjunto de medidas, que visam, sem diminuição da quantidade e qualidade dos 
serviços prestados, diminuir a despesa pública municipal e aumentar a receita, ou seja, tornar mais eficaz 
a gestão financeira da autarquia, criando as condições para manter o nível de investimento em 
equipamentos, serviços e apoios. 

É conhecida a conjuntura económica desfavorável, bem como a falta de solidariedade por parte do 
governo relativamente às autarquias, através da diminuição de verbas transferidas do orçamento de 
estado, e da alteração da Lei das Finanças Locais, com consequências gravosas para todos os 
municípios. 

Dentro deste quadro, torna-se imprescindível identificar as oportunidades de melhoria na eficácia das 
despesas, aumento das receitas e gestão da dívida e créditos. 
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11 Finanças municipais

11.1 Equilibrar a situação financeira
Reduzir despesas correntes em: xx%; Aumentar
receitas em: xx% 1

11.1.1
Identificar oportunidades e implementar medidas de melhoria da 
eficácia nas despesas, aumento das receitas e gestão da dívida e 
créditos

1
11.1.1.1

Avaliação e implementação de sistema de controle de gestão 
da CMS (consultoria técnica especializada para 
aconselhamento e implementação)

Contratação até 3/2007. Relatório de avaliação e
recomendações até 30/07/2007 1

11.1.1.2

Adequar valor da taxa municipal de urbanização à realidade 
das necessidades de investimento em obras gerais de 
urbanização e constituir fundo municipal de urbanização para 
sua gestão

Avaliação de encargos e proposta de valor de TMU
até 2/2007 pelo DOA (articulação com DGU, DPOT,
GEPC). Reavaliar TMU depois de proposta de
revisão do PDM (em 2008). Fixar nova TMU e
mecanismo de actualização até 06/2007.
Implementar novos valores até final de 2007.

1

11.1.1.3

Adequar o valor de taxas e licenças municipais ao custo real 
da prestação do serviço público (prioridade: calcular custo das 
transacções administrativas mais relevantes em número e/ou 
complexidade)

Avaliação dos custos reais de todos os serviços
municipais prestados (por tipo e complexidade) até
06/2007. Contratar consultoria para este efeito até
02/2007. Implementar novos valores até final de
2007.

1

11.1.1.4

Elaborar regulamento municipal de compensações para maior 
racionalidade económica e transparência na gestão de planos 
municipais perequacionados e operações urbanísticas de 
maior dimensão

Avaliação dos custos reais de todas as não
realizações de obrigações por promotores
imobiliários pelo DOA (em articulação com DPOT e
DGU). Relatório até 03/2007.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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11.1.1.5
Melhorar a gestão de activos patrimoniais (compra/venda, 
arrendamentos, concessões,…) de terrenos, espaços 
habitacionais, comerciais e industriais.

Proceder a actualização de inventário patrimonial,
estado de conservação, situação de utilização,
rendas e dívidas, custos de manutenção e valor do
património (elaborar base de dados informática).
Contratar avaliador profissional (até 04/2007) e
implementar sistema de gestão de contratos, rendas
e concessões até final de 2007. Relatório com
propostas de optimização e intervenções até
30/10/2007 pelo DOA (articulação com Sector de
Acção Social e DPOT).

1

11.1.1.6
Optimizar a gestão da dívida e de créditos de terceiros, bem 
como prazos de pagamento a fornecedores

Contratar consultoria para modelo de gestão da
dívida até 04/2007. Relatório de avaliação e
propostas até 30/10/2007.

1

11.1.1.7
Implementação e generalização progressiva do sistema de 
compras públicas electrónicas

Implementar compras electrónicas previstas no
projecto Região Digital do Litoral Alentejano até
07/2007. Alargar compras electrónicas a todas as
áreas aplicáveis de compras (procurement) até final
de 2009. Relatório anual de avaliação do impacto
das compras electrónicas e propostas de melhoria
até 30/Set. de cada ano. Responsável: Secção de
Compras.

1

11.1.2 Elaboração de "orçamento de base zero" para 2008
Contratar consultoria até 03/2007. Início do trabalho
em 05/2007. Proposta de orçamento concluída até
30/10/2007.

2

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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6.12 Serviços municipais 

Os serviços municipais são o instrumento fundamental para a concretização dos objectivos da Câmara 
Municipal de Sines. 

Neste âmbito, os recursos humanos, a sua qualificação e motivação são decisivos para prossecução da 
estratégia definida. 

Dentro do grande objectivo “melhorar a eficácia dos serviços municipais” -  para cumprir aquela que é o 
elemento mais essencial da missão do Município: prestar serviços públicos municipais de qualidade e com 
máxima eficácia na utilização de recursos públicos – inscrevem-se um conjunto de medidas, das quais se 
destaca a implementação da Gestão por Objectivos e da formação necessária e adequada. 

São também importantes as medidas com base na utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, como meio para melhorar a eficácia, rapidez na resposta, facilidade no acesso à 
informação, transparência nos processos de tomada de decisão, e participação democrática dos 
munícipes 
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12 Serviços municipais

12.1 Melhorar a eficácia dos serviços municipais

12.1.1
Implementar modelo de gestão por objectivos centrado na missão 
e estratégia definida para o município

Implementar até final de 2007 o modelo de gestão
por objectivos em todos os serviços municipais.
Indicador: Nº de trabalhadores que têm objectivos
individuais definidos, coerentes com a estratégia do
município.

1

12.1.2

Avaliar necessidades de formação tendo em conta as 
competências dos trabalhadores e as competências requeridas 
para uma execução de qualidade das tarefas que têm a seu 
cargo, implementar plano de formação em conformidade

Consultoria de avaliação de necessidades de
formação contratada até 07/2007. Apresentar plano
de formação alinhado com a estratégia municipal até
30/Out. de cada ano. Indicador: Nº de horas de
formação anual/ trabalhador

1

12.1.3
Promover formação avançada (pós-graduação) em gestão pública 
/ alta direcção da administração pública para quadros dirigentes e 
técnicos com funções de coordenação/gestão de projectos

Consulta a instituições de ensino superior e INA até
31/01/2007. Iniciar formação até 06/2007. Indicador:
Nº de técnicos e dirigentes com formação avançada
em gestão / alta administração pública (com vertente
forte em gestão por objectivos e controle de gestão)

1

12.1.4

Generalizar a implementação de funcionalidades de governo 
electrónico local (aplicação das tecnologias de informação e 
comunicação a todas as tarefas administrativas e técnicas; 
reengenharia de processos de trabalho) com disponibilização de 
serviços municipais transaccionáveis na Internet

Implementar até final de 06/2007 compras
electrónicas de material de papelaria e consumíveis.
Generalizar compras electrónicas de todos os bens
e serviços aplicáveis até 2009.

2

12.1.5
Avaliar adequação geral da arquitectura da organização e 
recursos disponíveis ao melhor cumprimento possível da missão 
e estratégia do município.

Iniciar estudo final de 2007. Relatório de avaliação e
propostas até 03/2008. 2

12.1.6
Mobilizar capacidade técnica especializada adequada e 
independente para a avaliação e implementação das medidas de 
melhoria da eficácia (contratar assessoria)

Ver contratação de consultoria para controle de
gestão, gestão de RH, gestão por objectivos e
equilibrio financeiro.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores
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12.1.7

Introduzir funções de gestão de recursos humanos mais 
profissionalizadas em: recrutamento e selecção; gestão de 
carreiras e de formação) com alinhamento e coerência com a 
missão e estratégia do município

Organizar seminário e formação sobre gestão
estratégica de RH para Vereação até 30/Set/2007.
Contratar consultoria para avaliação de
necessidades e plano de formação até final de 2007.

1

12.1.8
Avaliar do grau de satisfação dos munícipes em relação aos 
serviços prestados pela CMS

Anual, através de recolha de dados efectuada pelos
serviços municipais e estudo de opinião
independente. Entrega de relatório de avaliação até
30/Out. de cada ano, responsabilidade GEPC com
recurso a aquisição de serviços.

1

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores

P
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ri
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e 
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6.13 Acesso à sociedade do conhecimento 

Na sociedade actual, e em Sines em particular, é de fundamental importância o acesso universal à 
educação e ao conhecimento. 

A Câmara Municipal de Sines está ciente desta necessidade e procurará estes objectivos como factor de 
qualificação dos sineenses, em especial os jovens.  

As competências e actividades baseadas nas tecnologias de informação e comunicação são 
fundamentais ao desenvolvimento social e económico dos cidadãos, constituindo factor de inclusão social 
e de empregabilidade. Por outro lado, o acesso à sociedade do conhecimento contribui para o aumento 
da participação dos cidadãos, de forma mais informada, na vida das sociedades, designadamente ao 
nível da participação política. 
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13 Acesso à sociedade do conhecimento

13.1
Apoio à concretização dos objectivos da Região Digital do Litoral 
Alentejano, no âmbito do Programa Operacional da Sociedade do 
Conhecimento (POSC)

Implementar e contribuir para a concretização de
todas as acções e projectos propostos pela REGI e
que requeiram o envolvimento / responsabilidade da
CMS

1
13.2 Promover o acesso universal à sociedade do conhecimento

13.2.1 Instalar postos públicos de acesso à Internet
Meta: abrir Espaço Internet até final de 2007.
Indicador: postos de acesso público à Internet por
cada 1000hab. (GI)

1
13.2.2

Disponibilizar informação e serviços públicos municipais através 
da Internet (ver estratégia para Serviços Municipais)

Implementar todos os objectivos e acções definidos
no projecto Região Digital do Litoral Alentejano
(GIRP, GI, DGU, DOA, GEPC)

1
13.2.3

Promover o desenvolvimento de competências e actividades 
baseadas nas tecnologias de informação e comunicação

13.2.4
Promover formação e educação em tecnologias de informação e 
comunicação (ver estratégia para a Educação) para população 
em idade escolar e funcionários municipais.

Promover acções de formação para funcionários
adequadas à plena utilização das capacidades das
TIC disponíveis na CMS. Promover em parceria com
as escolas acções e projectos com utilização de TIC
e Internet.

1

LEGENDA

                   Responsabilidade directa ou predominante.

                   Resp. indirecta / parceria / cooperação.

Ref.

Responsabilidade

Objectivos, medidas e acções estratégicas Metas e indicadores

P
ri

o
ri

d
ad

e 
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