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 Gabinete da Presidência

 

 

 

As GOP´s, o Plano e Orçamento e o seu enquadramento na gestão da 

Autarquia e desenvolvimento do Município 

 

 

As propostas apresentadas nestes documentos à Câmara e aos eleitos da Assembleia 

Municipal de Sines, são a expressão de uma visão do Executivo sobre o território, a 

cidade e as suas potencialidades. Mas são, também, o resultado de um trabalho anterior 

em Planeamento e Gestão, com destaque na elaboração e apresentação de candidaturas 

ao Quadro Comunitário (QREN). 

 

Neste documento está expressa uma visão para a valorização e desenvolvimento do ter-

ritório, a qualificação dos centros urbanos, assim como para a gestão corrente e a gestão 

estratégica do futuro – com a preocupação manifesta de introdução de melhorias contí-

nuas no apuramento da gestão, com os objectivos de se fazer cada vez mais e melhor, 

com redução de custos e a satisfação dos munícipes e dos trabalhadores da Autarquias. 

 

Neste contexto e, mercê do trabalho desenvolvido em 2010, em candidaturas ao quadro 

comunitário; em projectos, lançamento de empreitadas (e preparação de outros a lançar 

oportunamente), 2011 irá ser um ano histórico de investimentos e obras com carácter 

estruturante e determinantes para o desenvolvimento de Sines. 

 

Se fizermos um exercício de inter-relação destas obras com os investimentos em curso, 

realizadas pela Administração Central (em infra-estruturas viárias e portuárias) e pelas 

grandes empresas em novos equipamentos industriais, logísticos e portuários, podemos 

afirmar com maior convicção que o resultando global destes trabalhos é um passo 

gigantesco na valorização do território, na contribuição decisiva para a valorização e 

qualificação dos centros urbanos e para a sua projecção a nível regional e nacional. 

 

Como tem sido afirmado repetidamente, Sines não é um Município qualquer. Sines é já, 

nesta data, o maior Pólo Portuário e Industrial do País e dispõe de um enorme potencial 

e recursos a desenvolver. Por isso, Sines tem que ser gerido com uma visão estratégica, 

orientadora de decisões e investimentos geradores de desenvolvimento coerente e sus-

tentado e ser servido por equipas autárquicas com capacidade, inteligência, vontade e 

persistência – para obter meios e concretizar obras e programas que satisfaçam as 

necessidades do presente e assegurem o desenvolvimento e progresso do futuro. 
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As Grandes Opções do Plano (PPI, AMR´S e Orçamento), estão inseridas nas ideias e 

conteúdos atrás expostos e passarão a ser não apenas propostas mas um desafio a todos 

os autarcas: vereadores e deputados para, em conjunto, discutirmos e assumirmos os 

desígnios do desenvolvimento e valorização de Sines, assim como as melhorais na ges-

tão em geral e na gestão dos recursos humanos e financeiros em particular. 

 

Para melhor clareza sobre a gestão e concretização das GOP´s  do PPI e Acções Mais 

Relevantes – temos um conjunto de investimentos previstos em obras que se prevê 

ultrapassem os 26 milhões de Euros. 

 

Destes montantes destacamos, como investimentos prioritários e estruturantes para o 

Município: 

 

- Cerca de 21 milhões de euros para equipamentos nas áreas de construção e equipa-

mentos escolares; educação/ensino; desportos, e qualificação/valorização dos centros 

urbanos. 

- Cerca de 06 milhões de euros em acessibilidades – valorização do território e melhor 

servir a cidade e Porto Covo. 

 

Detalhando estes montantes, em síntese, teremos: 

 

1 – O programa da Regeneração Urbana – com um montante previsto de cerca de 10,5 

milhões de euros que abarca: 

 

Obras de qualificação do Centro Histórico – com um processo de arranque da qualifica-

ção e repovoamento e dinamização de toda a Zona Histórica de Sines. 

Obras de qualificação e valorização da Avenida Vasco da Gama; qualificação da Falésia 

– com uma componente indissociável do cenário único da Baía e do conjunto Baía Cen-

tro Histórico – imagem de marca da cidade de Sines. 

Construção do elemento de ligação mecânico vertical da Avenida ao Centro Histórico – 

por elevador. 

 

2 – Centros Escolares de Sines – ligação ao Pólo da Escola EB 2,3 Vasco da Gama e 

Centro Escolar de Porto Covo – cerca de 3,5 milhões de euros, concluindo-se uma rede 

de boas escolas para servir uma Escola Pública de qualidade num horizonte de mais de 

20 anos. 
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3 – Instalações para a chamada Academia das Energias e Centro de Acolhimento de 

Formação Profissional – como um projecto para a inovação e rede de formação profis-

sional em cooperação com entidades privadas e públicas – cerca de 1,5 milhões de 

Euros.. 

 

4 – Acessibilidades: vias de acesso a Porto Covo – cerca de 3 milhões de euros. 

5 – Inicio da construção do Complexo Desportivo – com o lançamento do concurso para 

a construção do novo pavilhão de desportos com um investimento previsto de 5 milhões 

de euros – como primeiro elemento deste Complexo a ser construído. 

 

6 – Transformação dos troços da via rápida envolvente da cidade de Sines, com 06 km 

de comprimento entre o cruzamento (a Norte) das Esteiras do Oleoduto com a via rápida 

e o Terminal de Petróleos da APS – num montante de cerca de 3 milhões de euros. 

 

Nos investimentos referidos nos pontos 5 e 6 não se prevêem encargos financeiros para 

a Câmara pois, tendo em conta as negociações feitas entre a Câmara e a GALP, no que 

respeita ao Complexo Desportivo e as negociações entre a Câmara e as Estradas de Por-

tugal, o 1º troço de 3 km a partir do Terminal de Petróleos, será suportado pelas Estra-

das de Portugal e as obras do 2º troço serão suportadas pelo consorcio da Auto Estrada – 

no âmbito das conversões realizadas entre a Câmara, Estradas de Portugal e o Consor-

cio. São, no entanto, investimentos destinados à criação de vias urbanas e, por isso, a 

incorporar na valorização e qualificação da cidade de Sines. 

 

Com a concretização destas obras a cidade passará a ser outra – desde a qualificação do 

Centro Histórico à integração da Avenida Vasco da Gama, como uma componente  de 

valorização da Cidade, aos novos equipamentos de educação, desporto e artes, à recupe-

ração da forte relação da cidade com a frente marítima e,  por outro,  da sua libertação 

de uma barreira absurda (a via rápida/ Auto Estrada), que tem significado um constran-

gimento e um impedimento à sua relação com uma envolvente determinante para a sua 

expansão, e “respiração”. 

 

A nova Avenida vai desempenhar uma função de conexão da cidade com a zona norte – 

e as suas praias; e a  Ribeira dos Moinhos como um futuro Eco Parque Urbano – e uma 

nova marca de imagem e de qualidade de vida desta cidade. 

 

Nos grandes projectos e obras previstas – pretendemos também criar condições e conse-

guir meios financeiros para uma solução definitiva, e benéfica para o Município, dos 

problemas de captação e abastecimento de água de consumo humano e do sistema de 

drenagem  e tratamento dos efluentes domésticos da cidade. Para tal, vamos brevemente 

apresentar os devidos estudos e projectos aos órgãos autárquicos para as opções das 

melhores soluções definitivas destes problemas. 
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Para além das grandes obras e projectos descritos neste documento, para vossa aprecia-

ção e votação, devem ser referidas  outras obras e projectos que, além de serem urgen-

tes, são importantes e devem ser assumidos como um compromisso para 2011.  

Destas destaco: 

 

1 – Lançamento da discussão e elaboração de um Plano Estratégico para a Cidade e o 

Território, que seja assumido por todas as forças políticas, como uma carta ou um pacto 

de compromisso, para as linhas orientadoras do desenvolvimento da cidade e do territó-

rio num horizonte de 15-20 anos. 

 

2 – Transformação do velho Parque de Campismo em novo Parque de Campismo 

moderno, com um conjunto de equipamentos que respondam às necessidades de aloja-

mento turístico, com qualidade e conforto, de moldes a funcionar todo o ano, com 

impacto na economia local e na imagem da cidade. 

Este projecto deve ser concretizado através de uma concessão atribuída por concurso 

público. 

 

3 – Recuperação da Estrada de acesso ao Núcleo Urbano do Paiol. 

 

4 – Qualificação do Núcleo Urbano do Bairro da Provença; com a pavimentação do 

arruamento central, drenagem de águas, arranjos exteriores e melhoria da iluminação 

pública. 

 

5 – Garantir, a curto prazo, a ligação em via asfaltada, entre a rotunda da Costa do Norte 

à praia da Costa do Norte – obras a realizar pelo promotor privado. 

 

6 – Garantir novas instalações à Associação Danças de Salão – para as práticas e desen-

volvimento adequado das suas actividades artístico/culturais. 

 

7 – Garantir a execução das obras de apoio e qualificação das Praias de Pessegueiro; 

Samoqueira e Vierinha, através do Programa Polis do Litoral. 

 

8 - Desenvolver projectos e acções de parceria com a Associação de Armadores para a 

promoção do Pescado desta região; para a criação de uma organização de produtores e 

criação de estruturas de venda do Pescado. 

 

9 – Tratar de uma instalação para um espaço sénior em Porto Covo. 
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10 -  Desenvolver um projecto de qualificação do Mercado Municipal de Porto Covo 

através de um processo de concessão das instalações. 

 

11 – Concretizar as parcerias com as colectividades e instituições de solidariedade 

social – através de protocolos e outros meios – de modo a assegurar o desenvolvimento 

das actividades e acções consideradas úteis ao Município de Sines nas áreas dos despor-

tos, cultura, artes e solidariedade social. 

 

Por último, reiterar o nosso propósito de continuar a introduzir medidas de contenção de 

despesas e de redução de custos; apresentar propostas para novos modelos e processos 

de gestão, com introdução de medidas de racionalização e inovação que contribuam 

para uma gestão mais qualificada e propiciadora de melhores serviços à população e aos 

empresários e  que garanta os direitos dos trabalhadores, assim como a sua formação e 

qualificação contínuas. 

 

Em conclusão: 

Vivemos uma situação de crise que atinge seriamente a vida e a gestão deste Município 

e que terá reflexos significativos neste orçamento. Mas, a esta crise sobrepõe-se um 

momento crucial da vida de Sines, caracterizado por uma oportunidade única de dispo-

nibilização de verbas comunitárias de vulto para a concretização de investimentos estru-

turantes e qualificadores do território – em centros urbanos e, de um novo ciclo de gran-

des investimentos público e privados – que terão influências decisivas em Sines. 

 

É neste contexto, de dificuldades e desafios, que temos de desenvolver esforços redo-

brados para não desperdiçar oportunidades e meios e, ao mesmo tempo, melhoramos a 

gestão para a redução da dívida e tomarmos as medidas mais adequadas para preparar e 

enfrentar os desafios do futuro. 

 

Creio que, para além das posições ideológicas e políticas de cada um, todos estarão de 

acordo com a importância, oportunidade e pertinência dos investimentos e obras pro-

postas. 

 

Espero também que todos acreditem na vontade, determinação e empenho deste Execu-

tivo para enfrentar os problemas e melhorar o desempenho desta grande organização, 

com a introdução de correcções e novas medidas e métodos de trabalho e gestão, ao 

serviço do interesse público, da coesão e solidariedade social. 

 

É, também, nosso propósito e vontade expressa desenvolver um processo de discussão 

aberta e profícua com todas as forças políticas para uma prática e uma cultura geradoras 

de entendimento e de políticas de cooperação na procura das melhores soluções para a 

gestão autárquica em prol das necessidades e do desenvolvimento deste concelho. 
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Senhores Vereadores e Senhores Deputados, neste período crítico e neste momento cru-

cial para Sines este Plano de Investimentos e o Orçamento que os suporta são elementos 

essenciais para a vida do município e para os desafios do futuro. 

 

No quadro do exercício da democracia, vamos discuti-los com todas as forças políticas 

com participação na Câmara e na Assembleia Municipal, onde é possível introduzir 

propostas que possam ser suportadas no orçamento, à semelhança do que já fizemos 

com as Juntas de Freguesia de Sines e Porto Covo. 

 

Após essas discussões caberá aos Senhores Vereadores e aos Senhores Deputados a 

responsabilidade de aprovar os documentos apresentados, incluindo o Orçamento, que é 

o suporte à gestão e à concretização das obras e projectos indispensáveis à vida e ao 

desenvolvimento de Sines. 

 

Sines, 13 de Dezembro de 2010. 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Sines 

 

 

Manuel Coelho Carvalho 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

O ciclo anual de planeamento e controlo da actividade tem início com a preparação do Plano Estratégico 

a 4 anos, as Grandes Opções do Plano e termina com a elaboração do Relatório Anual de Actividades. 

“As Grandes Opções do Plano apresentadas num horizonte móvel de 4 anos, deverão constituir o 

elemento primordial e estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia, a desenvolver para o 

ano a que se refere o orçamento. Deverá revestir natureza programática sistematizando para esse ano, 

com reflexo nos três anos subsequentes, as correspondentes intervenções definidas no plano de médio 

prazo desenhado para a autarquia, se o mesmo existir. Serão parte integrante deste documento: o PPI e 

o Plano das Actividades Mais Relevantes para a autarquia, enquadradas nas linhas estratégicas da 

gestão autárquica”. 

Assim, o Plano Estratégico (GOP) reveste-se da maior importância na gestão municipal na medida em 

que define os objectivos a atingir e a estratégia a seguir, hierarquiza iniciativas, programando acções e 

mobilizando recursos, pelo que deve ser um instrumento elaborado com a participação e colaboração 

activa dos trabalhadores da autarquia que, a partir dos grandes objectivos e linhas estratégicas definidos 

pelo executivo municipal, deverão identificar os projectos e acções através dos quais a estratégia se 

concretiza. 

No actual quadro de crise financeira em que vivemos a correcta definição e hierarquização de prioridades 

assume, ainda, maior relevância na medida em que, apenas dessa forma será possível alcançar os 

objectivos estabelecidos. 

Acresce que o actual contexto de dificuldade é, simultaneamente, um contexto de oportunidade, 

considerando que no Quadro de Referência Estratégico em execução está previsto para Sines um 

conjunto de investimentos de grande relevância para o concelho e que, de forma alguma, podem ser 

desperdiçados. 

O momento que o país atravessa, e de cujos efeitos as autarquias se ressentem de uma forma muito 

particular, exige um grande esforço de contenção e rigor orçamental, o qual terá que ser transversal a 

toda a organização, de modo a que todos possamos confluir no objectivo comum de garantir a 

prossecução dos investimentos previstos no âmbito do QREN, mantendo a prossecução da actividade 

corrente do município, no sentido de promover pela satisfação das necessidades da população. 

Assim, 2011 será um ano marcado pela máxima contenção da despesa corrente, mantendo as 

actividades consideradas mais relevantes e, simultaneamente, um ano de concretização dos projectos de 

investimento decorrentes das candidaturas ao QREN nas quais o executivo e os serviços têm trabalhado 

nos últimos dois anos, procurando obter o máximo de financiamento possível. 
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Tendo como objectivo a elaboração rigorosa e participada do mais relevante instrumento de gestão 

autárquica, o executivo municipal entendeu adoptar para a elaboração das GOP 2011 – 2014 a 

metodologia já adoptada em anos anteriores, por considerar ser esta a que melhor se adequa aos 

objectivos do Plano Estratégico, procurando incorporar, à partida, os princípios da gestão por objectivos, 

também eles fundamentais para uma boa gestão autárquica. 

Parece-nos que a metodologia utilizada é a mais adequada, sobretudo por permitir a disseminação por 

toda a organização dos objectivos e linhas de orientação estratégica que presidem à elaboração do Plano 

Estratégico e a participação directa dos serviços que contribuem com propostas, projectos e acções 

concretas, aptas a realizar esses mesmos objectivos e orientações estratégicas, garantindo, assim, um 

documento mais participado. 

Neste contexto, importa igualmente referir que a estrutura do Plano de Actividades para 2011 acompanha 

já a nova estrutura orgânica dos serviços municipais, a qual se encontra em processo de alteração, 

necessariamente a concluir até final de 2010, por via de imposição legal. 

No sentido de enquadrar os objectivos estratégicos e as linhas de orientação estratégica, é importante 

recordar a visão, missão e valores de autarquia, por serem estes elementos fundamentais à 

concretização de qualquer estratégia. 

 

Visão 

Temos uma visão do território como um espaço de potencialidades a desenvolver nas áreas marítima, 

portuária, industrial, logística, pescas e desenvolvimento turístico. 

Queremos desenvolver e valorizar este espaço de projecção regional e nacional, qualificar a cidade e 

potenciar o desenvolvimento e afirmação do pólo turístico de Porto Covo. 

Queremos continuar a merecer a confiança da população de Sines e do colectivo de trabalhadores das 

autarquias, na defesa dos seus interesses e direitos, na valorização da sua identidade e património, na 

defesa intransigente do interesse público.  

 

Missão  

Promovemos o desenvolvimento económico, social e cultural do concelho, potenciando a qualidade de 

vida dos cidadãos. 

“Realizamos o interesse público” 
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 QUALIDADE (Focalização no serviço a prestar ao munícipe e nas suas necessidades actuais 

e futuras; 

 RESPONSABILIDADE (Dedicação e lealdade à missão de serviço público) 

 TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 

 EQUIDADE 

 EFICÁCIA NA GESTÃO 

 SOLIDARIEDADE E COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 SUSTENTABILIDADE (Cuidar do presente e do futuro de Sines, conciliando a visão e o 

enquadramento estratégico das necessidades de hoje sem comprometer o futuro) 

Valores 
 

 

2 OBJECTIVOS E LINHAS ESTRATÉGICAS  
 

As Opções do Plano para 2011 – 2014 enquadram-se na Estratégia de Governo Local assente no macro 

– objectivo: Sines Território de Excelência, o qual foi definido em 2010 como a grande meta a alcançar 

ao longo do mandato, pelo que é para esta meta que continuamos a trabalhar. 

Este macro – objectivo definido para o mandato desenvolve-se em torno dos seguintes objectivos 

estratégicos:  

 

 Consolidar Sines como um território atractivo para viver e trabalhar, multiplicando 

oportunidades e reproduzindo progresso, promovendo a igualdade, a coesão, a solidariedade e 

bem-estar social para todos. Construir cidade, qualificada e atractiva, ganhando dimensão crítica 

relevante. 

 Promover Sines como território de investimento, competitividade e inovação 

 Consolidar Porto Covo como protagonista do desenvolvimento turístico do concelho e reforçar 

o seu papel de núcleo estruturante no desenvolvimento do Pólo Turístico do Alentejo Litoral. 

 Aprofundar o modelo de governação municipal, apostando no desenvolvimento e progresso, 

na qualificação do serviço público próximo do cidadão, na valorização dos recursos humanos e 

na implementação de medida para o equilíbrio da situação financeira da autarquia. 
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3 Linhas de Orientação Estratégica 
 

 

 Qualificar a situação financeira da autarquia 

É objectivo deste executivo equilibrar a situação financeira da autarquia, através de uma gestão 

qualificada e de rigor. 

A actual conjuntura económica – financeira recomenda prudência e rigor na gestão da coisa 

pública, obrigando a um esforço acrescido na definição de prioridades. 

No actual quadro de grande dificuldade, temos o dever de enfrentar os problemas e desafios e 

não perder as oportunidades que se nos apresentam, pelo que é necessária uma forte 

determinação e rigor nos objectivos prioritários a atingir em 2011. 

A definição rigorosa da gestão corrente e das opções estratégicas do município é fundamental 

para que possamos qualificar a situação financeira da autarquia, no sentido de serem 

financeiramente viáveis os projectos e acções que pretendemos levar a cabo, designadamente 

os investimentos para os quais estão previstos apoios do QREN. 

Neste sentido, é indispensável grande contenção no que respeita à despesa, sobretudo no que 

respeita à despesa corrente, devendo igualmente colocar-se máximo empenho na optimização 

da receita. 

A redução dos prazos médios de pagamento a fornecedores é igualmente um desígnio da 

autarquia de Sines que se inscreve neste objectivo de qualificação da situação financeira, 

devendo ser seguido um plano de tesouraria que permita prever trimestralmente receitas e 

despesas, de modo a que seja elaborado um plano geral de pagamento a fornecedores, 

devendo ser garantido um fluxo de pagamento mensal aos fornecedores contínuos da Câmara 

Municipal. 

 

 Optimizar a prestação de serviço público, valorizando a intervenção dos trabalhadores 

A autarquia de Sines continuará a prosseguir a defesa intransigente do serviço público, 

qualificando a sua intervenção no processo de desenvolvimento local. 

Para tal, continuaremos a investir na modernização dos serviços, promovendo a sua eficiência, 

através da introdução de novos métodos de trabalho e modelos de organização, aptos a 

simplificar todo o procedimento administrativo. 

As organizações são entidades dinâmicas que devem procurar adaptar-se a novas realidades e, 

nessa medida, o município de Sines implementará em 2011 novas formas de gestão, capazes 

de aumentar substancialmente a qualidade dos serviços prestados aos munícipes. 

Numa lógica de eficiência do serviço público e valorização dos trabalhadores, a autarquia 

prosseguirá na implementação da gestão por objectivos e avaliação de desempenho. 
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A autarquia continuará a desenvolver 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. 

 

 Consolidar o sistema educativo, cultural e desportivo 

A autarquia continuará a investir nos equipamentos, projectos e programas que garantam uma 

escola pública de qualidade enquanto pilar da educação, qualificação e formação profissional 

acessíveis a todos os cidadãos, prosseguindo na construção dos novos modelo de escola 

integrada, na implementação de programas de apoio a crianças e jovens carenciados, na criação 

de programas de aprendizagem ao longo da vida e na implementação do ensino artístico, com 

prioridade para a consolidação da Escola de Música fundamentada numa gestão que caminhe 

para a auto sustentabilidade, desenvolvendo assim uma política de educação orientada para a 

formação e enriquecimento integral do indivíduo e para o exercício de uma cidadania activa. 

Sines, município de cultura, continuará a fomentar a criação e fruição culturais, qualificando os 

equipamentos e respectiva programação.  

A autarquia fomentará o desenvolvimento de parecerias com os agentes culturais do concelho, 

designadamente associações, no sentido de se desenvolverem acções convergentes e 

complementares que permitam manter a dinâmica cultural do concelho, contendo custos e 

recursos. 

Na área da cultura, a Câmara Municipal de Sines manterá o Festival Músicas do Mundo como o 

grande evento cultural do concelho, dinamizador da economia local, procurando obter para o 

mesmo o máximo de financiamento possível de modo a garantir a sua auto sustentabilidade. 

 No actual contexto de dificuldade económica, a autarquia procurará manter a qualidade da 

oferta cultural, adequando-a às expectativas dos cidadãos e reduzindo significativamente os 

seus custos. 

No desporto, o município prosseguirá sua política de desporto para todos, dotando-se de 

recursos e equipamentos modernos aptos ao fomento da prática desportiva no concelho e 

apoiando instituições dinamizadoras da formação desportiva. 

A autarquia prosseguirá no seu apoio à juventude, enquanto grande potencial das sociedades 

contemporâneas para garantir a inovação, criatividade e progresso. 
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 Promover pelo reforço da competitividade do concelho de Sines e qualificar a cidade de 

Sines e Porto Côvo, reforçando a sua identidade e potenciando as suas “marcas 

distintivas” 

Sines, com o maior pólo industrial e portuário do país, enfrenta permanentemente o desafio de 

posicionar o complexo portuário – industrial e logístico como uma oportunidade para o 

desenvolvimento e valorização do território e não como uma ameaça. 

O executivo continuará a trabalhar e a pugnar pelo desenvolvimento e valorização do território 

como um sector de relevante impacto na economia e qualidade ambiental do concelho, com 

reflexo nas suas actividades produtivas, designadamente nas pescas. 

Por isso, a autarquia prosseguirá no seu objectivo de planear a cidade como pilar da sua 

sustentabilidade, com destaque para a conclusão dos trabalhos técnicos do processo de revisão 

do Plano Director Municipal. 

A autarquia continuará a trabalhar para garantir a toda a população uma cidade atractiva, dotada 

de todas as infra-estruturas básicas e de uma estrutura ecológica municipal que permita que a 

cidade respire, proporcionando bem – estar, saúde e qualidade urbana. 

A limpeza urbana será uma prioridade, devendo ser implementados métodos de trabalho 

dotados de formação adequada à boa utilização dos meios mecânicos que serão adquiridos para 

melhorar a eficácia da gestão no que se refere à limpeza pública. 

A autarquia prosseguirá no seu objectivo de reforçar a atractividade da imagem do concelho, 

através da implementação de projectos de arranjos exteriores adequados e respectiva 

manutenção. 

A autarquia prosseguirá no apoio aos empresários, ao conhecimento e à inovação como motor 

da competitividade e empregabilidade do concelho. 

A autarquia prosseguirá na sua missão de requalificação do Centro Histórico de Sines como seu 

principal centro de identidade, dotando-a de equipamentos e funções urbanas aptas a reforçar a 

sua centralidade, pelo que a concretização dos projectos integrados no Programa de 

Regeneração Urbana e a conclusão do Plano de Reabilitação Urbana do Centro Histórico 

de Sines assumem nesta matéria especial relevância. 

A autarquia prosseguirá a implementação dos projectos integrados no Polis do Litoral Sudoeste, 

consolidando a atractividade turística de Porto Covo e o seu papel determinante no 

desenvolvimento e afirmação do Pólo Turístico do Alentejo Litoral. 
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 Criar oportunidades para a juventude, desenvolver e aprofundar a solidariedade e a 

segurança de todos 

A autarquia vai prosseguir a edificação de um espaço fértil de oportunidades para a juventude 

nas áreas da formação, lazer, fruição cultural, práticas desportivas e actividades profissionais. 

No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Serviço de Juventude, prosseguir-se-á no apoio aos 

projectos protagonizados pelos jovens do concelho, no apoio às associações de estudantes e 

associações juvenis e no desenvolvimento de programas que promovam a cidadania activa por 

parte dos jovens. 

O trabalho com a juventude deve ser estruturado em rede, envolvendo os jovens, as instituições 

de ensino e as associações, no sentido de serem encontradas, em cada momento, as melhores 

respostas para as questões que se colocam aos jovens do concelho. 

Sines afirmar-se-á como um território solidário e de bem - estar social, através do 

desenvolvimento de políticas municipais que visam a integração e dignificação dos grupos 

sociais mais vulneráveis.  

A autarquia vai aprofundar a promoção e a criação de condições que conduzam ao 

desenvolvimento da riqueza e diversidade locais, numa perspectiva intergeracional de 

fortalecimento de um sistema urbano e social assente na segurança, na solidariedade e na 

inclusão. 

O município de Sines, no âmbito do seu objectivo de solidariedade e cooperação institucional, o 

qual se institui igualmente como valor da organização, estabelecerá com as associações do 

concelho um conjunto de parcerias e compromissos, no sentido de serem desenvolvidas 

actividades de interesse para o concelho que permitam a participação e envolvimento da 

comunidade local, contribuindo, assim, para o reforço da coesão social. 

Nesta medida, a autarquia prosseguirá a sua política de apoio ao associativismo desportivo, 

cultural e de solidariedade social, designadamente através de comparticipação financeira a 

atribuir nos termos do respectivo regulamento  

Municipal, devendo ser garantidas condições para o cumprimento escrupuloso dos prazos de 

pagamentos estipulados nos respectivos acordos de cooperação. 
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Plano de Actividades para 2010 (por unidade orgânica) 
 

A partir das Linhas de Orientação Estratégica, e em continuidade com a actuação do município nas 

diferentes áreas de intervenção é definido o seguinte plano de actividades, por unidade orgânica: 

 

1. Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação 

Entre outras tarefas, compete ao Gabinete da Presidência: 

 

A) Coordenar o desenvolvimento do Plano Estratégico e do Território da Cidade de Sines, com 

vista à obtenção de um importante plano de acção para a cidade, sistémico e coerente, que 

permita enquadrar as acções mais relevantes para a sua qualificação e adequado 

posicionamento regional e nacional, bem como estabelecer as necessárias prioridades de 

intervenção. Este plano estratégico, enquanto instrumento orientador da acção e gestão 

municipal, traduzirá uma visão de médio/longo prazo para o concelho e constituir-se-á como um 

instrumento complementar ao PDM em processo de revisão; 

 

B) Continuar o trabalho de construção do Modelo de Gestão e de Avaliação do Desempenho, 

com o apoio técnico de uma Instituição Cientifica do Ensino Superior, nas áreas da Gestão, de 

modo a cumprir os objectivos de gestão e controlo, particularmente na execução das grandes 

Opções do Plano, dos instrumentos de monitorização e avaliação de desempenho; 

1.B.1. Promover pelo diagnóstico do actual modelo de Gestão e de Planeamento e Controlo e 

análise da sua adequação às necessidades actuais; 

1.B.2. Definir 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) Monitorizar o exercício das delegações de competências nas Juntas de Freguesia, propondo 

ajustes ou alterações quando tal se revele conveniente; 

D) Apresentar e acompanhar as candidaturas ao Quadro de Referência Estratégica Nacional 

2007/2013, na perspectiva de desenvolvimento do Concelho de acordo com as orientações 

estratégicas e as prioridades definidas, designadamente no que se refere aos projectos 

integrados na Contratualização, no Corredor Azul e na Regeneração Urbana; 
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E) Garantir a partilha de informação e interacção relativamente aos processos de candidatura junto 

dos demais serviços da Câmara, sobretudo junto das unidades orgânicas integradas no 

Departamento de Administração e Finanças; 

F) Assegurar o controlo de execução e a gestão financeira dos projectos com candidaturas 

aprovadas garantindo a existência de informação permanentemente actualizada sobre a sua 

execução; 

G) No âmbito dos projectos comuns da CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – 

Participação e acompanhamento da execução dos projectos integrados nas candidaturas da 

comunidade intermunicipal designadamente: RUCI-Rede Urbana para a Competitividade e 

Inovação, Promoção e Conhecimento do Património do Alentejo Litoral; Mobilidade Urbana e 

Animação e Gestão da Rede. A considerar ainda o acompanhamento aos seguintes projectos: 

Planos Municipais de Promoção da Acessibilidade; Projecto de Cartografia Digital e Gestão da 

Parceria PROVERE. 

 

2. Serviço Municipal de Protecção Civil 

O Serviço Municipal de Protecção Civil assume uma particular relevância no concelho de Sines, atenta a 

elevada concentração de unidades industriais que aliadas ao complexo marítimo – portuário merecem 

uma especial atenção e coordenação por parte das diversas entidades responsáveis. 

 

A) Planeamento para a Protecção Civil 

2.A.1. Concluir o Plano de Emergência Externo, o qual se encontra em fase final de 

elaboração/aprovação junto do CDOS de Setúbal; 

2.A.2.  Concluir o Plano Municipal de Emergência. 

B) Garantir a operacionalização do Gabinete Técnico Florestal, enquanto instrumento essencial à 

gestão e preservação da floresta, designadamente no que se refere à prevenção de incêndios; 

C)  Operacionalizar o Serviço Municipal de Protecção Civil, bem como a Comissão Municipal de 

Protecção Civil, dotando-a dos meios indispensáveis ao seu normal funcionamento e 

cumprimento das suas funções. 
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3.  Gabinete de Apoio ao Empresário (GAE) 

No actual contexto de crise, é fundamental a existência e operacionalização do GAE no sentido de que o 

mesmo assuma integralmente o seu papel de agente dinamizador dos agentes económicos locais, 

fomentando o empreendedorismo e o investimento e explorando todas as oportunidades de 

financiamento das PME’S. 

 

A) SINES TECNOPOLO – O GAE continuará a promover uma parceria activa junto da Associação 

Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama, designadamente no 

que se refere ao SINESTECNOPOLO, no sentido de fomentar a instalação de empresas 

inovadoras nas suas instalações; 

B) BOLSA DE EMPREGO DE SINES – divulgar as ofertas formativas e ofertas de emprego nos 

meios de comunicação locais; 

C) Realização da INOV@EMPREGO – Fórum do emprego, formação e empreendedorismo em 

cooperação com o Sinestecnopólo, com os objectivos de dinamizar a inovação, o 

empreendedorismo e o reforço da comunicação entre os jovens candidatos a emprego e o tecido 

empresarial local e regional, contribuindo para a criação de emprego e dinamização da 

economia; 

D) FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SINES (FAME): Manutenção do 

fundo, já criado, em conjunto com uma entidade 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. O fundo gera subsídios reembolsáveis, e auto regenera-se à medida que 

os promotores forem amortizando as suas prestações; 

E) Realização de acções de divulgação e esclarecimento sobre o FAME e demais instrumentos de 

apoio às PME’S. 

 

4. Gabinete de Informática, Telecomunicações e Modernização Administrativa: 

O GITMA, cuja designação foi alterada no âmbito da reestruturação orgânica dos serviços municipais, 

constitui uma unidade fundamental à organização, na medida em que, deve assumir na íntegra o seu 

papel de propulsor da modernização administrativa, através da introdução de novas e adequadas 

ferramentas de trabalho que permitam aumentar a produtividade dos serviços, ao mesmo tempo que os 

torna mais próximos dos cidadãos. 
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O contributo deste gabinete para a melhoria da prestação do serviço público é inestimável e transversal a 

todos os serviços da organização, devendo introduzir mecanismos de racionalidade na gestão, com 

relevantes reflexos orçamentais. 

 

A) Actualização contínua do parque informático, no âmbito da modernização administrativa, 

procurando respostas mais eficazes para novos desafios; 

B) Actualização das Telecomunicações – Centrais Telefónicas, potenciando as infra- estruturas 

instaladas procurando soluções que reduzam o custo das comunicações fixas; 

C) Actualização das telecomunicações móveis, introduzindo medidas de racionalidade e controlo na 

sua utilização; 

D) Apoio à utilização dos sistemas informáticos da Câmara Municipal de Sines; 

E) Assegurar a informatização e optimização de processos internos, promovendo a agilização e 

eficiência processual dos serviços da Câmara; 

F) Apoio à utilização das novas plataformas de comunicação, designadamente a plataforma de 

compras públicas e as plataformas ligadas à simplificação de procedimentos na área do 

urbanismo. 

 

5. Serviço de Informação, Divulgação e Imagem 

O SIDI desempenha um papel fundamental na estrutura da Câmara Municipal, na medida em que 

assegura adequadas ferramentas de informação à população sobre a actividade do município e 

respectiva gestão. 

Comunicar bem é hoje um objectivo de qualquer organização, considerando que só através da 

comunicação é possível partilhar com os cidadãos a informação indispensável ao acompanhamento e 

avaliação do trabalho realizado. 

Assim, os objectivos deste serviço não diferem dos já fixados em anos anteriores, na medida em que os 

mesmos implicam um trabalho de continuidade e constante aperfeiçoamento. 

Atenta a já referida conjuntura de dificuldade financeira também ao SIDI é solicitado um esforço acrescido 

de contenção e redução de custos, devendo os eventos e actividades da Câmara ser divulgados de forma 

adequada à sua escala e abrangência, evitando-se a produção de matérias cujo retorno é muito pouco 

expressivo, designadamente no que concerne a materiais produzidos em gráfica ou com distribuição 

domiciliária, privilegiando-se a divulgação através das ferramentas de comunicação electrónica, sempre 

que possível.  
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A título de exemplo, destaca-se os convites para iniciativas, designadamente abertura de exposições, 

cujo retorno não justifica, na maior parte dos casos, a produção de materiais em suporte papel, bastando 

a distribuição da newsletter à mailing list da Câmara Municipal, atento o target que se pretende atingir. 

Para além disso, e considerando que uma relevante parcela do valor associado às publicações se refere 

a publicações obrigatórias (e não a publicitação de eventos) é muito importante que os serviços 

emissores de documentos cuja publicação é obrigatória, verifiquem exaustivamente os mesmos antes de 

os enviar para publicação, sob pena de o Município ter que suportar custos com publicação de 

rectificações. 

 

A) Assegurar a informação alargada da população sobre a actividade municipal e a gestão dos 

recursos públicos, tendo o boletim / jornal municipal e a agenda de eventos como meios 

privilegiados para esse fim; 

B) Promover a divulgação do município e do concelho através das novas tecnologias da informação 

e da comunicação, com destaque para o site municipal;  

C) Promover a divulgação de informações relevantes para os trabalhadores através de meios de 

comunicação interna - boletim interno e intranet (cuja reactivação é um objectivo em 2011). 

D) Assegurar o serviço de clipping, permitindo obter de forma imediata e abrangente um retrato da 

presença do município e do concelho na comunicação social; 

E) Melhorar a cobertura espacial dos suportes urbanos de informação municipal através da criação 

de um circuito de estruturas de mupi; 

F) Assegurar a divulgação das iniciativas regulares promovidas pelo Município junto de um público-

alvo tendencialmente local e regional; 

G) Divulgar a programação e promover a imagem de eventos de carácter excepcional, 

designadamente:  

 

5.G.1. Tasquinhas Sines: assegurar a divulgação das Tasquinhas de Sines, contribuindo para 

a sua afirmação como evento de referência na sub-região; 

5.G.2. Festival Músicas do Mundo: assegurar a divulgação e marketing do Festival Músicas do 

Mundo enquanto evento realizado em Sines com maior notoriedade nacional e 

internacional; 

5.G.3. INOV@EMPREGO – Feira do Emprego, Formação e empreendedorismo. 

 

H) Divulgar as actividades e promover a imagem institucional do Centro de Artes de Sines (incluindo 

Biblioteca Municipal e Arquivo Histórico) enquanto equipamento central da estratégia cultural e 

educativa da autarquia, com projecção nacional; 
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I) Divulgar as actividades do Museu de Sines / Casa Vasco da Gama, enquanto elemento de 

ligação da imagem do navegador a Sines; 

J) Assegurar informação completa sobre as propostas e estimular a participação dos munícipes na 

definição das principais ferramentas de gestão do município, com destaque para o PDM, o PP de 

Reabilitação da Zona Histórica, o Programa de Regeneração Urbana, a discussão pública de 

IGT’S e outros regulamentos com eficácia externa; 

K) Concretizar o Plano de Comunicação do Programa de Acção para a Regeneração Urbana de 

Sines assegurando a visibilidade da parceria, do programa de acção e da dimensão estratégica 

da intervenção que se propõe desenvolver. 

 

6. Departamento de Administração Finanças 

No âmbito das suas atribuições e no cumprimento dos objectivos estratégicos definidos para a CMS, o 

Departamento de Administração e Finanças (DAF) propõe-se desenvolver um conjunto de acções 

estratégicas e actividades durante o exercício de 2011. 

Assim, decorrente da nova estrutura orgânica dos serviços municipais deverá ser monitorizada a sua 

implementação e a reorganização dos serviços. 

Deverá assegurar-se ainda a reorganização interna de algumas áreas do Departamento, através da 

revisão e redesenho de alguns processos críticos, da definição e implementação de procedimentos e 

mecanismos de controlo interno, tendo como objectivo, a minimização dos riscos, deficiências de controlo 

e a possibilidade de optimização de procedimentos. 

A conclusão de alguns projectos actualmente em desenvolvimento e o início de outros, será também 

essencial para a consolidação da reorganização interna pretendida. 

As acções a desenvolver durante o exercício de 2011 são apresentadas tendo por base as diversas 

Unidades e Subunidades Orgânicas do DAF. 

 

6.1. Unidade de Gestão Documental 

 

A) Núcleo de Expediente Geral 

 

6.1.A.1. Assegurar a implementação e monitorização do sistema de gestão documental, para 

controlo dos fluxos de informação e arquivo digital de documentos;  

6.1.A.2. Redefinir os circuitos e regras de funcionamento do Expediente Geral da CMS de forma 

a assegurar a implementação do sistema de gestão documental; 
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6.1.A.3. Prosseguir com a disponibilização de serviços on-line, que facilitem o acesso dos 

cidadãos a documentação e aos serviços prestados pela Autarquia aumentando o seu grau de 

informação e participação; 

6.1.A.4. Prosseguir com medidas que facilitem o acesso aos documentos administrativos, 

promovendo entre outros os princípios da publicidade e da transparência. 

 

B) Núcleo de Arquivo Municipal 

 

6.1.B.1. Assegurar a normalização de procedimentos em todos os serviços ao nível da produção 

e gestão documental, plasmada num plano de classificação e num manual de procedimentos; 

 

6.1.B.2. Prosseguir com a implementação do Sistema de Arquivos da Câmara, integrado nas 

acções da Câmara para racionalizar o seu funcionamento administrativo: tratamento da 

documentação das obras municipais, transferência dos documentos das obras particulares para 

o Arquivo Histórico, limpeza e tratamento dessa documentação; 

6.1.B.3. Assegurar a preservação documental, através da conservação preventiva das 

espécies documentais; 

6.1.B.4. Publicação de um Guia das fontes arquivísticas para o estudo da Primeira República 

no concelho de Sines; 

6.1.B.5. Prosseguir com acções de divulgação do património e da história do Concelho junto da 

Comunidade Escolar; 

6.1.B.6. Prosseguir com acções de divulgação da História de Sines através da publicação de 

obras historiográficas e arquivísticas relativas ao Concelho e promovendo a organização de 

exposições e encontros; 

6.1.B.7. Organização de actividades que visam a divulgação da História de Sines: divulgação 

do património histórico e arquivístico do concelho através de exposições (25 de Abril; Dia do 

Município; Dia da Mulher); 

6.1.B.8. Redes do tempo – prosseguir com o registo de testemunhos orais e com recolha de 

documentos para publicação em 2011 de uma história do Concelho; 

6.1.B.9. Apoio à implementação da solução de gestão documental, sobretudo no que se refere 

ao Plano de classificação para um arquivo digital. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011-2014 

 

15  

 

 

C) Núcleo de Atendimento (Atendimento Geral e Telefónico) 

 

6.1.C.1. Assegurar a uniformização de procedimentos nos vários pontos de atendimento, 

incluindo a definição dos canais de articulação e relacionamento com os serviços de retaguarda; 

6.1.C.2. Revisão do actual Modelo de Atendimento com vista a assegurar uma resposta mais 

célere e eficaz às solicitações dos munícipes, recorrendo aos novos meios do Sistema de 

Gestão; 

6.1.C.3. Realizar acções tendo em vista fomentar a utilização de novos canais de 

relacionamento entre a câmara municipal e os utilizadores externos; 

6.1.C.4. Avaliar sistematicamente a satisfação do utilizador, monitorizando a qualidade do 

serviço prestado. 

 

6.2. Unidade de Apoio e Gestão Patrimonial 

 

D) Núcleo de Gestão do Património 

6.2.A.1. Redefinir modelo de controlo de bens da CMS através: da implementação de 

mecanismos de verificação e controlo dos bens da CMS; da elaboração de Manual de 

Procedimentos de Gestão de Imobilizado e da revisão da Norma de Controlo Interno, para a área 

do Património; 

6.2.A.2. Assegurar a normalização de procedimentos em todos os serviços ao nível da gestão e 

controlo patrimonial e promover a articulação com os diversos serviços da CMS de forma a manter 

actualizada a informação patrimonial; 

6.2.A.3. Assegurar o registo, tratamento e monitorização das intervenções verificadas ao nível 

dos equipamentos e infra-estruturas da CMS; 

6.2.A.4.  Proceder à elaboração do Regulamento de controlo de acessos às instalações da CMS 

e assegurar a gestão do chaveiro dos diversos edifícios; 

6.2.A.5. Assegurar a gestão da carteira de seguros do Município e proceder à definição de regras 

e procedimentos a adoptar ao nível da gestão de seguros; 

6.2.A.6. Promover a aquisição agregada de mobiliário e equipamento para as instalações 

municipais assegurando a sua uniformização; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011-2014 

 

16  

 

6.2.A.7. Continuar os trabalhos de actualização do Cadastro Rústico do Município de Sines, 

através da instrução de Processos pendentes no IGP; 

6.2.A.8. Promover a verificação física e o registo fotográfico dos imóveis do Município; 

6.2.A.9. Informar regularmente sobre os imóveis existentes em condições de serem alienados e 

propor a realização da respectiva Hasta Publica. 

 

E) Núcleo de Sistemas de Informação Geográfica 

 

6.2.B.1. Promover a constituição e manutenção das bases de informação do SIG Municipal em 

colaboração com os serviços utilizadores do mesmo; 

6.2.B.2. Estabelecer, em articulação com outros serviços utilizadores do Sistema, e propor, as 

áreas temáticas prioritárias de aplicação do SIG (Sistema de Informação Geográfica); 

 

6.2.B.3. Proceder à manutenção e actualização da base cartográfica do Município; 

6.2.B.4. Sistema de Informação Geográfica Municipal, com este projecto pretende-se dotar os 

serviços da CMS com uma ferramenta de partilha e recolha de informação geográfica. A sua 

concepção e disponibilização estão dependentes da solução informática a ser adoptada. O 

sistema a ser disponibilizado cumprirá com a optimização de processos, definida no âmbito do 

trabalho elaborado para a Solução de Gestão Documental, quando estes foram passíveis de ser 

georreferenciados; 

6.2.B.5. Sistema de gestão cadastral, este projecto insere-se na criação das bases do Sistema 

de Informação Geográfica Municipal, recolha de informação geográfica e sua estruturação em 

bases de dados, tendo duas vertentes distintas: informatização do cadastro geométrico da 

propriedade rústica (no âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto Geográfico Português) e 

elaboração do cadastro urbano municipal;  

6.2.B.6. Censos 2011: no âmbito do protocolo estabelecido com o Instituto Nacional de 

Estatística o SSIG, tendo sido nomeado como interlocutor junto da entidade, irá ser o serviço 

responsável por todas as tarefas inerentes à realização dos Censos 2011; 

6.2.B.7. Regulamento Municipal ou Intermunicipal de Cartografia: 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; 

6.2.B.8. Criação da Rede Geodésica Municipal: criação da Rede Geodésica Municipal (RGM) 

com a implementação de novos pontos georreferenciados em toda a área do município, 
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materializados no terreno. A exigência de levantamentos topográficos ligados à rede nacional, 

condição essencial para se garantir a correcta implantação das intervenções urbanísticas no 

território, só poderá ser possível quando se dispuser de uma RGM composta por pontos cujas 

coordenadas serão obtidas com o recurso a técnicas de precisão, como é o caso do GPS. Este 

projecto irá também permitir a utilização do sistema de referência oficial PT-TM06/ETRS89 (sendo 

esta a recomendação do Instituto Geográfico Português, organismo oficial responsável pela Rede 

Geodésica Nacional), visto os sistemas em uso no município serem já considerados obsoletos. 

 

F) Núcleo de Apoio (Vigilância, Limpeza e Refeitórios) 

 

6.2.C.1. Implementação de sistemas de vídeo – vigilância em edifícios municipais, permitindo 

uma melhor afectação de recursos humanos; 

6.2.C.2. Assegurar a abertura e encerramento dos edifícios municipais e o controlo de acessos 

por parte dos diversos utilizadores da CMS, efectuando o reporte regular de ocorrências 

registadas; 

6.2.C.3. Estudar eventual modelo de concessão dos refeitórios actualmente sob gestão da 

Câmara, numa óptica de racionalização de custos e recursos, mantendo a qualidade do serviço 

prestado e salvaguardando todos os direitos dos trabalhadores afectos aos mesmos; 

6.2.C.4. Assegurar a limpeza de todos os edifícios e equipamentos municipais, estudando 

introdução de medidas no modelo de gestão do serviço com vista à sua optimização. 

 

6.3. Unidade de Gestão Financeira 

 

6.3.1. Assegurar a implementação da contabilidade de custos, contribuindo para uma análise 

detalhada de custos por serviço e por actividade; 

6.3.2. Concluir a revisão da Norma de Controlo Interno, como ferramenta útil à boa gestão e 

fundamental para o bom funcionamento dos serviços da divisão financeira e consequentemente 

dos restantes serviços municipais, proporcionando assim a melhoria da prestação do serviço 

público; 

6.3.3. Optimizar a gestão da dívida de terceiros, através da aquisição de aplicação informática 

que permita a obtenção de informação actualizada de forma a conhecer os saldos em dívida por 

terceiro, data e antiguidade. Tal sistema informático deve permitir a emissão de factura/recibo para 

todas as receitas municipais, possibilitando várias formas de pagamento, nomeadamente na rede 

multibanco ou por sistema de débitos directos, contribuindo para a simplificação dos 
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procedimentos administrativos, para maior capacidade de arrecadação de receita e permitindo 

maior comodidade aos munícipes; 

6.3.4. Aperfeiçoar os instrumentos de apoio à tomada de decisão através da elaboração de 

documentos de informação financeira que auxiliem a avaliação do cumprimento dos objectivos 

traçados e dos compromissos financeiros assumidos; 

6.3.5. Realizar diversos estudos de base para a criação de processos e regulamentos para 

melhorar a racionalização da gestão em diversos serviços da Câmara, com o acompanhamento 

dos mesmos, designadamente no que se refere à gestão da utilização das viaturas e dos 

equipamentos municipais, com destaque para os desportivos. 

 

 

A) Núcleo de Gestão Financeira e Orçamental 

 

6.3.A.1. Realizar o reporte de acompanhamento semestral da implementação de recomendações 

decorrentes de auditorias e diagnósticos efectuados às áreas de intervenção do DAF; 

6.3.A.2. Assegurar o cumprimento e monitorização do Plano de Contenção de Custos e de 

oportunidade de melhoria da situação económica e financeira a ser definido e aprovado para 

Câmara Municipal de Sines; 

6.3.A.3. Assegurar a implementação e manutenção da contabilidade de custos procedendo ao 

apuramento dos custos da actividade desenvolvida pelo município; 

6.3.A.4. Diagnóstico do processo actual de arrecadação de Receitas da CMS por parte dos 

diversos serviços com intervenção neste processo; 

6.3.A.5. Revisão e redefinição do Processo de cobrança de Receitas com a introdução de regras 

e novos procedimentos e identificação de responsáveis dos diversos serviços; 

6.3.A.6. Promover estudos e apoiar tecnicamente as acções relativas à concessão externa de 

actividades ou serviços; 

6.3.A.7. Assegurar a implementação integral da aplicação informática da AIRC, assegurando ao 

nível dos diversos módulos; 

6.3.A.8. Concluir o processo de revisão da Norma de Controlo Interno, procedendo à análise do 

controlo interno existente e o redesenho dos processos críticos, tendo como objectivo, a 

minimização dos riscos, deficiências de controlo e a possibilidade de optimização de 

procedimentos; 

6.3.A.9. Reengenharia dos procedimentos associados ao processo de cobrança de receitas e à 

cobrança de dívidas com mora significativa, sobre as entidades que não procedam ao pagamento 

dos valores devidos à CMS; 
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6.3.A.10. Rever a actual estrutura de custos e os meios ao dispor da Câmara com o intuito de 

avaliar oportunidades para a sua racionalização e se possível, de melhoria dos serviços prestados 

ao munícipe; 

6.3.A.11. Estudo de principais encargos suportados pelo Município por Actividade/Projecto e 

proposta de reorganização/redefinição de modelo; 

6.3.A.12. Assegurar a monitorização e o cumprimento dos orçamentos aprovados e as regras 

por unidade orgânica efectuando o report mensal aos diversos serviços sobre a execução 

orçamental.  

 

B)  Núcleo de Contabilidade 

 

6.3.B.1. Assegurar a elaboração de um Plano de Tesouraria para a CMS durante o exercício de 

2011; 

6.3.B.2. Proceder à análise financeira das candidaturas, bem como ao controlo e avaliação dos 

apoios atribuídos às diversas entidades de acordo com as normas e regulamentos em vigor.  

 

C) Núcleo de tesouraria 

 

6.3.C.1. Assegurar a gestão da tesouraria do Município através da elaboração de planos de 

tesouraria; 

6.3.C.2. Efectuar junto dos postos de cobrança o apuramento da receita cobrada diariamente e 

proceder à consolidação do seu registo. 

 

6.4. Unidade de Aprovisionamento 

 

A unidade de aprovisionamento reveste-se da maior importância para a concretização do objectivo de 

racionalização e contenção da despesa, na medida em que, constituindo a unidade em que se 

centralizam as compras do município, é à mesma que compete a definição de regras e procedimentos 

aptos a garantir que a Câmara adquire ao melhor preço do mercado e com garantia de qualidade. 

Nesta medida, e de modo a cumprir com as recomendações decorrentes dos vários relatórios de auditoria 

externa às contas municipais, todos os serviços devem contribuir para que a unidade de 

aprovisionamento cumpra a sua missão, espoletando atempadamente os processos de realização de 
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despesa de forma a evitar urgências desnecessárias que, muitas vezes, comprometem o regular 

desenvolvimento dos processos de aquisição. 

 

A) Núcleo de Aquisições e Gestão de Contratos 

 

6.4.A.1. Elaborar, assegurar e monitorizar o cumprimento do plano anual de aquisição de bens e 

serviços da CMS; 

6.4.A.2. Assegurar a gestão e acompanhamento dos contratos em vigor, controlando a 

necessidade de abertura de novos procedimentos contratuais e assegurando a supervisão e 

avaliação dos serviços prestados; 

6.4.A.3. Elaborar Manual de procedimentos da despesa e contratação pública e definição de 

Modelos a utilizar para efeitos de procedimentos de aquisição; 

6.4.A.4. Desenvolver os processos de contratação necessários à aquisição de bens ou serviços, 

nas modalidades e procedimentos legalmente impostos, e acompanhar o respectivo processo nas 

diferentes fases do seu desenvolvimento, optimizando a ferramenta electrónica de contratação 

pública utilizada pela Câmara; 

6.4.A.5. Definição de procedimentos de controlo e supervisão, a implementar associados à 

gestão dos contratos, e a incluir nos procedimentos contratuais a desenvolver.  

6.4.A.6. Promover a uniformização e normalização das aquisições, em colaboração com os 

restantes serviços; 

6.4.A.7. Assegurar a gestão eficiente dos stocks da Autarquia, evitando rupturas de stocks e a 

necessidade de recorrer a bem como as aquisições por ajuste directo urgentes; 

6.4.A.8. Proceder à revisão da Norma de Controlo Interno, na área do aprovisionamento e 

armazém. 

 

B) Núcleo de Gestão de Stocks e Armazém 

 

A gestão de stocks e armazém é igualmente um núcleo da maior relevância, considerando que a sua 

boa gestão evita perdas e gastos desnecessários, conforme referido nos diversos relatórios de 

auditoria. 

De momento, a organização dos procedimentos e a implementação de um modelo de gestão 

eficiente é amplamente comprometido pelas deficiências do próprio armazém enquanto estrutura 

física, pelo que se revela fundamental suprir tais deficiências para garantir uma gestão mais eficaz. 
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6.4.B.1. Acompanhar a reabilitação dos espaços destinados a Armazém, para que possa existir 

um controlo rigoroso de entradas e saídas de materiais em armazém e de forma a tornar os 

espaços mais funcionais; 

6.4.B.2. Assegurar a gestão eficiente dos stocks da Autarquia, evitando rupturas de stocks e a 

necessidade de recorrer a procedimentos de aquisição urgentes; 

6.4.B.3. Elaboração de manual de procedimentos de gestão stocks e de funcionamento dos 

Armazéns. 

 

6.5. Divisão de Gestão de Recursos Humanos (Núcleo de Vencimentos e Cadastro, Núcleo de 

Recrutamento e Selecção, Núcleo de Avaliação e Formação, Núcleo de Higiene, Saúde e 

Segurança no Trabalho) 

 

A Gestão de Recursos Humanos será, porventura, a área mais complexa e relevante no seio de uma 

organização. 

À Divisão de Recursos Humanos compete gerir os recursos humanos afectos aos serviços municipais da 

forma mais eficiente possível, fomentando a motivação e produtividade dos trabalhadores, garantindo a 

realização plena do direito ao trabalho, direito fundamental constitucionalmente consagrado. 

No ano 2011, a gestão de recursos humanos será marcada por grandes dificuldades, na medida em que, 

por via do Orçamento de Estado para 2011, a autonomia do município é reduzida em matéria de 

contratação e também em matéria de reposicionamento remuneratório dos trabalhadores, o que introduz 

dificuldades acrescidas na gestão racional do pessoal, garantindo a prestação de um bom serviço 

público. 

A Gestão de Recursos Humanos será, porventura, a área mais complexa e relevante no seio de uma 

organização. 

À Divisão de Recursos Humanos compete gerir os recursos humanos afectos aos serviços municipais da 

forma mais eficiente possível, fomentando a motivação e produtividade dos trabalhadores, garantindo a 

realização plena do direito ao trabalho, direito fundamental constitucionalmente consagrado. 

No ano 2011, a gestão de recursos humanos será marcada por grandes dificuldades, na medida em que, 

por via do Orçamento de Estado para 2011, a autonomia do município é reduzida em matéria de 

contratação e também em matéria de reposicionamento remuneratório dos trabalhadores, o que introduz 

dificuldades acrescidas na gestão racional do pessoal, garantindo a prestação de um bom serviço 

público. 

 

6.5.1. Assegurar a implementação do Modelo de Gestão e de Avaliação do Desempenho dos 

técnicos e trabalhadores, em articulação com o Modelo de Gestão da Câmara Municipal de Sines; 
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6.5.2. Monitorizar a articulação entre os objectivos estratégicos e operacionais da CMS e os 

definidos no âmbito do SIADAP; 

6.5.3. Introduzir objectivos ao nível das unidades orgânicas que visem assegurar a redução de 

custos e assegurar um acompanhamento constante do orçamento por parte das mesmas; 

6.5.4. Investir na formação profissional, actualizando o levantamento de necessidades de 

formação adequadas às funções desempenhadas; 

6.5.5. Analisar, definir e implementar o plano de formação de desenvolvimento de recursos de 

acordo as necessidades dos postos de trabalho; 

6.5.6. Programar a formação de acordo com o Plano de Formação, centralizando a realização 

de formação nas instalações da CMS ou em Sines; 

6.5.7. Sistematizar e consolidar do manual de descrição de funções e competências por 

Unidade Orgânica e Subunidade Orgânica, na sequência da reestruturação dos serviços e do novo 

modelo de gestão de recursos humanos na Administração Pública;  

6.5.8. Monitorizar a implementação do novo modelo de organização dos serviços municipais e 

assegurar a gestão dos recursos humanos tendo presente a reorganização e as necessidades dos 

serviços evidenciadas no mapa de pessoal da CMS; 

6.5.9. Monitorizar a prestação de trabalho extraordinário pelos trabalhadores da autarquia, 

assegurando a sua realização em situações extraordinárias e dentro dos limites legais; 

6.5.10. Investir no aumento da produtividade dos trabalhadores e dos serviços, através da 

introdução de meios tecnológicos, da melhoria da programação da gestão dos recursos humanos 

e processos de racionalização de métodos e meios adequados, com os objectivos de melhorar a 

eficiência, aumentar a eficácia, reduzir esforço físico e reduzir custos; 

6.5.11. Assegurar a elaboração dos planos de emergência dos edifícios e equipamentos 

municipais e a segurança das instalações apresentando propostas para a sua regulamentação; 

6.5.12. Assegurar o cumprimento das disposições legais vigentes em matéria de Segurança e 

Saúde nas obras municipais desenvolvendo as acções necessárias e reportando os resultados 

das mesmas. 

 

 

7. Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

 

Os serviços integrados no DOSU, por serem os mais operacionais de toda a estrutura orgânica do 

município, são os serviços que mais directamente respondem às necessidades básicas da população, 

concretizando, como tal, o núcleo mais central das competências do município. 
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Consequentemente os serviços integrados neste departamento constituem o rosto mais visível da 

Câmara, pelo que há que dar a maior atenção à actuação dos serviços, planeando as intervenções de 

forma integrada e estruturada, garantindo a sua execução em tempo útil e numa lógica de proximidade e 

satisfação do cidadão. 

O DOSU é o departamento que desenvolve os procedimentos respeitantes às grandes obras realizadas 

pela Câmara, através dos competentes processos de empreitada mas, é também nesta unidade orgânica 

que se desenvolvem os processos e trabalhos necessários à realização de obras de menor dimensão e, 

porém, de grande importância para a população pelo impacto que têm nas suas vidas quotidianas. 

Assim, em 2011, o Município dará grande importância e atenção às pequenas obras de arranjo e 

manutenção dos espaços públicos da cidade (nos bairros, nas ruas, nas estradas municipais) de modo a 

que os cidadãos beneficiem de uma cidade mais cuidada, devendo este ser um dos objectivos a definir 

para a unidade orgânica no âmbito da avaliação de desempenho dos trabalhadores. 

Estas obras de proximidade não se encontram discriminadas uma a uma neste plano de actividades na 

medida em que, atenta a reduzida dimensão de cada uma das intervenções, as mesmas são relevantes 

como um todo e, como tal, a sua execução encontra-se assegurada em termos de dotação através da 

inscrição em diversas rubricas do PPI. 

Para 2011 são definidos objectivos transversais a todos os serviços integrados neste Departamento e que 

visam contribuir para a concretização da linha de orientação estratégica – Qualificar a situação financeira 

da autarquia, designadamente. 

 

7.1. Gerir os recursos com vista à contenção no trabalho extraordinário e despesas em geral; 

7.2. Colaborar com o Departamento Financeiro na melhoria do funcionamento do armazém, com 

implementação de ferramentaria e armazenagem de equipamentos e materiais de eventos 

temporários; 

7.3. Colaborar com o sector financeiro na implementação da contabilidade de custos; 

7.4. Apurar o controlo das empreitadas e a gestão dos trabalhos por administração directa. 

 

7.1. Divisão de Obras Municipais 

A) Serviço de Empreitadas 

 

7.1.A.1. Projectos e Obras de Requalificação Urbana – Concretização de diversas obras de 

requalificação urbana, com vista a melhorar a inserção urbana e espaço público de algumas 

urbanizações da cidade; 
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7.1.A.2. Qualificação do Parque Escolar: Concretização do Centro Escolar Integrado Vasco da 

Gama em Sines e o Centro Escolar Integrado de Porto Covo; 

7.1.A.3. Definir, em conjunto com a Junta de Freguesia de Porto Covo, a localização da Casa 

de Velório em Porto Covo e respectiva adaptação do projecto, caso seja necessário; 

7.1.A.4. Concretização das obras de reabilitação profunda e alargamento da Estrada Municipal 

554/1115, dotando esta via de melhores condições de tráfego e segurança de veículos, pessoas 

e bens; 

7.1.A.5. Intervenção na transformação do troço de via rápida da Costa Norte em Avenida Norte 

entre o Terminal de Petróleos e os acessos á Rotunda de Sines; 

7.1.A.6. Promoção da conversão em via urbana do troço de estrada entre a rotunda de acesso 

a Sines e a Rotunda da Barbuda com a constituição de 2 rotundas sendo uma e acesso á zona 

comercial e a segunda de acesso á ZIL2 de Sines, obras a realizar pelo consórcio responsável 

pela construção da auto – estrada, no âmbito de acordo promovido entre a CMS e as Estradas 

de Portugal e respectivo consórcio; 

7.1.A.7. Execução das obras previstas no Programa de Acção para a Regeneração Urbana no 

núcleo histórico da cidade como forma de tornar esta zona mais apelativa e rica em vivência 

urbana; 

7.1.A.8. Construção da 1ª fase da “Cidade Desportiva”de Sines; 

7.1.A.9. Projecto de construção da via circular Norte entre a rotunda a construir na via norte de 

acesso à cidade e a ZIL II, nos termos previstos na Planta de Síntese do PU de Sines; 

7.1.A.10. Requalificação da Avenida Vasco da Gama, consolidação da Falésia e constituição 

da ligação vertical entre o centro histórico e a praia, operações integradas no Programa de 

Acção para a Regeneração Urbana; 

7.1.A.11. Construção de um Pavilhão para investigação, ensino e desenvolvimento de 

tecnologias ligadas às energias renováveis e uso eficiente de energias convencionais; 

7.1.A.12. Criação de condições físicas para a instalação do Serviço de Música da Escola de 

Artes de Sines, mediante recuperação/adaptação do edifício da Câmara Velha (Regeneração 

Urbana) e insonorização e reparação de cobertura do edifício da Estação (Rede de Cidades), 

com vista à melhoria das condições de ensino e à certificação definitiva da escola pelo ME; 

7.1.A.13. Melhoria e adaptação das instalações do armazém e integração da armazenagem de 

inertes na gestão do armazém. 
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7.2. Divisão de Serviços Urbanos 

7.2.1. Optimização do Sistema de Tratamento de Esgotos de Sines através de beneficiações 

do sistema de colecta, elevação e tratamento de esgotos da cidade de Sines e da melhoria do 

abastecimento de água para consumo humano. Prevemos em 2011 a concretização deste 

processo, através de candidatura ao QREN ou através de eventual concessão ou parceria com 

entidade privada; 

7.2.2.  Qualificação do sistema de Tratamento de Esgotos de Porto Covo, através de 

beneficiações na ETAR e redes;  

7.2.2.1. Abastecimento de água à Terça Parte.  

7.2.3. Implementação das medidas descritas no Documento de Enquadramento estratégico 

(DEE) no âmbito dos sistemas de águas e esgotos municipais; 

7.2.4. 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; 

7.2.5. 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 

(ilhas ecológicas enterradas); 

 

7.2.6. Beneficiação e aumento da capacidade de resposta do Cemitério Municipal de Sines. 

 

A) Serviço de Transporte e Parque de Máquinas 

 

7.2.A.1. Assegurar a optimização da gestão do Parque de Viaturas Municipais em articulação 

com o DAF, com vista a servir os restantes serviços da Câmara Municipal de Sines na 

prossecução das suas actividades; 

7.2.A.2. Colaborar com o DAF no apuramento de custos de funcionamento das máquinas e 

viaturas com vista a determinação de centros de custos próprios; 

7.2.A.3. Aquisição de viaturas estritamente necessárias à boa execução do Plano de 

Actividades. 
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B) Serviço de Fiscalização Municipal 

 

7.2.B.1. Continuação do trabalho de substituição progressiva da sinalização de trânsito 

(vertical); 

7.2.B.1.1. Garantir que os sinais de trânsito se encontram, a todo o tempo, nas devidas 

condições e correctamente colocados, de modo a garantir a segurança dos condutores e dos 

peões. 

7.2.B.2. Continuação do trabalho de pintura de passadeiras, contribuindo para o aumento da 

segurança das pessoas; 

7.2.B.3. Identificação de situações, passíveis de prejudicar a ordem, segurança e saúde pública 

e efectuar o respectivo reporte aos serviços ou entidades competentes. 

 

8. Departamento de Gestão Territorial 

Definidas as grandes linhas de orientação estratégicas e fixados os objectivos da Câmara Municipal de 

Sines, para o ano 2011, toda a actividade do Departamento se encontra orientada no sentido de se 

constituir como instrumento para a prossecução daqueles objectivos e, consequentemente, para a 

realização da missão da Organização. 

Neste sentido, tendo subjacente a necessidade de criação de condições mais favoráveis, 

designadamente na área do Planeamento e do ordenamento do território, o grande desafio do 

Departamento traduz-se, essencialmente, na melhoria da gestão e qualidade dos serviços e na redução e 

contenção da despesa, sem descurar os projectos que, pela sua importância, se revelam indispensáveis 

enquanto contributo para a concretização e realização dos objectivos da Câmara Municipal.  

 

A) Divisão de Gestão Urbanística 

 

Essencialmente dirigida aos munícipes e empresários, a DGU desenvolve as suas atribuições e 

competências no sentido de contribuir para uma maior satisfação do cidadão.  

 

8.A.1. Continuação do projecto de desmaterialização e simplificação de procedimentos, de 

forma a permitir uma resposta mais rápida e eficaz por parte dos serviços, considerando que os 

prazos de resposta se traduzem, na actual conjuntura, num esforço financeiro adicional, imposto 

aos particulares e investidores; 
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8.A.2. Optimização do Sistema Informático de Gestão de Procedimentos com os objectivos de 

economia de tempo e economia de recursos materiais, designadamente os consumíveis que o 

actual sistema integra (papel, pastas); 

8.A.3. Disponibilização de serviços on-line, com o principal objectivo de conferir aos respectivos 

procedimentos maior eficácia e eficiência e, consequentemente, maior grau de satisfação ao 

munícipe.  

 

B) Divisão de Planeamento e Ordenamento do território e ambiente 

 

Tendo subjacente a necessidade de criar as condições adequadas à geração de receita, sem que 

esse facto se traduza num aumento da despesa, a actividade da DPOTA traduzir-se-á, 

essencialmente, na gestão e acompanhamento dos projectos em curso e na avaliação dos 

Instrumentos de Ordenamento do Território em vigor, designadamente da sua adequação às novas 

realidades e necessidades. 

Encarando os Instrumentos de Ordenamento do Território como realidades dinâmicas, a DPOTA 

orienta a sua acção para 2011, no sentido da qualificação das zonas urbanas já previstas ou 

existentes, e na sua requalificação, sem recurso à criação de novas áreas urbanas. 

 

8.B.1. Conclusão do Processo de Revisão do Plano Director Municipal de Sines: Conclusão 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; 

8.B.2. Conclusão do Plano de Pormenor 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; 

8.B.3. Conclusão do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana de Sines: Instrumento que 

coadjuvado pelo Projecto de Regeneração Urbana contribuirá de forma determinante para a 

dinamização e reabilitação do Centro Histórico, que contribuirá para um desenvolvimento urbano 

e turístico, e reforço da identidade cultural; 

8.B.4. Conclusão do Plano de Pormenor da Casa Pidwell: visando essencialmente a 

requalificação de uma zona consolidada, revelando alguns problemas, designadamente em 

matéria de conservação do edificado; 
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8.B.5. Conclusão do Plano de Pormenor da Zona de Expansão Norte de Sines: que contribuirá 

para a disponibilização de solos para equipamentos e espaços verdes e de uma oferta 

equilibrada de habitação, encerrando uma zona, já classificada, como zona urbana no âmbito do 

PU de Sines; 

8.B.6. Conclusão do Plano de Pormenor da Zona Poente de Sines: que contribuirá para a 

implementação/concretização das políticas municipais de desenvolvimento, através da criação 

de espaços públicos de fruição complementados com um conjunto de outras actividades 

(habitação, comércio, serviços e turismo); 

8.B.7. Primeira Alteração ao Plano de Urbanização de Porto Covo: que permitirá a adequação 

deste IGT às actuais necessidades do Núcleo Urbano de Porto Covo, respondendo 

principalmente aos problemas da população;  

8.B.8. Primeira Alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Sines: Traduzindo-se, 

essencialmente, na eliminação e reajustamento de algumas regras que se têm revelados 

geradoras de algumas incongruências, no relacionamento com os particulares; 

8.B.9. Primeira Alteração ao PP Sul: Numa tentativa de optimizar os recursos daquele território, 

cujas opções se revelaram, em alguns casos, desadequadas à realidade; 

8.B.10. 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; 

8.B.11. Carta Municipal de Equipamentos: traduzindo-se na 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; 

8.B.12. Anuário Estatístico: elaboração e apresentação de um anuário estatístico de 

caracterização da dinâmica urbanística do concelho susceptível de apoiar o executivo na 

adopção das políticas adequadas ao equilíbrio entre a oferta e a procura;  

8.B.13. Fase Final da Implementação do Sistema de Gestão Integrada de Saúde e Ambiente 

(GISA): que permitirá 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, assim como abrir 

caminho a novos processos de estudo e gestão do ambiente e saúde de carácter permanente; 

8.B.14. Implementação de medidas de melhoria do desempenho ambiental nos edifícios e 

actividades municipais, de forma a diminuir os custos ambientais e financeiros. 
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9. Departamento de Intervenção Social 

9.1. Unidade de Educação e Juventude 

A educação constitui um pilar fundamental da construção de uma sociedade orientada para o 

desenvolvimento, assente no conhecimento e na valorização do indivíduo, factor determinante do 

desenvolvimento e integração das crianças e jovens. 

A Câmara Municipal de Sines dá especial atenção às questões relacionadas com a Educação, 

promovendo, através da construção e manutenção de infra- estruturas (Centros Escolares Integrados) e 

do desenvolvimento de actividades aptas a estimular nas crianças e jovens o prazer de aprender, o 

sucesso do percurso escolar, diminuindo ao máximo as taxas de abandono escolar e absentismo nos 

diversos níveis de ensino. 

A defesa e valorização da Escola Pública enquanto direito fundamental é uma das motivações centrais do 

trabalho deste executivo, desenvolvendo projectos, de entre os quais se destacam: 

 

A) Serviço de Educação 

 
9.1.A.1. Assegurar os equipamentos e todos os meios necessários ao novo Centro Escolar 

Vasco da Gama, formando assim o 2º Centro Escolar da Cidade de Sines; 

9.1.A.2. Acção Social Escolar; 

9.1.A.2.1. Apoio a crianças carenciadas do 1º ciclo do ensino básico; 

9.1.A.2.2. Atribuição de bolsas de estudo a alunos do Concelho que frequentam o 

Ensino Superior, enquadrada na intenção de desenvolver uma política educativa 

orientada para o acesso ao emprego qualificado e ao exercício de uma cidadania activa; 

9.1.A.2.3. Atribuição de Bolsas de Estudo para o ensino artístico de alunos 

carenciados que frequentem instituição de ensino na vertente artística (não superior). 

9.1.A.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; 

9.1.A.4. Transportes Escolares: Acção da competência da Autarquia, fundamental para garantir 

a frequência das crianças e dos alunos nos estabelecimentos educativos; 
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9.1.A.5. Refeitórios Escolares: Serviço de suporte fundamental nos Estabelecimentos 

Educativos que assegura um serviço de refeições a todos os alunos durante o horário lectivo e 

que contribui para criar condições que garantam a acessibilidade a todos os cidadãos aos vários 

níveis de escolaridade e formação profissional, com o objectivo de desenvolver uma política 

orientada para o acesso ao emprego qualificado e ao exercício de uma cidadania activa; 

9.1.A.6. Actividades de Enriquecimento Curricular – Este programa, ao qual a Autarquia se 

candidatou em parceria com o Agrupamento Vertical das Escolas Básicas de Sines, consiste 

numa medida fundamental na prossecução de uma política educativa que desenvolve 

capacidade nas crianças e jovens para que, no futuro se tornem cidadãos activos e críticos; 

9.1.A.7. Iniciativas Diversas – Estas iniciativas consistem em actividades lúdicas, pedagógicas 

e orientadoras que permitem às crianças e aos outros elementos educativos, não só desenvolver 

as suas capacidades de aprendizagem, mas também dar-lhes a conhecer a comunidade 

educativa e o contexto local e global em que se inserem; 

9.1.A.8. 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, 1ªs Cambalhotas  e 

Olimpíadas Escolares; 

9.1.A.9. Apoios financeiros ao Agrupamento Vertical das Escolas de Sines, de acordo com as 

competências legais acometidas à Câmara Municipal de Sines e em complemento destas, no 

sentido de melhor funcionamento das Instituições. 

9.1.A.10. Adesão à Rede Portuguesa de Cidades Educadoras. 

 
B) Serviço de Juventude  

Com a concretização do Programa de Regeneração Urbana, especificamente no que se refere à 

reabilitação e reafectação em termos de utilização do edifício onde hoje se integra a Casa da 

Juventude, principal espaço de realização das actividades do Serviço, verifica-se alguma incerteza 

no que respeita à programação desse espaço específico, no entanto, o serviço de juventude manterá 

a sua actividade e os seus principais projectos, procurando desenvolver actividades de interesse 

para os jovens do concelho, designadamente: 

9.1.B.1. Edição da Revista Actua: Pretende-se dar continuidade à publicação da 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; 
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9.1.B.2. Semana da Juventude 2011: Realização de um conjunto de iniciativas diversas que 

pretende ir de encontro aos interesses da Juventude de Sines na celebração do Dia Mundial da 

Juventude (28 Março); 

9.1.B.3. Juventude Desportiva: Desenvolver actividades desportivas de ocupação dos jovens 

durante as pausas lectivas, de modo a que os seus tempos livres possam ser preenchidos com 

actividades saudáveis e estimulantes; 

9.1.B.4. Dinamização Casa da Juventude: Dinamizar a Casa da Juventude através da 

realização de espectáculos ligados às artes, de torneios diversos e de programas de formação; 

9.1.B.5. Apoio aos jovens: Pretende-se apoiar iniciativas de cariz juvenil. A título de exemplo, 

apoiar bandas locais, apoiar o Intercâmbio Multinacional Europeu para Juventude ou grupos de 

estudantes que pretendam realizar convívios numa óptica de encontro de diferentes culturas e 

influências; 

9.1.B.6. Desenvolver projectos de promoção da cidadania, em parceria com os 

estabelecimentos de ensino do concelho, fomentando a participação dos jovens na vida pública 

do concelho; 

9.1.B.7. Desenvolver o Conselho Municipal da Juventude, enquanto plataforma de diálogo e 

construção permanente das políticas municipais em matéria de juventude, adequando-o à 

legislação em vigor. 

 
9.2. Unidade de Acção Social 

 

A) Serviço de Acção Social 

 

9.2.A.1. Através da Rede Social promover-se-ão Seminários, Sessões de Esclarecimento e 

Conferências com os diferentes parceiros do Conselho Local de Acção Social e População; 

9.2.A.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; 

9.2.A.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): 
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9.2.A.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 foi interrompido em 2010 e pretende-se que o mesmo seja retomado em 2011, 

com introdução de medidas de racionalidade e contenção possível na despesa 

associada; 

9.2.A.3.2. Festa de natal com os seniores do concelho de forma a proporcionar a 

confraternização e reforçar a solidariedade, combatendo o isolamento social. Este 

projecto permite o reencontro de muitos idosos, num espaço de partilha e 

confraternização, em que o passado é recordado e são reforçados os laços de 

vizinhança e de amizade, contribuindo para a humanização das suas vidas; 

9.2.A.3.3.Funcionamento regular dos Espaços Sénior e realização de iniciativas 

especiais, designadamente por altura da comemoração dos aniversários destes 

espaços; 

9.2.A.3.4.Desenvolvimento de acções de sensibilização, informação, divulgação de 

forma a promover estilos de vida saudáveis assim como criar uma dinâmica de 

actividades frequentes de animação para a dinamização dos 3 Espaços Sénior do 

Concelho. 

 

B) Serviço de Habitação 

 

9.2.B.1. Controlo e monitorização dos contratos e respectivas rendas associadas aos imóveis 

municipais, objecto de arrendamento; 

9.2.B.2. Monitorização permanente das condições de habitabilidade dos imóveis, garantindo a 

sua boa utilização pelos arrendatários; 

9.2.B.3. Monitorização e acompanhamento das carências habitacionais da população do 

concelho, particularmente das famílias mais carenciadas e desprotegidas (habitação a custos 

controlados); 

9.2.B.4. Acompanhamento e selecção de candidatos integrados em processo de CDH. 

 

9.3. Unidade de Desporto 
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9.3.1. Continuação do programa de apoio e incentivo ao Associativismo Desportivo – Programa 

que se destina a apoiar financeiramente os Clubes do Concelho que têm actividade desportiva 

regular, apoio que é feito através de Protocolo. Em 2011, entrará em vigor o novo regulamento 

de apoio ao desporto e associativismo desportivo, o qual se encontra neste momento em 

discussão pública e que fixa os princípios e critérios que orientam a atribuição dos apoios às 

associações de carácter desportivo; 

9.3.2. Realização de eventos desportivos de carácter local, regional e nacional, contribuindo 

assim para o incremento da prática desportiva em Sines e também para a geração de visitas ao 

concelho, relevantes, igualmente, do ponto de vista do turismo e dinamização da economia local; 

9.3.3. Programa de Actividade Física e Desportiva, 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 

1ªs. Cambalhotas (pré-escolar); 

9.3.4. Promoção do “Programa Desporto É Vida + 55”, com o objectivo de proporcionar 

actividades desportiva indispensável a uma melhor qualidade de vida dos mais idosos. 

 

9.4. Unidade de Cultura e Turismo 

 

A) Serviço de Cultura 

 

9.4.A.1. Realizar a 13ª edição do Festival Músicas do Mundo (FMM). Pretende-se uma edição 

com maior oferta de animação de rua aumentando assim, a permanência de público nas zonas 

comerciais da cidade, e de melhores condições de acolhimento aos visitantes. Tendo em 

consideração o objectivo de auto - sustentabilidade associado ao Festival, propõe-se uma 

redução do número de concertos gratuitos e um ligeiro aumento do preço dos bilhetes diários, 

bem como a manutenção do grupo de jovens voluntários, cuja experiência piloto em 2010 

alcançou excelentes resultados; 

9.4.A.2. Comemorações do 25 de Abril, propondo-se actividades no Auditório e um ciclo de 

cinema dedicado ao 25 de Abril, assim como um concerto e fogo-de-artifício na noite de 24 de 

Abril, assinalando assim uma das datas de maior relevo da história nacional; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2011-2014 

 

34  

 

9.4.A.3. Comemorações do Dia do Município, tendo como actividade principal, além das 

previstas cerimónias oficiais, o desenvolvimento de actividades apoiadas pelas associações 

culturais do concelho, designadamente Escola das artes de Sines e Teatro do Mar; 

9.4.A.4. Maio em Sines  

9.4.A.4.1. Dia do Trabalhador, com festa e animação no Parque Desportivo Municipal, 

em colaboração com as Instituições sindicais locais; 

9.4.A.4.2. O Dia do Pescador (29 de Maio) comemorado em conjunto com as 

associações da classe, prevendo-se uma semana temática com filmes e animação de 

rua. 

9.4.A.5. Comemorações do Dia Internacional da Mulher através de lanche oferecido à mulheres 

do concelho e ciclo de cinema alusivo à temática da mulher e ao seu posicionamento na 

sociedade. 

9.4.A.6. Centro de Artes: desde a sua inauguração o CAS tem aumentado quantitativa e 

qualitativamente as actividades e consequentemente o número de utentes e de visitantes. Entre 

Janeiro de 2006 e Agosto de 2010 o CAS contou com 170 000 utentes e visitantes. O Centro de 

Exposições atraiu mais de 49 750 pessoas e 55 exposições. O Auditório acolheu cerca de 35 

500 espectadores e 330 sessões. A Biblioteca tem uma estimativa de 24 500 utentes. O Serviço 

Educativo, dirigido essencialmente à comunidade, sobretudo crianças, organizou cerca de 1 890 

actividades, com um total de 47 500 presenças. Outras actividades externas à instituição e 

visitas guiadas num total de 11 750 pessoas. Em 2011, manter-se-á a programação regular do 

CAS em todas estas vertentes e serviços, procurando adaptá-la ao máximo às expectativas do 

seu público e, sempre, com máxima atenção à necessidade de conter custos. 

9.4.A.7. Castelo/Largo do Bocage/Zona Histórica: com a criação do Museu e da Casa Vasco da 

Gama iniciou-se um novo ciclo de actividades neste espaço nobre da cidade. Com a 

concretização progressiva do Programa de Regeneração Urbana, a zona histórica inserir-se-á 

definitivamente no roteiro de actividades regulares culturais mais importantes da cidade. É aqui 

que os turistas, de passagem ou instalados por alguns dias, avaliam o pulsar da comunidade. É 

importante a animação de rua, sobretudo durante a primavera e verão e incentivar os 

comerciantes a uma oferta de produtos mais atractivos.  

9.4.A.8. Criar condições para a entrada em funcionamento da cafetaria do Castelo, como um 

núcleo de gastronomia e animação cultural do centro histórico. Com ligação directa à actividade 

da cafetaria, será desenvolvido um projecto de actividades culturais e de lazer no Quintalão do 

Castelo. 
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9.4.A.9. Realização da exposição “ A Pesca e as Conservas no Tempo dos Romanos” no 

Museu de Sines, acção objecto de candidatura ao PROMAR; 

9.4.A.10. Acompanhamento e monitorização da prossecução das acções “Animação de Rua” e 

“Dinamização Musical e Artística” a desenvolver pela Associação Contra – Regra e Associação 

Pró – Artes respectivamente, no âmbito da Regeneração Urbana. 

9.4.A.11. Continuação do trabalho de apetrechamento da Biblioteca Municipal, mediante 

aquisição de livros e também através da aquisição de meios audiovisuais 

 

B) Serviço de Turismo 

O Serviço de Turismo enfrenta o desafio de ajudar a posicionar Sines como um destino turístico com 

enormes potencialidades, sobretudo no que respeita ao trabalho de base que deve ser feito na 

manutenção das infra – estruturas de acolhimento aos turistas, designadamente nas praias do 

concelho, cuja imagem deve ser de grande qualidade ambiental e paisagística (cénica). 

A colaboração com as ERT’S é fundamental para que este esforço, que deve ser concertado e 

sistemático, possa alcançar sucesso, devendo o serviço de turismo participar activamente nas 

estratégias das próprias Entidades Regionais de Turismo, designadamente através da participação 

nas reuniões dos seus órgãos sócias e nas acções desenvolvidas pelas mesmas, procurando sempre 

beneficiar da promoção turística ao nível da sua integração no Alentejo e Alentejo Litoral. 

 

9.4.B.1. Edição 2011 da iniciativa “Tasquinhas Sines”: 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 e que, tendo 

sido desde 2010, concessionada em regime de quase total exclusividade às associações do 

concelho, se assume igualmente como uma importante fonte de geração de receitas próprias por 

parte do universo associativo de Sines, para suportar a sua actividade no desporto, cultura e 

acção social. 

9.4.B.2. 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. 

9.4.B.3. Concurso Montras de Natal 2011: 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. 
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9.4.B.4. Época balnear: iniciativas relacionadas essencialmente com realização de 

candidaturas de praias à Bandeira Azul da Europa e aquisição de equipamento para os 

Nadadores Salvadores. 

9.4.B.5. Prossecução de um trabalho de parceria com as entidades regionais de turismo em 

que o concelho se integra, garantindo uma boa articulação entre ambas, em prol da promoção 

da imagem de Sines e do seu desenvolvimento turístico. 
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