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INTRODUÇÃO 

O ciclo anual de planeamento e controlo da atividade 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 Atividades. 

“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 Atividades Mais Relevantes para a 

autarquia, enquadradas nas linhas estratégicas da gestão autárquica”. 

Assim, o Plano Estratégico (GOP) é um documento de fundamental importância para governação e gestão do 

executivo da Câmara na medida em que define os objetivos a atingir e a estratégia a seguir, hierarquiza iniciativas, 

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

colaboração ativa dos trabalhadores da autarquia que, a partir dos grandes objetivos e linhas estratégicas definidos 

pelo executivo municipal, deverão identificar os projetos e ações através dos quais a estratégia se concretiza. 

Assim, e tendo como objetivo a elaboração rigorosa e participada do mais relevante instrumento de gestão 

autárquica, o executivo municipal entendeu manter na elaboração das GOP 2012 – 2015 a metodologia já adotada 

em anos anteriores, por considerar ser esta a que melhor se adequa aos objetivos do Planeamento Estratégico, 

procurando incorporar, à partida, os princípios da gestão por objetivos, também eles fundamentais para uma boa 

gestão autárquica. 

Assim, a metodologia adotada é a que seguidamente se apresenta: 

1. O executivo municipal define os objetivos estratégicos para os próximos 4 anos; 

2. O executivo municipal define prioridades para 2012, assim elaborando as respetivas Linhas de 

Orientação Estratégica; 

3. As Linhas de Orientação Estratégica para 2012 são enviadas aos serviços que terão a 

responsabilidade de as operacionalizar, propondo para cada uma, os programas, ações e 

atividades que concretizam a estratégia. Estas propostas são acompanhadas de previsão de 

despesas e receitas (em formulário próprio a criar pelo Serviço de Gestão Financeira); 

4. Com base em todos os contributos, são elaboradas as GOP; 

5. O documento é divulgado pelos colaboradores, de formas diferenciadas, de acordo com as 

diferentes funções. 

6. Todos estes documentos são discutidos em síntese com todas as forças politicas com 

representação na Câmara; na Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia para eventuais 

alterações ou melhoramentos. 
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No sentido de serem definidos os objetivos estratégicos e as linhas de orientação estratégica, é importante recordar 

a visão, missão e valores de autarquia, por serem estes elementos fundamentais, enquadradores da estratégia: 

Visão 

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

portuária, industrial, logística, pescas e desenvolvimento turístico. 

Queremos desenvolver e valorizar este espaço de projeção regional e nacional, qualificar a cidade e potenciar o 

desenvolvimento e afirmação do polo turístico de Porto Covo. 

Queremos continuar a merecer a confiança da população de Sines e do coletivo 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  

“Realizar o interesse público” 

VALORES 

 

 

Valores  

 

 

 

 
 

OBJECTIVOS E LINHAS ESTRATÉGICAS  

 

As Opções do Plano para 2012 – 2015 enquadram-se na Estratégia de Governo Local assente no macro – objetivo: 

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 – objetivo definido para o mandato desenvolve-se em torno de objetivos estratégicos, cuja 

prossecução se procura obter no período de um mandato, pelo que também estes se mantêm como definidos em 

2010: 

1. Consolidar Sines como um território atrativo para investir, viver e trabalhar, multiplicando 

oportunidades e reproduzindo progresso, promovendo a igualdade, 

a coesão, a solidariedade e bem-estar social para todos. Construir e desenvolver uma cidade, qualificada 

e atrativa, ganhando dimensão crítica relevante.  

 

 QUALIDADE (Focalização no serviço a prestar ao munícipe e nas suas necessidades atuais 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) 
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2. Promover Sines como território de investimento, competitividade e inovação 

3. 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. 

4. 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 medidas para o equilíbrio da situação financeira da autarquia. 

 

 

Linhas de Orientação Estratégica 

 

As linhas de orientação estratégica constituem bases de caráter programático nas quais se traduz a estratégia de 

governação local em ordem a atingir os objetivos definidos.  

Mantendo-se o macro – objetivo do mandato e os respetivos objetivos estratégicos, é certo que também as LOE não 

poderão sofrer grandes oscilações sob pena de se quebrar a coerência de todo o sistema.  

Todavia, atenta a difícil conjuntura económico – financeira vivida no país em geral mas também no município em 

particular é essencial que o pressuposto da contenção e rigor na realização da despesa esteja presente em todas as 

linhas de orientação estratégica já definidas. 

Quer isto dizer que, apesar de existir uma LOE específica para a situação financeira, a verdade é que, no 

cumprimento de todas as outras, deve estar sempre presente esta absoluta necessidade de conter despesas e 

realizar receitas. 

Assim, devem os serviços municipais centrar-se nas ações e projetos cuja realização considerem essenciais e 

exequíveis durante o próximo exercício económico, respeitando as dotações para as diversas rubricas ao longo da 

execução do orçamento. 

 

1. Qualificar a situação financeira da autarquia 

 

A atual conjuntura económica – financeira recomenda prudência e rigor na gestão da coisa pública, 

obrigando a um esforço acrescido na definição de prioridades. 

No atual quadro de grande dificuldade, temos o dever de enfrentar os problemas e não perder as 

oportunidades que se nos apresentam, pelo que é necessária uma forte determinação e rigor nos 

objetivos prioritários a atingir em 2012. 

 

A definição rigorosa das opções estratégicas do município é fundamental para garantirmos que os projetos 

e ações que pretendemos levar a cabo, designadamente os investimentos para os quais estão previstos 

apoios do QREN, tenham a devida cobertura financeira assegurada. 

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

corrente, devendo igualmente colocar-se máximo empenho na otimização da receita. 
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A redução dos prazos médios de pagamento a fornecedores será um preocupação e um desígnio da 

autarquia de Sines que se inscreve neste objetivo 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. 

Ainda no âmbito da qualificação da situação financeira, é fundamental que todos os serviços se 

comprometam com este objetivo, adotando sempre todos os procedimentos legalmente previstos para a 

realização de despesa.  

 

Estes procedimentos são da maior importância prática para a Câmara na medida em que contribuem para 

poupanças na aquisição de bens com melhores preços. Assim, deve privilegiar-se sempre procedimento 

de realização de despesa que permita consulta a vários fornecedores. 

 

2. Otimizar a prestação de serviço público, valorizando a intervenção dos trabalhadores 

 

A autarquia de Sines continuará a trabalhar na defesa intransigente do serviço público, qualificando a sua 

intervenção no processo de desenvolvimento local. 

Para tal, continuaremos a apostar na modernização dos serviços, promovendo pela 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 continuará a implementar em 2012 novas  formas de gestão, capazes de 

aumentar a racionalização de serviços e meios para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços 

prestados à população e às entidades. 

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

melhoria da gestão por objetivos e avaliação de desempenho. 

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, procurando desenvolver programas de formação interna que estimulem a 

participação de todos os funcionários da autarquia, designadamente os assistentes operacionais. 

No entanto, e também nesta área, o esforço de contenção de custos deve estar sempre presente, pelo 

que todas as ações de formação a frequentar pelos funcionários terão que se revestir de inequívoco 

interesse para o desempenho de funções na autarquia, devendo ser associada a cada ação a respetiva 

ficha de custos (diretos e indiretos) para avaliação do executivo. Para além disso, e salvo em situações 

excecionais, uma mesma ação de formação será preferencialmente frequentada apenas por um técnico 

do serviço a que a mesma importe, tendo esse técnico a obrigação e responsabilidade de organizar 

posteriormente, em colaboração com a Divisão de Recursos Humanos, as competentes ações de 

formação internas com o objetivo de disseminar pela organização os conhecimentos e competências 

decorrentes da ação de formação frequentada e custeada pelo município. 
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3. Educação e Ensino, Cultura e Desporto 

 

A Educação e o Ensino, são para nós o princípio e a pedra angular da formação de pessoas desde a sua 

entrada nas Instituições educativas à aquisição de conhecimentos e aptidões ao longo do seu crescimento 

e da vida de modo a tornarem-se cidadãos e trabalhadores aptos para ingressar no mundo do trabalho e a 

contribuírem para o desenvolvimento das Sociedades em que se inserem. 

Com os investimentos já realizados e em curso na construção de novas escolas e instalações de ensino e 

formação profissional; com o empenho de executivo em programas e atividades na educação e ensino 

profissional e artístico, no modelo integrado e de gestão pública, estamos a tratar de assegurar condições 

para uma rede de escolas e níveis de ensino que garanta o acesso e a educação/formação de todas as 

crianças, jovens e adultos, independentemente da sua origem ou condições económicas. 

Sines é já um exemplo nos investimentos nas áreas da educação e ensino. Sines será no futuro um 

Concelho com estruturas e projetos que garantam a formação e das aptidões de todas as pessoas para a 

vida profissional e para a cidadania integrada numa sociedade moderna e solidária. 

Programas imediatos: concluir o centro escolar – Vasco da Gama; executar as obras da nova Escola de 

Porto Covo em 2012; executar o Pavilhão para o ensino profissional e para as novas energias junto ao 

Sines Tecnopolo. 

Executar as obras no Edifício da Câmara Velha para a Escola de Música o Ensino Artístico de Sines e da 

Região do Litoral. 

Cultura – Continuamos os investimentos em estruturas de formação cultural, em programas de músicas, 

teatro e difusão das artes plásticas e, principalmente, em programas culturais para as crianças desde o 

Pré-Escolar, 1º Ciclo e apoio às atividades culturais dos seguintes ciclos escolares e do ensino artístico. 

O F.M.M é um investimento na cultura na descoberta de novas culturas, no turismo na dinamização da 

economia local e na projeção de Sines no País e na Europa. 

Em todos estes projetos, programas e iniciativas, teremos em conta a situação da crise financeira e 

económica, com contenção de despesas, mas sem deixar de realizar o que consideramos importante para 

garantir uma atividade de qualidade e de interesse para os públicos-alvo e para o desenvolvimento de 

Sines. 

Desporto – Vamos continuar a investir no desenvolvimento do desporto em todas as modalidades 

consideradas de interesse para a formação e o desenvolvimento das pessoas e das coletividades ligadas 

à formação e promoção dos desportos. 

Vamos investir no novo Pavilhão de Desportos de Sines – como um equipamento fundamental e 

determinante para os desportos urbanos; iniciar as atividades programadas de competição no novo 

Pavilhão de Porto Covo. 

Programar os novos campos de desportos no novo Complexo Desportivo; 

Dinamizar os desportos náuticos, particularmente, o surf, a vela e outros e fomentar as atividades das 

coletividades, nomeadamente, na ginástica, trumbling, desportos radicais, entre outros. 

Estamos a investir em novas ciclovias com previsão de construção de mais de 10 km em 2012 – na 

envolvente da cidade de Sines e em Porto Covo – para incentivar as práticas desportivas e atração 

turística nos centros urbanos e no território de Sines. 
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4. Promover a competividade do Concelho de Sines, reforçando o seu papel na Região e no País. 

Qualificar a cidade de Sines, reforçando a sua identidade histórica e marítima; desenvolvendo as suas 

potencialidades e as suas marcas distintas com uma forte ligação ao Mar; ao turismo e às pescas. 

Relevando o seu cosmopolítico e as suas marcas culturais, artísticas e desportivas: 

Assim, é nosso dever e missão, trabalhar pelo desenvolvimento do Porto e do Complexo Industrial, como 

os motores da dinamização da Economia Nacional, Regional e Local. 

Criar condições para atração de investimentos em novas indústrias não poluentes no desenvolvimento do 

sector turístico e das pescas. 

Assegurar o equilíbrio entre estes setores da economia, garantindo a qualidade ambiental para o 

desenvolvimento equilibrado e sustentável do futuro. 

Medidas e Ações: 

Melhorar a limpeza urbana e dos espaços verdes como uma prioridade para 2012, investindo em novos 

métodos de trabalho, acompanhados com formação adequada e introdução de mais equipamentos 

mecânicos – para aumentar a eficácia na limpeza e manutenção dos espaços verdes. 

Melhorar o sistema de distribuição de água de consumo humano; aumentando a eficiência e as receitas 

neste setor. 

Melhorar a circulação urbana e as acessibilidades. 

Concluir o Plano de Reabilitação Urbana na Zona Histórica – para que este entre em vigor e produza os 

benefícios previstos para a qualificação do Centro Histórico e para a concretização dos incentivos e 

benefícios fiscais aos privados e promotores da construção civil. 

Garantir a execução dos programas de Regeneração Urbana do Centro Histórico, da Avenida e Falésia – 

como elementos fundamentais à qualificação e projeção da cidade de Sines. 

Continuar a pugnar pela concretização do Pólis do Litoral para garantir a qualificação dos apoios de praia; 

do Centro Urbano de Porto Covo e das vias turísticas, nomeadamente, acessibilidades e ciclovias – como 

elementos fundamentais ao desenvolvimento turístico de Porto Covo e do Concelho de Sines. 

 

5. Criar oportunidades para a juventude, desenvolver e aprofundar a solidariedade e a segurança de 

todos 

 

A autarquia vai continuar a trabalhar para a edificação de um espaço fértil de oportunidades para a 

juventude nas áreas da educação, ensino e formação profissional, bem como da fruição cultural e lazer; 

das práticas dos desportos e do acesso ao emprego. 

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

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

no desenvolvimento de programas que promovam a cidadania ativa 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 desenvolver uma estratégia em rede que garanta as melhores respostas 

para as questões e problemas com que os jovens de Sines se comprometam.  
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Sines afirmar-se-á como um território solidário e de bem - estar social, através do desenvolvimento de 

políticas municipais que visem a integração e dignificação dos grupos sociais mais vulneráveis e 

desprotegidos. 

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

diversidade locais, numa perspetiva intergeracional de fortalecimento de um sistema urbano e social 

assente no desenvolvimento, criação de emprego e riqueza, na segurança, na solidariedade e na inclusão 

social. 

O Município de Sines, no âmbito do seu objetivo de solidariedade e cooperação institucional, procurará, 

estabelecer com as associações do concelho um conjunto de parcerias e compromissos, no sentido de 

serem desenvolvidas atividades de interesse para a Sociedade 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 da criação e disponibilização de instalações e 

equipamentos, da comparticipação financeira a atribuir nos termos do respetivo regulamento municipal, 

devendo ser garantidas condições para o cumprimento dos prazos de pagamentos estipulados nos 

respetivos acordos de cooperação. 

 

Plano de Atividades para 2012 (por unidade orgânica)  

 

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

de intervenção é definido o seguinte plano de atividades, por unidade orgânica:  

1. Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação  

Entre outras tarefas, compete ao Gabinete da Presidência:  

1.1 Coordenar o desenvolvimento do Plano Estratégico e do Território da Cidade de Sines, com vista à obtenção 

de um importante plano de ação para a cidade, sistémico e coerente, que permita enquadrar as ações 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 ação 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;  

1.2 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 objetivos de 

gestão e controlo, particularmente na execução das grandes Opções do Plano, dos instrumentos de monitorização e 

avaliação de desempenho;  

1.3 Prosseguir com a implementação de um modelo de gestão por objetivos, identificando as áreas de 

responsabilidade a envolver e os instrumentos de controlo de gestão a implementar. Identificar as atividades 

existentes e a afetação de recursos com vista a melhorar a sua utilização e reduzir as necessidades de 

financiamento da Câmara. 

1.4 Monitorizar o exercício das delegações de competências nas Juntas de Freguesia, propondo ajustes ou 

alterações quando tal se revele conveniente;  
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1.5 Apresentar e acompanhar as candidaturas ao Quadro de Referência Estratégica Nacional 2007/2013, na 

perspetiva de desenvolvimento do Concelho de acordo com as orientações estratégicas e as prioridades definidas, 

designadamente no que se refere aos projetos integrados na Contratualização, no Corredor Azul e na Regeneração 

Urbana;  

1.6 Garantir a partilha de informação e interação relativamente aos processos de candidatura junto dos demais 

serviços da Câmara, sobretudo junto das unidades orgânicas integradas no Departamento de Administração e 

Finanças;  

1.7 Assegurar o controlo de execução e a gestão financeira dos projetos com candidaturas aprovadas garantindo a 

existência de informação permanentemente atualizada sobre a sua execução;  

1.8 No âmbito dos projetos comuns da CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – Participação e 

acompanhamento da execução dos projetos 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 projetos: Planos Municipais de Promoção da Acessibilidade; Projeto de Cartografia Digital e Gestão da 

Parceria PROVERE.  

1.9 Apoiar as ações promovidas por outros serviços, designadamente: Convívio de Natal para Idosos; Dia do 

Pescador; Dia Internacional da Mulher; Almoço de Natal dos Trabalhadores das Autarquias e a abertura das 

Tasquinhas e receção de abertura do FMM 2012. 

1.10 Apoiar a organização em Maio de 2012 das XVI “Journées d’Études de Chimie sous Rayonnement” cujo 

Presidente da Comissão Organizadora é o Prof. Doutor Abel Vieira da FCT da Universidade Nova de Lisboa. 

2. Serviço Municipal de Proteção Civil  

O Serviço Municipal de Proteção 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.  

Planeamento para a Proteção Civil  

2.1.Uma vez aprovado o Plano de Emergência Externo, acompanhar e monitorar o desempenho de todos os 

intervenientes, no sentido de garantir o seu cumprimento e promover pela sua atualização face a novas realidades; 

2.2. Concluir o Plano Municipal de Emergência. 

2.3. Desenvolver um plano de emergência e evacuação das Escolas;  

2.4 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;  

2.5 Operacionalizar o Serviço Municipal de Proteção Civil, bem como a Comissão Municipal de Proteção Civil, 

dotando-a dos meios indispensáveis ao seu normal funcionamento e cumprimento das suas funções.  

3. Gabinete de Apoio ao Empresário (GAE)  

O GAE é um instrumento de fundamental importância na relação da Câmara com o tecido e do potencial do polo 

empresarial de Sines e do exterior. 

 

No atual contexto de crise, é fundamental a operacionalização do GAE no sentido de que o mesmo assuma 

integralmente o seu papel dinamizador dos agentes económicos locais e regionais fomentando o a atratibilidade e o 

investimento; o empreendedorismo e a inovação e explorando todas as oportunidades de financiamento das PME’S.  
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3.1. Infraestruturação e construção da Zona de Expansão da ZIL II 

 A ZIL II de Sines tem de ser expandida para que se possa fazer face à procura de lotes por parte de empresas que 

se querem instalar em Sines. A ocupação desta zona industrial encontra-se no seu limite e está previsto que a 

procura de lotes aumente a partir de 2012. 

Neste ano a intervenção deve focar-se na infraestruturação e registo de lotes contíguos ao limite da estrada (Rua nº 

5) na atual ZIL II (Zona de Expansão Prevista). 

Será construída uma variante a partir do IP 8 onde já foi executada uma rotunda, para retirar trânsito de pesados da 

cidade e será requalificada a Estrada da Afeteira desde a rotunda do LIDL até ao entroncamento com essa variante. 

Esta obra atendendo ao seu elevado custo só poderá ser lançada com garantia de financiamento comunitário; 

 

3.2.Qualificação e repavimentação da ZIL II  

Em 2012 a Câmara Municipal de Sines pretende realizar intervenções nas Ruas com maiores problemas da Zil II, 

tendo em conta o movimento crescente desta zona central no que diz respeito à atividade económica da cidade: 

Repavimentar a rua C e tapar todos os buracos existentes no pavimento rodoviário da ZIL II; 

Desenvolver o projeto para recuperação e beneficiação da Rua 2, qualificação dos passeios e estacionamentos;  

 

3.3. Pagamento de quota de Associados por parte da Câmara na “Associação Centro de Incubação de 

Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama” (Sines Tecnopolo) 

Está atualmente em discussão na Direção do Sines Tecnopolo, a implementação de uma quota para os Associados 

do Sines Tecnopolo. 

A proposta que está em discussão fixa o valor da quota em 500€ por Unidade de Participação para que o Sines 

Tecnopolo, com os valores angariados das quotas dos Associados, possa assegurar o serviço da sua dívida. 

 

3.4. Aumento de Unidades de Participação por parte da Câmara na “Associação Centro de Incubação de 

Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama” (Sines Tecnopolo) 

Este aumento das Unidades de Participação da Câmara por via do aumento do Património Associativo do Sines 

Tecnopolo em € 200.000,00 destina-se a reforçar a liquidez desta instituição, e dos seus rácios para garantir a 

consolidação deste empreendimento criando condições necessárias à sua sustentabilidade e execução dos seus 

projetos 

A Câmara tem atualmente 340 Unidades de Participação do Sines Tecnopolo que correspondem a € 850.000,00, e 

que após este Aumento do Património Associativo, que deverá ser efetuado até final de Junho de 2012, ficará com 

um 420 Unidades de Participação (€ 1.050.000,00). 

 A Câmara Municipal de Sines passará assim de 97,14% do Património da Associação para 97,67%, património 

esse que está estimado em cerca de € 4.000.000,00. Com este aumento de património, neste ano, tornar-se-á 

desnecessário no futuro fazerem-se aumentos associativos por parte da Câmara, pois, a Associação, tirando o 

serviço da dívida é já auto - suficiente em termos de receitas e despesas correntes (na sua atividade operacional), e, 

este serviço da dívida passará a ser assegurado pelas quotas dos Associados. 

Nesta data, com a nova gestão está em curso um processo de desenvolvimento deste grande projeto, com reforço 

da sua ligação às grandes empresas e às instituições de Ensino Superior e às Entidades de Formação profissional 

que se traduzirão num desempenho de grande relevância para o Município e a economia regional. 

 

3.5. Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (FAME) de Sines 

A Câmara Municipal de Sines deverá manter este instrumento financeiro (FAME de Sines) consiste num apoio 

disponibilizado a empresários e empreendedores com o objetivo de promover o investimento produtivo nas micro e 

pequenas empresas. 

 

3.6. Conferências do Mar 

Trata-se de projeto ambicioso da Câmara Municipal de Sines, bem como do Sines Tecnopolo, de criar um ciclo de 

conferências ligadas à temática da "Economia do Mar", na qual a recém-criada Comunidade Portuária de Sines 

também já manifestou interesse em participar e, eventualmente, coorganizar, na perspectiva de criar e consolidar 

uma estrutura permanente – como um fórum para o desenvolvimento do grande polo económico de Sines. 
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3.7. Inov@emprego 2012: Fórum do Emprego, Formação e Empreendedorismo do Litoral Alentejano 

Trata-se de uma iniciativa que a Câmara Municipal de Sines organizou com sucesso em 2007 e 2008, e que deverá 

ser reatada em 2012, por forma a permitir divulgar junto da população local os investimentos previstos e em curso 

em Sines e as oportunidades de trabalho que irão gerar e como poderão as pessoas ter acesso aos mesmos. 

 

3.8. Tech Sines – Feira Tecnológica de Sines 

Organização, em conjunto com o Sines Tecnopolo, da "Tech Sines - Feira de Tecnologia de Sines". Trata-se de um 

evento de caráter empresarial onde se pretende mostrar todas as empresas e instituições de base tecnológica que 

existem em Sines, bem como atrair outras, por forma a relacionar o concelho com inovação e tecnologia e criar 

apetência por empresas com estas características em se instalarem em Sines, o evento prevê um espaço para 

exposição e feira bem como, pelo menos, um seminário relacionado com o tema.  

 

3.9. Recuperação de dívidas de superficiários 

Será incrementado o programa de recuperação de pagamentos de dívidas de superficiários na ZIL II, da 

regularização de situações específicas, para a melhoria das receitas e do desempenho da ZIL II na economia local. 

 

4. GITMA - 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.  

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 

4.1. AQUISIÇÃO DE HARDWARE (COMPUTADORES, PORTÁTEIS, MEMÓRIAS, DISCOS RÍGIDOS E AFINS) 

Pretende-se canalizar a verba aprovada em orçamento para a renovação do parque informático no que diz respeito 

à substituição dos equipamentos obsoletos, que já não reúnam os requisitos mínimos para funcionamento, bem 

como os equipamentos que ainda possibilitem o aumento de performance substituindo alguns componentes internos 

por outros mais atuais (memórias, discos rígidos, placas). 

 

4.2. REMODELAÇÃO DO DATA CENTER DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

Este projeto prende-se com a necessidade de adequar a sala que atualmente alberga todos os equipamentos de 

suporte à rede informática (servidores, switchs, servidor de backups, unidade de armazenamento de dados, central 

telefónica).  

A solução proposta inclui isolamento da sala contra fogo, climatização da sala, arrumação de cabos, chão falso, e 

sistema de controlo de acesso digital à sala. 

 

4.3.VIRTUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CMS 

O projeto tem como objetivo a virtualização do universo de 14 servidores físicos, reaproveitando o hardware 

existente.  

 

 

A virtualização permite reduzir o número de servidores existentes, trazendo benefícios: 

a. Ao nível do espaço físico ocupado 

b. Ao nível de poupança energética (uma vez que diminuindo consideravelmente o número de 

equipamentos permite diminuir o consumo de energia na sala) 

c. Permite ainda criar uma redundância da infraestrutura, tornando-a mais segura, com possibilidade de 

executar as tarefas de manutenção em qualquer horário.  
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4.4.REESTRUTURAÇÃO DO MODELO DE IMPRESSÃO NA CMS 

Com este projeto pretende-se reestruturar o modelo de impressão, procedendo à substituição dos equipamentos 

atuais por outro tipo de equipamentos com mais funcionalidades e mais robustos e mais confiáveis, reduzindo assim 

o número de equipamentos existente centralizando nos diversos edifícios os equipamentos de impressão/cópia e 

digitalização. 

Este tipo de equipamento permite ainda uma gestão e controlo de acessos, permitindo neste âmbito a 

racionalização do volume de impressão, permitindo impor limites de impressão por utilizador, prevendo-se que desta 

forma também se reduzam os custos com a impressão. 

 

4.5. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/AUDITORIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO DA REDE E 

SEGURANÇA DA MESMA 

Pretende-se que sejam adquiridos serviços de auditoria à rede e segurança, com o objetivo de diagnosticar pontos 

de falha ao nível da eficiência e desempenho da rede e ao nível da segurança, extraindo deste modo toda 

informação útil e relevante no sentido de otimizar todos os recursos disponíveis. 

4.6. Atualização contínua do parque informático, no âmbito da modernização administrativa, procurando respostas 

mais eficazes para novos desafios;  

4.7. Atualização das Telecomunicações – Centrais Telefónicas, potenciando as infra- estruturas instaladas 

procurando soluções que reduzam o custo das comunicações fixas;  

4.8. Atualização das telecomunicações móveis, introduzindo medidas de racionalidade e controlo na sua utilização;  

4.9. Apoio à utilização dos sistemas informáticos da Câmara Municipal de Sines;  

4.10. Assegurar a informatização e otimização de processos internos, promovendo a agilização e eficiência 

processual dos serviços da Câmara;  

4.11. 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 atividade do município e respetiva gestão.  

Comunicar bem é hoje um objetivo 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 objetivos 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 atividades 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 eletrónica, sempre que possível. 

5.1.Proporcionar à população uma informação completa e rigorosa sobre a atividade do município e a gestão dos 
recursos públicos, utilizando o jornal municipal, o site municipal e o programa de rádio como ferramentas 
privilegiadas para esse fim; 

 



GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012-2015 
 

12 

 

5.2.Divulgar as iniciativas promovidas pelo município, servindo-se da agenda de eventos e dos meios eletrónicos 
como veículos prioritários e reduzindo progressivamente a produção de convites impressos, flyers, cartazes, telas e 
outdoors; 
 

5.3.No âmbito de uma Estratégia de Comunicação Audiovisual, desenvolver o canal de vídeo do município na 
internet e alargar a sua difusão através da instalação de terminais em espaço público; 
 

5.4.Realizar campanhas de informação sobre temas de interesse público utilizando a carta da fatura do 
abastecimento de água como veículo; 
 

5.5.Estimular a participação dos munícipes na definição das principais ferramentas de gestão do território e produzir 
informação sintética sobre os seus documentos finais; 
 

5.6.No âmbito de um Plano de Comunicação Externa, desenvolver a marca de Sines enquanto território com valores 
diversificados ligados ao mar; 
 

5.7.Realizar ações de comunicação com alcance nacional e internacional para eventos de importância estratégica 
para a marca do território, com destaque para o Festival Músicas do Mundo; 
 

5.8. Apoiar, na medida das suas possibilidades, a divulgação das atividades dos clubes, associações, instituições e 
tecido empresarial; 
 

5.9.Mediar a relação do executivo com a comunicação social e facilitar o acesso dos jornalistas a toda a informação 
relevante sobre a atividade municipal; 
 

5.10. Assegurar o serviço de clipping (recortes de imprensa), permitindo obter de forma imediata e abrangente um 
retrato da presença do município e do concelho na comunicação social; 
 

5.11. Concretizar o Plano de Comunicação do Programa de Ação para a Regeneração Urbana de Sines;  
 

5.12. Coordenar a produção de “A Viagem”- Projeto integrado e multidisciplinar para a criação do “Centro de 
Interpretação de Vasco da Gama” reivindicando Vasco da Gama, figura maior da nossa história, como natural de 
Sines 
5.13. Contribuir para a divulgação do património do concelho e a preservação da memória dos sineenses através de 
meios escritos e audiovisuais; 
 

5.14. Assegurar a unidade da imagem institucional do município; 
 

5.15. Prestar apoio na conceção e tratamento de espaços de atendimento e receção ao público; 
 

5.16. Divulgar informações relevantes para os trabalhadores através de meios de comunicação interna. 
 

6. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

No âmbito das suas atribuições e no cumprimento dos objetivos e linhas de orientação estratégicas definidas para a 

Câmara Municipal de Sines (CMS), o Departamento de Administração e Finanças (DAF) propõe-se desenvolver um 

conjunto de atividades e ações estratégicas durante o exercício de 2012. 

As atividades a desenvolver têm o seu enquadramento na qualificação da situação financeira da autarquia (Linha de 

Orientação Estratégica n.º 1), na otimização da prestação do serviço público (Linha de Orientação Estratégica n.º 2) 

e no reforço da competitividade do concelho de Sines (Linha de Orientação Estratégica n.º 4). 

No exercício de 2012, o DAF propõe-se: 

 Assegurar a implementação e monitorização de medidas de contenção e equilíbrio financeiro para a CMS; 
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 Assegurar a valorização dos recursos humanos; 

 Proceder à revisão e redesenho de alguns processos críticos; 

 Dar continuidade a projetos fundamentais e em curso nas diversas unidades orgânicas do Departamento, 

dos quais se destacam: implementação da Contabilidade de Custos; revisão do Processo de Receita; 

revisão do atual Modelo de Atendimento e materialização da rede topográfica de apoio Municipal; 

 Assegurar a implementação e monitorização dos procedimentos e mecanismos de controlo interno, tendo 

como objetivo, a minimização dos riscos, deficiências de controlo e a possibilidade de otimização de 

procedimentos; 

 Assegurar a implementação e manutenção da contabilidade de custos na CMS que permita a avaliação 

detalhada dos custos por serviço e por atividade. 

As Atividades e Ações a desenvolver durante o exercício de 2012 são apresentadas considerando as Unidades 

Orgânicas que integram o DAF. 

6.1.Unidade de Gestão Documental 

Núcleo de Expediente Geral 

 Assegurar a implementação e monitorização do sistema de gestão documental, para controlo dos fluxos 

de informação e arquivo digital de documentos. 

 Assegurar a implementação de novas regras e procedimentos no Núcleo de Expediente considerando a 

revisão do atual modelo de funcionamento do Expediente Geral e as regras e procedimentos definidos no 

Manual de Gestão Documental. 

 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. 

 Elaboração, com os serviços, de um modelo de arquivagem dos documentos oficiais por eles produzidos, 

em consonância com o Manual de Gestão Documental e a Norma de Controlo Interno. 

       Monitorização da implementação do modelo de arquivagem acima referido. 

 
Núcleo de Arquivo Municipal 

 Assegurar a implementação e divulgação das regras e procedimentos previstos no Manual de Gestão 

Documental. 

 Prosseguir com a realização do Sistema de Arquivos da Câmara, integrado nas ações da Câmara para 

racionalizar o seu funcionamento administrativo: tratamento da documentação das obras municipais, e dos 

documentos das obras particulares, limpeza e tratamento dessa documentação. 

 Assegurar a preservação documental, através da conservação preventiva das espécies documentais. 

 Prosseguir com ações de divulgação do património e da história do Concelho junto da Comunidade 

Escolar e Sénior. 
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 Prosseguir com ações 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. 

 Assegurar a organização de atividades que visam a divulgação da História de Sines: divulgação do 

património histórico e arquivístico do concelho através de exposições (Dia do Município; Dia da Mulher). 

 Ser Cidadão: contribuir para a formação de futuros cidadãos. São parceiras as escolas Vasco da Gama e 

Poeta Al Berto. 

 Produzir um conjunto de contribuições científicas que constituam uma referência para o estudo da história 

do Litoral Alentejano e de Sines em particular no âmbito da Comemoração dos 650 anos de Sines e dos 

500 anos da outorga do Foral. 

 Continuar o trabalho de levantamento das peças desenhadas produzidas pela Câmara Municipal de Sines, 

assegurando a sua correta descrição e acondicionamento, no âmbito do projeto APORTAR. 

 

Núcleo de Atendimento (Atendimento Geral e Telefónico) 

 Assegurar a revisão e uniformização de procedimentos que podem ter início nos vários pontos de 

atendimento, incluindo a definição dos canais de articulação e relacionamento com os serviços de 

retaguarda.  

 Identificar, junto dos serviços, os procedimentos que poderão ser iniciados pelo Núcleo de Atendimento. 

 Dar continuidade ao processo de revisão do atual Modelo de Atendimento da CMS: atualização do 

levantamento dos processos internos e elaboração de estudo técnico para conceção e levantamento de 

necessidades do novo Modelo de Atendimento.  

 Avaliar sistematicamente a satisfação do utilizador, monitorizando a qualidade do serviço prestado. 

 

6.2.Unidade de Apoio e Gestão Patrimonial 

Considerando as competências da Unidade de Apoio e Gestão Patrimonial (UAGP) as atividades a desenvolver 

durante o exercício de 2012 contribuirão para a qualificação da situação financeira da autarquia, para a otimização 

da prestação do serviço público e para o reforço da competitividade do concelho de Sines. 

Núcleo de Gestão do Património 

 Promover a identificação dos Bens Móveis, procedendo á sua etiquetagem e conferência física periódica; 

gerir armazém de mobiliário e equipamento. 

 Assegurar o registo, tratamento e monitorização das intervenções verificadas ao nível dos equipamentos e 

infra - estruturas da CMS. 

 Assegurar o controlo e encerramento de obras em curso. 

 Colaborar com o núcleo de apoio na gestão do chaveiro das portas/portões de acesso aos diversos 

edifícios. 

 Assegurar a gestão da carteira de seguros do Município e proceder à definição de regras e procedimentos 

a adotar ao nível da gestão de seguros. 
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 Promover a aquisição agregada de mobiliário e equipamento para as instalações municipais assegurando 

a sua uniformização. 

 Continuar os trabalhos de atualização do Cadastro Rústico do Município de Sines, através da instrução de 

Processos de Reclamação Administrativa. 

 Promover a verificação física, o registo fotográfico e a atualização dos documentos registrais dos imóveis 

do Município. 

 Informar regularmente sobre os imóveis existentes em condições de serem alienados e propor a 

realização da respetiva Hasta Publica. 

 Assegurar o registo de Bens Imóveis decorrentes da aprovação de operações de loteamento. 

 Apoiar a realização de Planos Urbanísticos. 

 

Núcleo de Sistemas de Informação Geográfica 

 Continuar os trabalhos de estruturação de informação geográfica e de recolha e atualização de informação 

toponímica. 

 Dotar os serviços da CMS de ferramentas de partilha e recolha de informação geográfica, promovendo 

pela sua conceção e disponibilização em software de código aberto. 

 Manter e atualizar o sistema de gestão cadastral, promovendo pela regularização do cadastro urbano do 

Município e acompanhamento dos Processos de Reclamação Administrativa, instruídos pelo NGP. 

 Acompanhar a materialização da rede topográfica de apoio municipal, promovendo pela disponibilização 

das marcas de apoio na intranet/internet. 

 Apoiar a realização de Planos Urbanísticos e Loteamentos, promovendo pela manutenção da base de 

dados de cadernetas e registos prediais. 

 Manter as bases de dados dos loteamentos e dos levantamentos topográficos. 

 

Núcleo de Apoio (Vigilância, Limpeza, Refeitórios) 

 Gerir os pedidos de apoio aos serviços e iniciativas municipais (ao nível da limpeza, vigilância e eventos). 

 Assegurar a implementação de sistemas de videovigilância em edifícios municipais, permitindo uma 

melhor afetação de recursos humanos. 

 Promover pela vigilância e controlo de acessos aos diversos edifícios da CMS, garantindo o cumprimento 

das regras estabelecidas no Manual do Vigilante. 

 Assegurar a gestão do chaveiro das portas/portões de acesso aos diversos edifícios. 

 Monitorizar a concessão de refeitórios, promovendo pelo controlo e análise continua da empresa 

concessionária. 

 Gerir o armazém de géneros alimentares, dotando-o de stock compatível com as necessidades da CMS. 

 Promover um modelo de organização do serviço de limpeza e vigilância, promovendo pela otimização de 

recursos e redução do número de horas extraordinárias. 
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 Continuar com os trabalhos de gestão de materiais de limpeza, procurando a diminuição de consumos e 

despesas. 

 

6.3. Unidade de Gestão Financeira 

Considerando as funções inerentes à Unidade de Gestão Financeira e Orçamental (UGF) e às subunidades 

orgânicas que a integram (Núcleo de Gestão Financeira e Orçamental, Núcleo de Contabilidade e Núcleo de 

Tesouraria) todas as atividades a desenvolver têm o seu enquadramento na qualificação da situação financeira da 

autarquia, bem como na otimização da prestação do serviço público. 

1. Assegurar a reorganização e otimização do processo receita, através da:  

a) Prossecução do diagnóstico de arrecadação de receitas nos diversos serviços municipais e redefinição de 

regras e procedimentos e identificação de responsáveis dos diversos serviços; 

b) Monitorização do cumprimento das regras e procedimentos aprovados ao nível de cobranças de receitas; 

c) Melhoria da gestão da dívida de terceiros, através da introdução de uma aplicação informática para a 

obtenção de informação atualizada que permita conhecer detalhadamente os saldos em dívida por 

terceiro; 

d) Redefinição dos procedimentos associados ao processo de cobrança de dívidas com mora significativa. 

e) Criar um processo de revisão de tarifas cobradas pelos diversos serviços Municipal. 

f) Introdução de emissão de fatura/recibo para as diversas receitas municipais, possibilitando várias formas 

de pagamento, nomeadamente na rede multibanco e através do sistema de débitos diretos, permitindo a 

simplificação de procedimentos administrativos, maior capacidade de arrecadação de receita e 

comodidade aos munícipes;  

2. Efetuar análise às áreas/atividades críticas com maior peso na estrutura de custos da Câmara e propor 

medidas/soluções que visem a sua redução e permitam assegurar o seu controlo permanente. 

3. 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 a Câmara Municipal de Sines. 

4. Dar continuidade à aos trabalhos de implementação e manutenção da contabilidade de custos na CMS que 

permita a avaliação detalhada dos custos por serviço e por atividade. 

5. Aperfeiçoar os instrumentos de apoio à tomada de decisão através da elaboração de documentos de informação 

financeira (Report Mensal Orçamento, AMR´s, PPI, Contabilidade de Custos, Receitas, Subsídios - 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, Plano de Tesouraria, Grau de implementação de medidas 

propostas nos relatórios de Auditoria, Plano de Prevenção e Gestão de Riscos) que auxiliem a avaliação do 

cumprimento dos objetivos traçados e dos compromissos financeiros assumidos. 

6. Assegurar e monitorizar o cumprimento do Regulamento de Controlo Interno da CMS.  

 

6.4. Unidade de Aprovisionamento 

A Unidade de Aprovisionamento constituída pelo Núcleo de Aquisições e Gestão de Contratos e pelo Núcleo de 

Gestão de Stocks e Armazém deverá desenvolver a sua atividade contribuindo para a racionalização e contenção 
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da despesa, dado que, enquanto unidade orgânica responsável pelo processo de compras do município, compete à 

mesma assegurar que os procedimentos com a aquisição de bens e serviços são executados em conformidade com 

as disposições legais vigentes respeitando os melhores critérios de gestão económica, financeira e de qualidade.  

É fundamental que todos os serviços contribuam para que a Unidade de Aprovisionamento cumpra a sua função 

evitando urgências desnecessárias que, muitas vezes, comprometem o regular desenvolvimento dos processos de 

aquisição. 

O controlo e gestão de stocks é fundamental tendo em conta que a sua boa gestão evita perdas e gastos 

desnecessários.  

Atualmente, a organização dos procedimentos e o desenvolvimento de um modelo de gestão eficiente é 

amplamente comprometido pelas deficiências do próprio armazém enquanto estrutura física, pelo que se pretende 

que tais deficiências estejam supridas no início do exercício de 2012 para que possa ser garantida uma gestão 

eficiente dos stocks e desenvolvidas algumas atividades propostas, como quesitos fundamentais para uma gestão 

eficiente e a redução de custos. 

1. Assegurar o registo, controlo e acompanhamento de todos os procedimentos de aquisição desenvolvidos, 

efetuando mensalmente report com o ponto de situação dos mesmos. 

2. Assegurar a gestão e acompanhamento dos contratos em vigor bem como o registo dos respetivos 

compromissos futuros, controlando a necessidade de abertura de novos procedimentos contratuais e 

apresentando mensalmente o mapa com o registo e informação atualizada dos mesmos. 

3. Definição de procedimentos de controlo e supervisão, a introduzir associados à gestão dos contratos. 

4. Dar continuidade aos trabalhos de implementação e manutenção da contabilidade de custos na CMS 

assegurando o processo de reorganização dos stocks e o controlo rigoroso de entradas e saídas de materiais 

em armazém. 

5. Monitorizar o cumprimento do Manual de procedimentos de aquisição de bens e serviços e do Manual de 

Controlo e Gestão de Socks. 

6. Identificar todos os procedimentos expectáveis realizar através de Concurso Público no exercício de 2012 e 

assegurar o desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais em tempo oportuno e cumprindo as 

disposições legais vigentes em matéria de despesa e contratação pública. 

7. Promover a uniformização e normalização das aquisições, em colaboração com os restantes serviços. 

8. Elaborar, assegurar e monitorizar o cumprimento do plano anual de aquisições de bens e serviços da CMS em 

consonância com o previsto nos documentos previsionais. 

9. Proceder a um controlo rigoroso dos stocks, em consonância com os critérios definidos e assegurar um controlo 

rigoroso de entradas e saídas de armazém, mantendo atualizado o inventário dos materiais em armazém. 

10. Assegurar o arquivo e a conformidade documental dos processos de aquisição. 
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6.5.Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

Considerando as funções inerentes à Divisão de Gestão de Recursos Humanos as atividades a desenvolver no 

exercício de 2012 contribuirão essencialmente para a concretização dos objetivos de qualificação da situação 

financeira da autarquia e para a otimização da prestação de serviço público 

Ao nível da contenção de custos deverá ser assegurado um controlo rigoroso do trabalho extraordinário bem como a 

redução de despesas com ações de formação externas. 

Deverá ainda ser assegurada a redução dos processos de contratação/recrutamento em conformidade com as 

disposições legais vigentes. 

Numa lógica de eficiência do serviço público e valorização dos trabalhadores, a CMS prosseguirá na implementação 

da gestão por objetivos e avaliação de desempenho.  

A autarquia continuará igualmente a desenvolver um programa de formação adequada para os trabalhadores, 

dotando-os dos conhecimentos e competências necessárias ao bom desempenho das suas funções. 

Núcleo de Vencimentos e Cadastro 

• Monitorizar a prestação de trabalho extraordinário pelos trabalhadores da autarquia, assegurando a sua 

realização em situações extraordinárias e dentro dos limites legais (acompanhamento e definição conjunta 

de medidas que visem assegurar a redução de custos ao nível do trabalho extraordinário). 

• 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 objetivos de melhorar a eficiência, aumentar a 

eficácia, reduzir esforço físico e reduzir custos.  

• Monitorizar a assiduidade e a pontualidade dos trabalhadores da autarquia, de acordo com o estatuído no 

Regulamento Interno de Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho na CMS, de forma a 

contribuir para o aumento da sua eficiência e produtividade. 

• Dar continuidade ao projeto de implementação da Contabilidade de Custos na CMS, assegurando todos 

os trabalhos inerentes à imputação de custos com mão-de-obra.  

• Assegurar a concretização de uma nova aplicação de Gestão assiduidade em conformidade com o 

Regulamento de Funcionamento Interno de Funcionamento, Atendimento e Horário de Trabalho na CMS. 

 

Núcleo de Recrutamento e Seleção 

 Sistematizar e consolidar o 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.  

 Monitorizar a realização 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. 
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 Diagnosticar prospectivamente as necessidades de recursos humanos na CMS, propondo respostas 

viáveis no contexto técnico-jurídico vigente. 

 

Núcleo de Avaliação e Formação 

 Assegurar a execução 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. 

 Monitorizar a articulação entre os objetivos estratégicos e operacionais da CMS e os definidos no âmbito 

do SIADAP. 

 Introduzir objetivos ao nível das unidades orgânicas que visem assegurar a redução de custos e assegurar 

um acompanhamento constante do orçamento por parte das mesmas.  

 Investir na formação profissional, atualizando o levantamento de necessidades de formação adequadas às 

funções desempenhadas. 

 Analisar, definir e realizar o plano de formação de desenvolvimento de recursos de acordo as 

necessidades dos postos de trabalho.  

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

instalações da CMS ou em Sines.  

 

Núcleo de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho 

 Assegurar a elaboração dos planos de emergência dos edifícios e equipamentos municipais e a segurança 

das instalações apresentando propostas para a sua regulamentação. 

 Assegurar o cumprimento das disposições legais vigentes em matéria de Segurança e Saúde nas obras 

municipais desenvolvendo as ações necessárias e reportando os resultados das mesmas. 

 

7. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS URBANOS  

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

os que mais diretamente respondem às necessidades básicas da população. Como tal, traduzem-se no núcleo mais 

central das competências do município. Consequentemente, os serviços integrados neste departamento constituem 

o rosto mais visível da Câmara, pelo que há que dar a maior atenção ao desempenho destes serviços, planeando as 

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

proximidade e satisfação do cidadão.  

O DOMSU 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, mas porém, de 

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

Assim, em 2012, o Executivo dará mais 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, bem como de todos os espaços públicos urbanos e rurais. 



GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2012-2015 
 

20 

 

Para 2012 são definidos objetivos 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 de Administração e Finanças na melhoria do funcionamento do armazém, com 

melhorias nos processos na ferramentaria, e armazenagem de equipamentos e materiais de eventos temporários;  

7.3. Colaborar com o setor financeiro na concretização da contabilidade de custos;  

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

 

8. Divisão de Obras Municipais  

Serviço de Empreitadas  

Aqui se destacam as empreitadas e obras mais importantes a concluir ou desenvolver em 2012, sendo que no mapa 

do PPI – Plano Plurianual de Investimento consta a designação e custo previsto de todas as obras referidas. 

8.1. Projetos 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;  

8.2. Qualificação do Parque Escolar: Concretização do Centro Escolar Integrado de Porto Covo;  

8.3. Definir, em conjunto com a Junta de Freguesia de Porto Covo, a localização da Casa de Velório em Porto Covo 

e respetiva adaptação do projeto, caso seja necessário;  

8.4. Execução da empreitada de transformação do troço de via rápida da Costa Norte em Avenida Norte entre o 

Terminal de Petróleos e os acessos á Rotunda de Sines;  

8.5. Execução das obras previstas no Programa de Ação para a Regeneração Urbana no núcleo histórico da cidade 

como forma de tornar esta zona mais apelativa e rica em vivência urbana;  

8.6. Construção do novo Pavilhão Desportos - da 1ª fase da “Cidade Desportiva” de Sines;  

8.7. Construção da via de ligação à ZIL II a partir da rotunda construída na via norte, nos termos previstos na Planta 

de Síntese do PU de Sines, condicionada à aprovação de financiamento Comunitário;  

8.8. Prosseguir a 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 Ação para a Regeneração Urbana;  

8.9. Prosseguir a construção de um Pavilhão para investigação, ensino e desenvolvimento de tecnologias ligadas às 

energias renováveis e uso eficiente de energias convencionais – Academia das Energias;  

8.10.Execução da reformulação da Iluminação Pública da Cidade de Sines (cujo financiamento comunitário já foi 

aprovado) utilizando na maioria lâmpadas LED, promovendo melhor qualidade da Iluminação e conduzindo a 

poupança de energia muito significativas; 

Preparar projeto semelhante para Porto Covo; 

8.11. 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);  

8.12. Melhoria e adaptação das instalações do armazém e integração da armazenagem de inertes na gestão do 

armazém. 
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9.Divisão de Serviços Urbanos  

9.1 Otimização do Sistema de Tratamento de Esgotos de Sines através de beneficiações do sistema de coleta, 

elevação e tratamento de esgotos da cidade de Sines, equacionando a construção de uma ETAR Municipal, 

dependente de financiamentos Comunitários ou de Empresas; 

9.2. Construção de uma nova estação elevatória de efluentes domésticos na Costa do Norte e respetivas adutoras 

até à Baixa de São Pedro. 

9.3.Melhoria do abastecimento de água para consumo humano. Conclusão das ligações da nova conduta ao 

depósito do Monte Chão e estabelecimento de uma ligação até São Torpes para permitir o abastecimento a Porto 

Covo e Paiol a partir das captações Municipais, evitando a compra de água à empresa Águas de Santo André o que 

representa uma poupança anual de cerca de 250 mil Euros. 

9.4. Desenvolvimento dos estudos e implementação do projeto para novas captações de água para abastecimento 

ao Concelho de Sines: 

Não tendo a CMS aderido ao sistema de águas do Alentejo, com o recurso a captações próprias em novo local 

conseguirá ser autónoma em captações e distribuição de água e assegurar a manutenção de tarifas mais 

favoráveis, aos munícipes e empresários de Sines. 

9.5 Qualificação do sistema de Tratamento de Esgotos de Porto Covo, através de beneficiações na ETAR e redes;  

9.6 Abastecimento de água à Terça Parte.  

9.7 Concretização das medidas descritas no Documento de Enquadramento estratégico (DEE) no âmbito dos 

sistemas de águas e esgotos municipais;  

9.8 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;  

9.9. Melhoria do sistema de limpeza pública, designadamente através da continuação da instalação de contentores 

em profundidade para substituição dos de superfície existentes em diversos pontos da cidade e aquisição de mais 

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);  

9.10. Beneficiação e aumento da capacidade de resposta do Cemitério Municipal de Sines e construção de novos 

ossários.  

 

10. Serviço de Transporte e Parque de Máquinas  

10.1. Assegurar a otimização 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 atividades;  

10.2. Colaborar com o DAF no apuramento de custos de funcionamento das máquinas e viaturas com vista a 

determinação de centros de custos próprios;  

10.3. Aquisição de viaturas estritamente necessárias à boa execução do Plano de Atividades. 

11. Serviço de Fiscalização Municipal 

O serviço de Fiscalização Municipal é fundamental à prossecução da missão da Autarquia pelo apoio que presta a 

todos os serviços municipais, garantindo a execução de um conjunto de tarefas indispensáveis à concretização das 

medidas adotadas pelo município. 
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11.1 Identificação de situações, passíveis de prejudicar a ordem, segurança e saúde pública e efetuar o respetivo 

reporte aos serviços ou entidades competentes. 

11.2. Continuação do trabalho de substituição progressiva da sinalização de trânsito (vertical);  

11.3. Garantir que os sinais de trânsito se encontram, a todo o tempo, nas devidas condições e corretamente 

colocados, de modo a salvaguardar a segurança dos condutores e dos peões.  

11.4. Continuação do trabalho de pintura de passadeiras, contribuindo para o aumento da segurança das pessoas;  

 

12. DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL 

Definidas as grandes linhas de orientação estratégicas e fixados os objetivos da Câmara Municipal de Sines, para o 

ano 2012, toda a atividade do Departamento se encontra orientada no sentido de se constituir como instrumento 

para a prossecução daqueles objetivos 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 projetos que, 

pela sua importância, se revelam indispensáveis enquanto contributo para a concretização e realização dos 

objetivos da Câmara Municipal.  

 

12.1.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.  

 Continuação do projeto 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 atual conjuntura, num esforço financeiro adicional, imposto aos particulares e investidores;  

 Otimização do Sistema Informático de Gestão de Procedimentos com os objetivos de economia de tempo 

e economia de recursos materiais, designadamente os consumíveis que o atual sistema integra (papel, 

pastas);  

 Disponibilização de serviços on-line, com o principal objetivo de conferir aos respetivos procedimentos 

maior eficácia e eficiência e, consequentemente, maior grau de satisfação ao munícipe.  

 12.2.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 atividade da DPOTA traduzir-se-á, essencialmente, na gestão e 

acompanhamento dos projetos 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 ação 

para 2012, no sentido da qualificação das zonas urbanas já previstas ou existentes, e na sua requalificação, sem 

recurso à criação de novas áreas urbanas. 

 Conclusão do Processo de Revisão do Plano Diretor 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 vetores do desenvolvimento 

urbano, industrial, portuário, logístico, turístico e das pescas;  
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 Conclusão do Plano de Pormenor da Cidade Desportiva: que contribuirá para requalificação urbana de 

vários espaços afetos 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;  

 Conclusão do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana de Sines, instrumento que coadjuvado pelo 

Projeto de Regeneração Urbana com repercussão determinante para a  dinamização e reabilitação do 

Centro Histórico, contribuirá para um desenvolvimento urbano e turístico, e reforço da identidade histórica  

cultural da cidade; 

 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 

 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 atividades (habitação, comércio, serviços 

e turismo);  

 Elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Forte do Revelim: que contribuirá de forma 

determinante para a dinamização e reabilitação daquela zona da cidade, com objetivos na qualificação e 

desenvolvimento urbano e turístico, daquele espaço e reforço da identidade cultural;   

 Elaboração do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana de Santa Catarina: que permitirá resolver 

diversos problemas ao nível dos registos cadastrais;  

 Primeira Alteração ao Plano de Urbanização de Porto Covo: que permitirá a adequação deste IGT às 

atuais necessidades do Núcleo Urbano de Porto Covo, respondendo principalmente aos problemas da 

população;  

 Primeira Alteração ao Plano de Urbanização da Cidade de Sines: Traduzindo-se, essencialmente, na 

eliminação e reajustamento de algumas regras que se têm revelado geradoras de algumas 

incongruências, no relacionamento com os particulares;  

 Primeira Alteração ao PP Sul: Numa tentativa de otimizar os recursos daquele território, cujas opções se 

revelaram, em alguns casos, desadequadas à realidade;  

 Anuário Estatístico: elaboração e apresentação de um anuário estatístico de caracterização da dinâmica 

urbanística do concelho suscetível de apoiar o executivo na adoção das políticas adequadas ao equilíbrio 

entre a oferta e a procura;  

 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 atuar de forma rápida e eficaz em situações de 

impactes negativos significativos, com origem na poluição 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. O GISA deverá ser articulado com o 

Programa de Monitorização Ambiental da Zona Industrial e Logística de Sines, da responsabilidade da 

AICEP – GLOBAL Parques. 

 Implementação de medidas de melhoria do desempenho ambiental nos edifícios e atividades municipais, 

de forma a diminuir os custos ambientais e financeiros. 
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13.DEPARTAMENTO DE INTERVENÇÃO SOCIAL  

13.1. 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, fator 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 

atividades 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 e da sua função na garantia de um direito fundamental é uma das 

motivações centrais do trabalho deste executivo, desenvolvendo projetos, de entre os quais se destacam:  

Serviço de Educação  

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;  

 Ação Social Escolar;  

 Apoio a crianças carenciadas do 1º ciclo do ensino básico;  

 Atribuição de bolsas de estudo a alunos do Concelho com comprovadas dificuldades económicas que 

frequentam o Ensino Superior, enquadrada nos objetivos intenção de desenvolver uma política educativa 

orientada para a qualificação dos jovens e do acesso ao emprego qualificado e ao exercício de uma 

cidadania ativa;  

 Atribuição de Bolsas de Estudo para o ensino artístico de alunos carenciados que frequentem instituição 

de ensino na vertente artística (não superior).  

 Componente de Apoio à Família: Ação de apoio às famílias com o objetivo de possibilitar que as crianças 

de nível pré-escolar possam frequentar um estabelecimento educativo que dê resposta à necessidade de 

se ocuparem com atividades adequadas do ponto de vista lúdico-social durante o horário laboral dos pais;  

 Transportes Escolares: Ação da competência da Autarquia, fundamental para garantir a frequência das 

crianças e dos alunos nos estabelecimentos educativos 

 Refeitórios Escolares: Serviço de suporte fundamental nos Estabelecimentos Educativos que assegura um 

serviço de refeições a todos os alunos durante o horário letivo e que contribui para criar condições que 

garantam a acessibilidade a todos os cidadãos aos vários níveis de escolaridade e formação profissional, 

com o objetivo de desenvolver uma política orientada para o acesso ao emprego qualificado e ao exercício 

de uma cidadania ativa;  

 Atividades 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 ativos e críticos;  

 Iniciativas Diversas – Estas iniciativas consistem em atividades 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;  
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 Mês da criança e da Educação: Ação que congrega várias comemorações em prol dos direitos das 

crianças e dos esforços desenvolvidos ao longo do ano letivo na área da Educação. Integra o Dia da 

Criança, Dia do Ambiente, Dia dos Oceanos, 1ªs Cambalhotas e Olimpíadas Escolares;  

 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.  

 Adesão à Rede Portuguesa de Cidades Educadoras. 

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 atividades do Serviço, verifica-se alguma incerteza no que respeita à programação desse espaço 

específico, no entanto, o serviço de juventude manterá a sua atividade e os seus principais projetos, procurando 

desenvolver atividades de interesse para os jovens do concelho, designadamente:  

 Edição da Revista Actua: Pretende-se dar continuidade à publicação da Revista AcTua 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;  

 Semana da Juventude 2012: 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);  

 Juventude Desportiva: Desenvolver atividades desportivas de ocupação dos jovens durante as pausas 

letivas, de modo a que os seus tempos livres possam ser preenchidos com atividades saudáveis e 

estimulantes;  

 

 Dinamização Casa da Juventude: Dinamizar a Casa da Juventude através da realização de espetáculos 

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

 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 ótica de encontro de diferentes culturas e influências;  

 Desenvolver projetos de promoção da cidadania, em parceria com os estabelecimentos de ensino do 

concelho, fomentando a participação dos jovens na vida pública do concelho;  

 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.  

13.2. Unidade de Ação Social  

Serviço de Ação Social  

 Através da Rede Social proceder-se-á à atualização do diagnóstico social do concelho assim como à 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Social de 2012-1015.  

 Através das parcerias locais promover-se-ão Seminários, Sessões de Esclarecimento e Conferências com 

os diferentes parceiros do Conselho Local de Ação Social e população; 

 Coordenação permanente com as instituições competentes (Segurança Social, Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) no sentido do bom encaminhamento 

das situações de carência social; 
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 Implementação, gestão e coordenação do Banco Local de Voluntariado de Sines com a realização de 

sessões de sensibilização e divulgação junto da população e instituições sociais.  

 Acompanhamento e coordenação de projetos sociais em que a Câmara Municipal é promotora, 

designadamente do Projeto A Priori no âmbito do Programa Escolhas e Projeto Piloto de Mediador 

Municipal da comunidade cigana.  

 Atribuição do Cartão Social do Munícipe às famílias carenciadas do concelho permitindo-lhes beneficiar de 

descontos nos serviços prestados pela autarquia. 

 Programa de apoio à 3ª idade (a par das iniciativas destinadas a esta faixa da população nas áreas do 

desporto e da cultura):  

 Festa de natal com os idosos do concelho de forma a proporcionar a confraternização e reforçar a 

solidariedade, combatendo o isolamento social e reforçando a solidariedade e humanização das suas 

vidas;  

 Funcionamento regular dos Espaços Sénior com atividades de caráter lúdico e pedagógico de forma a 

ocupar os tempos livres da população reformada, valorizar as suas vivências e promover estilos de vida 

saudáveis;  

 Recolha das memórias e das vivências dos frequentadores dos espaços, de forma a fazer uma compilação 

do património imaterial e valorizar as histórias de vida;  

 Realização de bailes mensais e festejo dos aniversários dos espaços sénior; 

 Fomentar a comunicação intergeracional através de intercâmbio de vivências entre várias gerações; 

 A CMS, reconhecendo a importância e relevância ao nível da coesão social do projeto que se encontra em 

desenvolvimento por parte da Santa Casa da Misericórdia, com vista à ampliação e melhoria das suas 

valências no que se refere aos cuidados prestados a idosos, compromete-se em 2012 a apoiar a entidade 

em causa no sentido de garantir o valor máximo possível de comparticipação comunitária, bem como a 

apoiar a concretização do referido projeto através de apoio à Santa Casa da Misericórdia para suportar a 

contrapartida nacional, em montante que será ponderado e definido no decurso do ano 2012, face ao 

montante de comparticipação comunitária que vier a ser fixada. 

 
Serviço de Habitação 

 
 Controlo e monitorização dos contratos e respetivas rendas associadas aos imóveis Municipais, objeto de 

arrendamento; 

 Concretização de um programa de recuperação das rendas de habitação em atraso; 

 Monitorização permanente das condições de habitabilidade dos imóveis, garantindo a sua boa utilização 

pelos arrendatários; 

 Monitorização e acompanhamento das carências habitacionais da população do concelho, particularmente 

das famílias mais carenciadas e desprotegidas;  

 Acompanhamento do programa de construção de habitações a custos controlados (Contratos de 

Desenvolvimento de Habitação, através do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana) e seleção dos 

candidatos; 

 Analisar com o apoio do Gabinete Jurídico a possibilidade de transpor para o regime de renda apoiada, 

todos os contratos de arrendamento habitacional, promovendo essa transposição sempre que possível. 
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 Elaboração de proposta de regulamento municipal de atribuição de habitação social em regime de renda 

apoiada e de gestão das habitações propriedade do município.  

13.3.Unidade de Desporto  

Continuação do programa de apoio e incentivo ao Associativismo Desportivo – Programa que se destina a apoiar 

financeiramente os Clubes do Concelho que têm atividade desportiva regular, apoio que é feito através de 

Protocolo. Em 2011, entrou em vigor o novo regulamento de apoio ao desporto e associativismo desportivo o qual 

fixa os princípios e critérios que orientam a atribuição dos apoios às associações de carácter desportivo;  

 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;  

 Programa de Atividade Física e Desportiva, integrado nas Atividades 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);  

 Promoção do “Programa Desporto É Vida + 55”, com o objetivo de proporcionar atividades desportiva 

indispensável a uma melhor qualidade de vida dos mais idosos. 

 Dentro dos diversos planos de ação da Unidade de Desporto podemos ainda destacar: 

- As Piscinas Municipais com diversas modalidades e respetiva escola de natação;  

- O programa Desporto é Vida, dirigido à população com mais de 55 anos; 

- A Escola Municipal de Ténis. 

Com a entrada em funcionamento do novo Pavilhão de Porto Covo, será desenvolvido um programa de trabalho que 

pretende incentivar a população para a prática do Desporto e assim promover hábitos e estilos de vida mais 

saudáveis e uma melhor condição física das populações.  

Promover a cooperação com clubes e associações locais para o desenvolvimento de novas modalidades 

desportivas, assim como de atividade culturais e sociais.    

 

13.4.Unidade de Cultura e Turismo  

Serviço de Cultura  

Realizar a 14ª 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 objetivo de auto - sustentabilidade associado ao Festival, 

mantêm-se a abertura do evento a receber grupo de jovens voluntários, cuja experiência piloto em 2010 alcançou 

excelentes resultados e que 2011 confirmou como uma mais-valia.  

Comemorações do 25 de Abril, propondo-se atividades no Auditório e um ciclo de cinema dedicado ao 25 de Abril, 

assim como um concerto na noite de 24 de Abril, assinalando assim uma das datas de maior relevo da história 

nacional. 

Comemorações do Dia do Município, tendo como atividade principal, além das previstas cerimónias oficiais, o 

desenvolvimento de atividades apoiadas pelas associações culturais do concelho, designadamente Escola das 

Artes de Sines e Teatro do Mar.  
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- Dia do Trabalhador, com festa e animação no Parque Desportivo Municipal, em colaboração com as 

instituições sindicais locais  

- 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.  

- Comemorações do Dia Internacional da Mulher através de lanche oferecido às mulheres do concelho e 

ciclo de cinema alusivo à temática da mulher e ao seu posicionamento na sociedade.  

- Centro de Artes: desde a sua inauguração o CAS tem aumentado quantitativa e qualitativamente as 

atividades e consequentemente o número de utentes e de visitantes. Entre Janeiro de 2006 e meados de 

2011 o CAS contou com mais de 170 000 utentes e visitantes, considerando a oferta do Centro de 

Exposições, Auditório, Biblioteca, e Serviço Educativo. Em 2012, 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 a preocupação de maiores afluências a este equipamento via uma maior ligação à 

comunidade. Será omnipresente a atenção à necessidade de conter custos.  

- Castelo/Largo do Bocage/Zona Histórica: com a criação do Museu e da Casa Vasco da Gama iniciou-se 

um novo ciclo de atividades neste espaço nobre da cidade. Com a concretização progressiva do Programa 

de Regeneração Urbana, a zona histórica inserir-se-á definitivamente no roteiro de atividades 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 atrativos.  

- Criar condições para a entrada em funcionamento da cafetaria do Castelo, como um núcleo de 

gastronomia e animação cultural do centro histórico. Com ligação direta à atividade da cafetaria, será 

desenvolvido um projeto de atividades culturais e de lazer no Quintalão do Castelo.  

- Enfoque particular do Museu nas comemorações dos 650 anos do Concelho de Sines (eventos, 

exposições) e da elaboração do catálogo visigótico; 

- Acompanhamento e monitorização da prossecução das ações “Animação de Rua” e “Dinamização Musical 

e Artística” a desenvolver pela Associação Contra – Regra e Associação Pró – Artes respetivamente, no 

âmbito da Regeneração Urbana.  

- Continuação do trabalho de apetrechamento da Biblioteca Municipal, mediante aquisição de livros e 

também através da aquisição de meios audiovisuais e inauguração do catálogo on-line e da rede 

concelhia de bibliotecas (municipal e escolares).  

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 Entidades Regionais de Turismo é fundamental para que este esforço, que deve ser 

concertado e sistemático, possa alcançar sucesso, devendo o serviço de turismo participar ativamente na 

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

dos seus órgãos sócias e nas ações desenvolvidas pelas mesmas, procurando sempre beneficiar da promoção 

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

 Edição 2012 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 2011, concessionada 
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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 atividade no desporto, cultura e ação social.  

Pela sua localização, pelo seu carater e animação – esta iniciativa atrai muitos milhares de pessoas e é já 

considerada pelos Sineenses o seu espaço nas festas de Verão. 

 Apoio ao Sines Cat, no âmbito de diversificação da oferta turística, desta feita associada aos desportos 

náuticos.  

 Época balnear: iniciativas relacionadas essencialmente com realização de candidaturas de praias à 

Bandeira Azul da Europa e aquisição de equipamento para os Nadadores Salvadores.  

 Independentemente das decisões que o Governo venha a tomar, relativamente à organização regional do 

turismo, prosseguir com o trabalho de parceria com os cinco municípios da Costa Alentejana e com as 

entidades regionais de turismo em que o concelho se integra ou venha a integrar, em prol da promoção da 

imagem de Sines e do seu desenvolvimento turístico sob a marca/assinatura Costa Alentejana, adotando 

novo modelo de postos de turismo, designadamente, pela criação de lojas de venda de produtos regionais 

e merchandising relacionado com Vasco da Gama, e de prestação de serviços de informação turística 

 Concretização do projeto Aportar, em conjunto com o Museu e demais serviços camarários, como uma 

componente importante ao marketing turístico da cidade. 
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Medidas de Contenção Orçamental 2012 

Considerando que a atual conjuntura económica, nacional e internacional, exige uma 

análise rigorosa das prioridades, dos projetos estruturantes e das atividades a 

desenvolver em defesa dos interesses do Município, e da sustentabilidade económica 

da autarquia. 

 
Considerando que a atual situação económico-financeira da Câmara Municipal de 

Sines exige um grande esforço de contenção e rigor orçamental, de forma a assegurar 

a melhoria da situação financeira da autarquia. 

 
Considerando ainda que o Orçamento Municipal para 2012 deverá refletir um conjunto 

de medidas que exigem o compromisso de toda a organização de forma a assegurar a 

redução da despesa.  

 
Propõe-se a aprovação do presente Plano, no qual é identificado um conjunto de 

medidas de controlo e de contenção orçamental, a implementar com vista a assegurar 

uma gestão eficiente dos recursos e a melhoria da situação económico-financeira da 

Câmara Municipal de Sines, sendo fundamental a responsabilização e o compromisso 

de todos os Serviços da CMS no seu cumprimento.  

1. Recursos Humanos  

 Redução mínima de 20% do trabalho extraordinário (comparativamente com nº 

de horas de trabalho extraordinário realizado em 2011); 

 Controlo da assiduidade através de um controlo rigoroso de faltas por parte das 

chefias; 

 Redução dos processos de contratação (superior a 3%); 

 Aumento do número de ações de formação internas ou sem custos para o 

Município (comparativo 2011). 

2. Gestão Orçamental/Financeira 

 Diagnóstico do atual processo de Receitas da CMS, com a redefinição de 

procedimentos e introdução de mecanismos de controlo ao nível do processo de 

cobrança de receitas (UGF em articulação com os diversos serviços da CMS); 
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 Monitorização, acompanhamento e controlo das dotações orçamentais definidas 

em sede de Orçamento por parte das diversas unidades orgânicas da CMS;  

 Apresentação pelas diversas Unidades Orgânicas de propostas de 

contenção/redução de custos e/ou maximização de receitas; 

3. Aquisição de Bens e Serviços - Genérico 

 Monitorização e controlo rigoroso de entradas e saídas de armazém (afetação); 

 Proibição de aquisições de bens e serviços sem autorização prévia e 

obrigatoriamente realizadas pela Unidade de Aprovisionamento, excetuando-se 

as aquisições através de Fundos de Maneio; 

 Cumprimento rigoroso das regras e procedimentos previstos no Manual de 

procedimentos de aquisição de bens e serviços. 

4. Material de Escritório e Consumíveis de impressão  

 Redução em 10% das despesas com material de escritório e consumíveis de 

impressão; 

5. Comunicações  

 Redução mínima de 20% das despesas com comunicações móveis 

(comparação despesa 2011) 

 Redução em 20% dos gastos com comunicações fixas e Internet - Revisão do 

modelo atual de utilização dos telefones fixos nas comunicações para o exterior 

(comparação despesa 2011). 

6. Transportes  

 Elaboração de Regulamento de Gestão e Utilização da Frota Municipal, que 

regule o uso e a utilização de viaturas municipais de serviço, os abastecimentos 

e manutenções; 

 Controlo na cedência de equipamentos e transportes coletivos e do respetivo 

recebimento; 
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 Redução mínima de 10% dos gastos com combustíveis e com despesas de 

manutenção e conservação das mesmas (comparativo – 2011). 

7. Apoios / Subsídios - Actividades Culturais, Desportivas e Recreativas  

 Assegurar a monitorização dos apoios atribuídos de acordo com o previsto no 

Regulamento de atribuição de apoios - Área Desportiva, Recreativa e Cultural 

8. Informação, Divulgação e Imagem 

 Reavaliação da necessidade de distribuições domiciliárias não endereçadas 

face à quantidade de exemplares a que obrigam e à fraca fiabilidade da 

prestação deste serviço; 

 Utilização prioritária da carta da fatura do abastecimento de água e/ou da 

modalidade de envio de correio em massa endereçado “Direct Mail” como 

veículos para informações em que seja necessário garantir distribuição no 

universo de todos os domicílios; 

 Continuação do esforço de contenção na aquisição de outdoors e telas para a 

divulgação de eventos, em especial os de curta duração; 

 Continuação da limitação das inserções publicitárias apenas àquelas cujo valor 

reprodutivo é claro; 

 Criação de “Templates”, no âmbito da unificação do trabalho gráfico  para 

redução do trabalho despendido na conceção de cada novo material. 

9. Eficiência Energética  

 Redução de 25% das despesas de iluminação pública (redução de 75.000 €) 

 Redução de 35% da despesa com gás natural (redução de 35.000 €). 
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