
A Câmara Municipal deliberou, no dia 
20 de Setembro, iniciar o processo de 
elaboração da revisão do Plano Director 
Municipal de Sines. Até 29 de 
Novembro está aberto o primeiro 
período formal de apresentação de 
informações e de formulação de 
sugestões. Saiba neste jornal como 
participar. Ao longo do processo serão 
realizadas sessões de esclarecimento e 
abertos outros canais para que o novo 
PDM seja enriquecido com o maior 
número de contributos possíveis dos 
cidadãos e instituições. PÁG. 3

A Câmara Municipal aprovou, no dia 
26 de Outubro, o novo Regulamento de 
Requalificação do Edificado do Núcleo 
Antigo de Sines, documento que institui 
benefícios fiscais para a reabilitação de 
edifícios situados no núcleo antigo de 
Sines, um estímulo ao mercado do 
arrendamento e à revitalização da zona 
histórica, devolvendo também condições 
de habitabilidade aos edifícios da zona. 
O regulamento define igualmente 
penalizações fiscais para os proprietários 
que não procedam a intervenções de 
reabilitação. PÁG. 4

ZONA HISTÓRICA
COM INCENTIVOS

Os meses de Setembro e Outubro 
trouxeram três excelentes notícias à 
freguesia de Porto Covo. Foi aprovado o 
projecto de requalificação do Largo 
Marquês de Pombal (cujas obras deverão 
estar prontas antes da próxima época 
balnear), foi feita a primeira apresentação 
do projecto “Porto Covo Beach Resort” 
(que resolve o problema do art.º 47 e já 
está em andamento) e, finalmente, foram 
adjudicadas as obras de consolidação do 
Forte do Pessegueiro e de novos acessos à 
Praia de Vale Figueiros (com início 
previsto para breve). PÁG. 14

OUTONO TRAZ BOAS 
NOVAS A PORTO COVO 
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Trabalhamos para criar riqueza,
emprego e bem-estar para Sines

Informações úteis

Qual é o contacto central da Câmara?
Câmara Municipal de Sines
Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
Email info@mun-sines.pt
Site www.mun-sines.pt
Dias úteis, 9h00 às 17h00

Quero enviar correspondência postal para a 
Câmara. Como faço?
Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do 
Concelho, no Largo Ramos Costa. Se sabe a que 
serviço se quer dirigir, coloque-o precedido de 
“A/C” na segunda linha do endereço.

Que informação devo colocar em toda a 
correspondência escrita?
Toda a correspondência (mesmo a electrónica) 
deve vir identificada com o nome, morada e 
número de contribuinte do remetente, porque só 
assim será possível o seu registo de expediente.

Quais os contactos de cada edifício camarários 
e dos serviços albergados?

PAÇOS DO CONCELHO
Largo Ramos Costa - 7520 Sines
Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022

atendimento@mun-sines.pt
accaosocial@mun-sines.pt
gabinete.apoio@mun-sines.pt
aprovisionamento@mun-sines.pt
contabilidade@mun-sines.pt
cultura@mun-sines.pt
educacao@mun-sines.pt
gepc@mun-sines.pt
expgeral@mun-sines.pt
sectorfinanceiro@mun-sines.pt
girp@mun-sines.pt
Informatica@mun-sines.pt
juridico@mun-sines.pt
patrimonio@mun-sines.pt
recursoshumanos@mun-sines.pt
taxas@mun-sines.pt
tesouraria@mun-sines.pt

EDIFÍCIO TÉCNICO DE SÃO MARCOS
Rua N.ª Sr.ª dos Remédios - 7520 Sines
Tel. 269 860 000 - Fax 269 860 019

gae@mun-sines.pt
fiscal_obras@mun-sines.pt
dgu@mun-sines.pt
dpot@mun-sines.pt
turismo@mun-sines.pt
sau@mun-sines.pt

EDIFÍCIO DO DEP.  OBRAS E AMBIENTE
ZIL 2 - 7520 Sines
Tel. 269 630 230 - Fax 269 630 239

doa@mun-sines.pt
aguas@mun-sines.pt
gab_ambiente@mun-sines.pt 
fiscalizacao.municipal@mun-sines.pt

Qual é o horário de abertura dos serviços?
Atendimento Geral | Dias úteis, 9h00-17h00
Tesouraria | Dias úteis, 9h00-15h30
Águas - DOSU | Dias úteis, 9h00-15h30 
Obras (Ed. Técn.) | Dias úteis, 9h00-15h00

Quando se realizam as reuniões de câmara?
A Câmara realiza duas reuniões mensais, na primeira 
e terceira quinta-feira de cada mês, às 14h00, nos 
Paços do Concelho. A segunda reunião mensal é 
pública. As próximas reuniões públicas realizam-se 
nos dias 15 de Novembro e 20 de Dezembro.

Como participar num reunião pública?
No início dos trabalhos da reunião pública, o público 
presente pode solicitar os esclarecimentos que 
entender, que lhe serão prestados pelos membros do 
executivo nessa mesma reunião, ou cuja resposta 
será enviada aos cidadãos no caso de não estarem 
reunidas condições para ser imediata. O público 
pode assistir aos restantes trabalhos da reunião.

Onde consulto as actas das deliberações? 
As actas são disponibilizadas, em formato .pdf, no 
site municipal, onde existe um arquivo com as 
actas desde 1990. Pode também consultar as actas 
directamente na Secção de Expediente Geral.

Preciso de falar com o presidente ou um 
vereador. Quando é o atendimento?
O horário de atendimento dos membros do 
executivo é o seguinte:
- Manuel Coelho, presidente: terças, 14h
- Albino Roque, vice-presidente: terças, 14h
- Carmem Francisco, vereadora: terças, 14h
- Marisa Santos, vereadora: terças, 14h
- António Nogueira, vereador: terças, 14h
- Carlos Silva, vereador: segundas, 17h-18h
- Nuno Mascarenhas, vereador: seg., 17h-18h

Como faço para marcar o atendimento?
O Gabinete da Presidência (tel. 269 630 608; email 
gabinete.apoio@mun-sines.pt) recebe as 
marcações para o atendimento do presidente e 
vereadores, com excepção da vereadora Marisa 
Santos, cuja marcação é feita no Edifício Técnico - 
S. Marcos (tel. 269 860 002; laura@mun-sines.pt), 
onde também se realizam as suas reuniões.

(*) Nota, devido às mudanças introduzidas no 
Regulamento Interno dos Serviços Municipais, os 
endereços de email fornecidos serão sujeitos a 
alterações nos próximos meses.

Como constatarão, os destaques deste jornal vão 
para a revisão do Plano Director Municipal (PDM), 
os novos investimentos previstos (e o seu impac-
to na economia e no emprego local), a Feira do 
Emprego e do Empreendedorismo e o Tecnopólo 
de Sines. Tentarei interligar cada um destes pontos 
e destacar a sua importância para a vida do presen-
te e, principalmente, do futuro de Sines.

I - REVISÃO DO PDM. É o grande desafio desta 
Câmara pelo que representa para dar resposta aos 
problemas do presente e especialmente para res-
ponder às necessidades de um desenvolvimento 
de Sines equilibrado, sustentado e garante da cria-
ção de emprego, qualidade da paisagem, do terri-
tório e da vida das pessoas.
  O actual PDM está, reconhecidamente, ultrapas-
sado e sem condições para enfrentar os principais 
desafios para o desenvolvimento e afirmação de 
Sines. Concretizemos, respondendo à pergunta: 
quais são as principais questões a tratar na revisão 
do PDM para responder aos desafios do futuro?

1 - O mar. Devemos entender e tratar do mar como 
um grande território, cujo ecossistema (a vida do 
oceano, a qualidade dos fundos e da água e o pes-
cado) é indispensável defender. Não podemos per-
der a oportunidade de tirar partido desta imensa 
riqueza, desde os recursos do pescado e a afirma-
ção da pesca à plataforma portuária, às praias e à 
costa, com o seu potencial para o turismo;

2 - O complexo portuário. O porto, com destaque 
para o terminal de contentores e a sua expansão e 
ligação a uma plataforma logística que o tornem 
mais competitivo, é um elemento determinante 
para o desenvolvimento de Sines e do Alentejo;

3 - A plataforma industrial e logística. Esta plata-
forma deve estar planeada e orientada para activi-
dades económicas que rompam com o ciclo das 
petroquímicas e da energia fóssil. O novo PDM pre-
vê a expansão das plataformas industriais e logísti-
cas para além dos limites do território do municí-
pio, com um desenvolvimento em cunha ao longo 
da via rápida, para Nascente.

4 - O turismo. O potencial turístico do nosso con-
celho e a sua ligação ao turismo do Litoral Alenteja-
no são de importância decisiva. Este PDM vai 

garantir a disponibilização de áreas para complexos 
turísticos a sul da Ribeira de S. Torpes - e à volta de 
Porto Covo - para um turismo sustentado ao longo 
do ano, baseado em complexos de campos de gol-
fe, com hotelaria, aldeamentos turísticos, etc.

5 - A cidade. O desenvolvimento e afirmação da 
cidade de Sines deve ser feito com medidas políti-
cas arrojadas na sua qualificação urbana, nos bons 
equipamentos para a educação, a cultura, o turismo 
e o lazer, e com uma boa e forte ligação à frente marí-
tima e à Ribeira dos Moinhos (um espaço de exce-
lência para a fruição da natureza e do lazer);

6 - O ambiente. O PDM assume uma política clara e 
determinada da defesa do ambiente numa perspec-
tiva ecológica, que proporcione qualidade ambien-
tal e paisagística e garanta atracção de novos 
investimentos produtivos e qualidade de vida;

7 - As acessibilidades. O desenvolvimento de uma 
rede de acessibilidades, com boas ligações ferro-
viárias a Setúbal, Lisboa e Espanha e boas rodovias 
de ligação ao Alentejo, ao Algarve e a Espanha é cru-
cial para a afirmação do porto e desenvolvimento 
de Sines e do Litoral Alentejano.

II - NOVOS INVESTIMENTOS. Como verão neste 
jornal, estão garantidos importantes investimentos 
para Sines, desde o alargamento e apetrechamento 
do Terminal de Contentores à expansão da Refinaria 
e da Repsol, além de várias unidades novas, entre 
as quais a nova Central de Ciclo Combinado (Galp), 
para produção de energia eléctrica, novas fábricas 

de produção de biodiesel, e duas novas unidades de 
petroquímica, da Artenius (La Seda de Barcelona) e 
da Companhia Nacional de Gás russa.
  Na fase de construção destas obras (meados de 
2008 a 2011) estarão envolvidos entre 3000 e 5000 
trabalhadores. Em fase de exploração, este conjun-
to de investimentos criará cerca de 700 postos de 
trabalho directos (qualificados) e mais de 1000 pos-
tos de trabalho indirectos.
  Faço aqui duas chamadas de atenção. 
  A primeira destina-se aos jovens de Sines: prepa-
rem-se para concorrer aos postos de trabalho quali-
ficado, destinados a pessoas com 12.º ano. Uma 
nota particular para as jovens mulheres: percam o 
medo, vençam os preconceitos e concorram em pé 
de igualdade com os rapazes, são tão competentes 
como eles. O presidente da Câmara estará cá para 
apoiar, intervindo junto dos empregadores.
  A segunda chamada destina-se aos empresários: 
preparem-se e organizem-se para tirar partido das 
oportunidades de negócio que vão surgir.

III - INOV@EMPREGO. A Feira do Emprego e do 
Empreendedorismo (uma organização da Câmara 
que teve uma intervenção decisiva do Gabinete de 
Apoio ao Empresário e do Gabinete da Juventude - a 
quem dirijo uma palavra de reconhecimento e felici-
tações pelo trabalho realizado) foi uma iniciativa que 
ultrapassou as nossas expectativas iniciais.
  Trata-se de um acontecimento que merece desta-
que pelo que representou e pelo seu alcance: nos 
cinco dias da feira foi possível reunir no mesmo 
espaço jovens das escolas, jovens que procuram 
empregos, escolas EB2,3 e secundárias, politécni-
cos, universidades, associações de empresários, 
investidores e promotores de investimento, entida-
des e instituições da mais variada natureza. Juntos, 
todos puderam debater as questões da informação, 
do emprego e do desemprego, do empreendedoris-
mo e da inovação. Estabelecemos pontes entre os 
jovens, os desempregados, e os empregadores. 
Estabelecemos compromissos com as associa-
ções empresariais, as empresas e as escolas. Acen-
tuámos a importância da informação, da formação 
e qualificação profissional.
  Chamou-se à atenção dos novos investidores para 
o dever de darem prioridade aos jovens e trabalha-
dores de Sines nos novos empregos. Insistiu-se na 
necessidade de abrir as portas dos novos empre-
gos às raparigas de Sines em pé de igualdade com 

os homens, para os empregos qualificados, desde 
operadores de exterior, operadores de painel, instru-
mentistas industriais, técnicos de laboratório, etc., 
vencendo preconceitos sem sentido.
  A feira não nasceu do nada nem terminou nesta pri-
meira edição. Vamos realizá-la anualmente e preten-
demos que seja participada por toda a gente. Será 
um grande fórum de discussão e procura de solu-
ções para a vida social e económica de Sines.
  Nesta feira, estiveram 33 stands de empresas e ins-
tituições, que apresentaram os seus produtos e esta-
beleceram relações com outras empresas e com os 
jovens à procura de informações e de emprego.
  
IV - SINES TECNOPÓLO. O Tecnopólo de Sines é um 
projecto arrojado criado a partir de uma associação 
da Câmara com os Institutos Politécnicos de Setúbal 
e de Beja, as Universidades de Évora e do Algarve. 
Esta associação (Associação Vasco da Gama) é a 
responsável pela criação do Centro de Incubação de 
Empresas a instalar na ZIL 2 (Quinta da Lameira). 
Este projecto destina-se a incentivar a criação de 
micro e pequenas empresas e a dinamizar o empre-
endedorismo e será o embrião de um espaço / plata-
forma para o ensino superior deste conjunto de insti-
tuições nas várias vertentes dos saberes da ciência e 
das tecnologias e qualificação profissional - assim 
como para uma rede de ligação destas instituições 
com o tecido empresarial de Sines.
  Tendo em conta o peso e a importância do Comple-
xo Industrial e - futuramente - do Pólo Logístico de 
Sines, é oportuno começarmos a construir um equi-
pamento deste tipo, que terá um papel de extraordi-
nária importância na agregação de massa crítica 
industrial, tecnológica e técnico-científica para o 
desenvolvimento de Sines.

  Creio que é clara a lógica da interligação destes qua-
tro elementos aqui sucintamente enunciados - assim 
como a necessidade e importância de as dinamizar 
em conjunto. São grandes desafios para Sines. Cabe 
principalmente e em primeiro lugar à Câmara coorde-
nar e dinamizar estes projectos, mas a sua realização 
e sucesso dependem do envolvimento e participação 
de toda a sociedade sineense, autarquias, Assemble-
ia Municipal, tecido empresarial, escolas, colectivi-
dades e população. Contamos com todos, para a con-
cretização destes projectos, desde um bom PDM à 
qualificação e afirmação da cidade de Sines e à dina-
mização da economia e desenvolvimento de Sines.

Revisão do PDM aberta 
à participação do público
O primeiro período de recepção de informações e sugestões no âmbito da revisão do Plano Director Municipal decorre 
até 29 de Novembro.

A CÂMARA Municipal de Sines deliberou, 
dia 20 de Setembro, iniciar o processo de 
elaboração da revisão do Plano Director 
Municipal de Sines. Até 29 de Novembro 
está aberto o primeiro período formal de 
apresentação de informações e de formula-
ção de sugestões (ver caixa). Ao longo do 
processo serão realizadas sessões de esclare-
cimento e abertos outros canais para que o 
novo Plano Director Municipal seja enri-
quecido com o maior número de contribu-
tos possíveis dos cidadãos e instituições.

As principais linhas da revisão do PDM
O período de participação pública agora 
aberto apresenta como documento base o 
Relatório de Avaliação do PDM de 90, apro-
vado na sessão de câmara de 18 de Outu-
bro. Neste documento identificam-se as 
principais dificuldades actuais ao desenvol-
vimento de Sines, que devem ser tidas em 
conta no processo de revisão. A primeira é a 
excessiva submissão à determinação de 
Sines como pólo portuário e industrial, des-
curando-se os interesses e direitos da popu-
lação e da cidade como um espaço privilegi-
ado da comunidade. A segunda é o esqueci-
mento das ligações a Santiago do Cacém e 
Santo André, que devem ser usadas para 
ganhar sinergias e economias de escala. E a 
terceira é uma opção de desenvolvimento 
através de coroa industrial a cercar a cidade 
de Sines, que coloca problemas de gestão 
ambiental e de expansão urbana.
  Em relação a esta terceira dificuldade o 
relatório tem já uma proposta: um desen-
volvimento industrial não em coroa, mas 
em cunha.
  O presidente da Câmara de Sines, Manuel 
Coelho, explica: “A nossa ideia é direccio-
nar a expansão das áreas de indústria e logís-
tica em direcção a nascente, ao longo da via 
rápida, de modo a evitar um cerco asfixian-
te à cidade”. Um passo no sentido de apro-
ximação entre Sines, Santiago e Santo 
André que vai ao encontro dos cenários do 
Quadro de Referência Estratégica Nacio-
nal, que favorece projectos supra-
municipais na distribuição dos fundos:   
“Vamos apostar numa política de centros 
urbanos complementares, no sentido de cri-
ar uma cidade tripolar, em que cada centro 
tem as suas características e potencialida-
des, mas com sinergias que favorecem o 
desenvolvimento global dos três e de cada 
um em particular.”

Mar, elemento agregador
Voltando especificamente a Sines, encon-
tramos o grande elemento agregador dos 
vários eixos do PDM, o mar: “O mar é fun-
damental para Sines, seja no papel central 
do Terminal XXI e da plataforma logística 

Como enviar informações ou sugestões

A formulação de sugestões e apresentação 
de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito da 
revisão do plano pode ser feita, até 29 de 
Novembro de 2007, tendo como base o 
Relatório de Avaliação do PDM de Sines, 
disponível, em formato .pdf, no site 
municipal (www.mun-sines.pt), e, em 
papel, no Departamento de Ambiente, 
Planeamento e Urbanismo, Serviço 
Administrativo, da Câmara Municipal.
  A participação pode fazer-se sob uma das 
seguintes formas:
  Presencial: Os documentos podem ser 
lidos presencialmente no Departamento 
de Ambiente, Planeamento e Urbanismo 
(Edifício Técnico da CMS, junto ao 
Bairro Soeiro Pereira Gomes), todos os 
dias úteis, entre as 9h00 e as 15h30. 
Também no departamento pode ser 

O PDM procura compatibilizar os valores tradicionais de Sines e o desenvolvimento da plataforma portuária-logística

obtida, preenchida e entregue a Ficha para 
Formulação de Sugestões e Apresentação 
de Informações.
  Correio electrónico: As sugestões / 
informações podem ser enviadas para o 
email pdm@mun-sines.pt numa 
mensagem que deve conter, 
obrigatoriamente, o nome, a morada, o 
n.º de contribuinte, o contacto telefónico 
e a indicação da que qualidade em que o 
remetente se dirige à Câmara Municipal.
  Correio papel: Uma terceira modalidade 
de participação é a leitura dos 
documentos online, o carregamento da 
versão pdf. da "Ficha para Formulação de 
Sugestões e Apresentação de Informações" 
a sua impressão e envio para Câmara 
Municipal de Sines, Edifício Técnico, 
Estrada de Nossa Senhora dos Remédios, 
São Marcos, 7520-139 Sines.

associada - elementos-chave para o desen-
volvimento futuro de Sines -, seja na sua 
influência na cidade e no turismo, seja na 
manutenção da pesca, que não deve ser atri-
bulada pelo desenvolvimento do porto”.
  O futuro PDM corrige a versão “incipien-
te” do actual no que toca aos espaços para as 
actividades turísticas. “Para haver um turis-
mo com dinâmica na economia, temos de 
proporcionar espaços adequados para a ins-
talação de complexos turísticos de qualida-
de com condições de atrair turistas com 
poder de compra e equipamentos adequa-
dos para actividade durante todo o ano. A 
sul da ribeira de S. Torpes, em especial, há 

espaços de grande qualidade com este perfil, 
onde se podem instala campos de golf, 
enquadrados em complexos de hotelaria e 
aldeamentos turísticos com estruturas e des-
portos de lazer”, diz Manuel Coelho.
  As acessibilidades são decisivas para o 
desenvolvimento de Sines nestes dois secto-
res fulcrais: porto de contentores e turismo.
  “Além das obras no próprio porto (expan-
são do cais de acostagem e zonas de apoio 
para haver movimento de mercadoria) é 
necessário uma boa ligação ferroviária a 
Setúbal e Lisboa, e, através de Évora, a Espa-
nha e à Europa. Fundamental para o porto, 
mas também para o turismo, são boas rodo-

vias de ligação a Espanha através de Beja e de 
Évora. Importante para todo o Litoral Alen-
tejano, será a via longitudinal de atravessa-
mento do Litoral Alentejano até ao Algarve, 
uma via para desencravar a região, que faria 
todo o sentido que se viesse a chamar 'Via Vas-
co da Gama'.”
  Outro aspecto central do novo PDM, iden-
tificado como inalienável na estratégica glo-
bal de desenvolvimento do concelho, é a qua-
lificação do centro urbano, sem a qual Sines 
nunca será um pólo atractivo e competitivo. 
  “Sines precisa de uma relação mais profun-
da com a sua frente de mar e vai tê-la com os  
projectos para a Av. Vasco da Gama e da 
transformação da via rápida da Costa do Nor-
te numa marginal com estacionamento. Em 
paralelo temos a requalificação das ligações 
com a frente marítima, as praias da Costa do 
Norte e a Ribeira dos Moinhos. Estamos tam-
bém a trabalhar na requalificação da zona his-
tórica. Aprovámos os termos de referência do 
seu plano de pormenor e um regulamento 
que institui um quadro de  benefícios fiscais 
para os proprietários e construtores civis 
envolvidos em obras nesta zona da cidade”.
  Finalmente, uma palavra para o papel dos 
pequenos centros, como Foros da Pouca Fari-
nha, Fonte Mouro, Colmeia, Cabeça da 
Cabra e Paiol.
  “Vamos reestruturá-los, para que possam 
ser núcleos de interesse para primeira habita-
ção, segunda habitação e espaços para o turis-
mo. Vão ser desenhados os perímetros urba-
nos e serão feitos programas para serem 
núcleos com boa qualidade urbana e inserção 
paisagística e ambiental.”
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Trabalhamos para criar riqueza,
emprego e bem-estar para Sines

Informações úteis

Qual é o contacto central da Câmara?
Câmara Municipal de Sines
Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
Email info@mun-sines.pt
Site www.mun-sines.pt
Dias úteis, 9h00 às 17h00

Quero enviar correspondência postal para a 
Câmara. Como faço?
Envie a correspondência postal dirigida à Câmara 
para a sua morada central, a dos Paços do 
Concelho, no Largo Ramos Costa. Se sabe a que 
serviço se quer dirigir, coloque-o precedido de 
“A/C” na segunda linha do endereço.

Que informação devo colocar em toda a 
correspondência escrita?
Toda a correspondência (mesmo a electrónica) 
deve vir identificada com o nome, morada e 
número de contribuinte do remetente, porque só 
assim será possível o seu registo de expediente.

Quais os contactos de cada edifício camarários 
e dos serviços albergados?

PAÇOS DO CONCELHO
Largo Ramos Costa - 7520 Sines
Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022

atendimento@mun-sines.pt
accaosocial@mun-sines.pt
gabinete.apoio@mun-sines.pt
aprovisionamento@mun-sines.pt
contabilidade@mun-sines.pt
cultura@mun-sines.pt
educacao@mun-sines.pt
gepc@mun-sines.pt
expgeral@mun-sines.pt
sectorfinanceiro@mun-sines.pt
girp@mun-sines.pt
Informatica@mun-sines.pt
juridico@mun-sines.pt
patrimonio@mun-sines.pt
recursoshumanos@mun-sines.pt
taxas@mun-sines.pt
tesouraria@mun-sines.pt

EDIFÍCIO TÉCNICO DE SÃO MARCOS
Rua N.ª Sr.ª dos Remédios - 7520 Sines
Tel. 269 860 000 - Fax 269 860 019

gae@mun-sines.pt
fiscal_obras@mun-sines.pt
dgu@mun-sines.pt
dpot@mun-sines.pt
turismo@mun-sines.pt
sau@mun-sines.pt

EDIFÍCIO DO DEP.  OBRAS E AMBIENTE
ZIL 2 - 7520 Sines
Tel. 269 630 230 - Fax 269 630 239

doa@mun-sines.pt
aguas@mun-sines.pt
gab_ambiente@mun-sines.pt 
fiscalizacao.municipal@mun-sines.pt

Qual é o horário de abertura dos serviços?
Atendimento Geral | Dias úteis, 9h00-17h00
Tesouraria | Dias úteis, 9h00-15h30
Águas - DOSU | Dias úteis, 9h00-15h30 
Obras (Ed. Técn.) | Dias úteis, 9h00-15h00

Quando se realizam as reuniões de câmara?
A Câmara realiza duas reuniões mensais, na primeira 
e terceira quinta-feira de cada mês, às 14h00, nos 
Paços do Concelho. A segunda reunião mensal é 
pública. As próximas reuniões públicas realizam-se 
nos dias 15 de Novembro e 20 de Dezembro.

Como participar num reunião pública?
No início dos trabalhos da reunião pública, o público 
presente pode solicitar os esclarecimentos que 
entender, que lhe serão prestados pelos membros do 
executivo nessa mesma reunião, ou cuja resposta 
será enviada aos cidadãos no caso de não estarem 
reunidas condições para ser imediata. O público 
pode assistir aos restantes trabalhos da reunião.

Onde consulto as actas das deliberações? 
As actas são disponibilizadas, em formato .pdf, no 
site municipal, onde existe um arquivo com as 
actas desde 1990. Pode também consultar as actas 
directamente na Secção de Expediente Geral.

Preciso de falar com o presidente ou um 
vereador. Quando é o atendimento?
O horário de atendimento dos membros do 
executivo é o seguinte:
- Manuel Coelho, presidente: terças, 14h
- Albino Roque, vice-presidente: terças, 14h
- Carmem Francisco, vereadora: terças, 14h
- Marisa Santos, vereadora: terças, 14h
- António Nogueira, vereador: terças, 14h
- Carlos Silva, vereador: segundas, 17h-18h
- Nuno Mascarenhas, vereador: seg., 17h-18h

Como faço para marcar o atendimento?
O Gabinete da Presidência (tel. 269 630 608; email 
gabinete.apoio@mun-sines.pt) recebe as 
marcações para o atendimento do presidente e 
vereadores, com excepção da vereadora Marisa 
Santos, cuja marcação é feita no Edifício Técnico - 
S. Marcos (tel. 269 860 002; laura@mun-sines.pt), 
onde também se realizam as suas reuniões.

(*) Nota, devido às mudanças introduzidas no 
Regulamento Interno dos Serviços Municipais, os 
endereços de email fornecidos serão sujeitos a 
alterações nos próximos meses.

Como constatarão, os destaques deste jornal vão 
para a revisão do Plano Director Municipal (PDM), 
os novos investimentos previstos (e o seu impac-
to na economia e no emprego local), a Feira do 
Emprego e do Empreendedorismo e o Tecnopólo 
de Sines. Tentarei interligar cada um destes pontos 
e destacar a sua importância para a vida do presen-
te e, principalmente, do futuro de Sines.

I - REVISÃO DO PDM. É o grande desafio desta 
Câmara pelo que representa para dar resposta aos 
problemas do presente e especialmente para res-
ponder às necessidades de um desenvolvimento 
de Sines equilibrado, sustentado e garante da cria-
ção de emprego, qualidade da paisagem, do terri-
tório e da vida das pessoas.
  O actual PDM está, reconhecidamente, ultrapas-
sado e sem condições para enfrentar os principais 
desafios para o desenvolvimento e afirmação de 
Sines. Concretizemos, respondendo à pergunta: 
quais são as principais questões a tratar na revisão 
do PDM para responder aos desafios do futuro?

1 - O mar. Devemos entender e tratar do mar como 
um grande território, cujo ecossistema (a vida do 
oceano, a qualidade dos fundos e da água e o pes-
cado) é indispensável defender. Não podemos per-
der a oportunidade de tirar partido desta imensa 
riqueza, desde os recursos do pescado e a afirma-
ção da pesca à plataforma portuária, às praias e à 
costa, com o seu potencial para o turismo;

2 - O complexo portuário. O porto, com destaque 
para o terminal de contentores e a sua expansão e 
ligação a uma plataforma logística que o tornem 
mais competitivo, é um elemento determinante 
para o desenvolvimento de Sines e do Alentejo;

3 - A plataforma industrial e logística. Esta plata-
forma deve estar planeada e orientada para activi-
dades económicas que rompam com o ciclo das 
petroquímicas e da energia fóssil. O novo PDM pre-
vê a expansão das plataformas industriais e logísti-
cas para além dos limites do território do municí-
pio, com um desenvolvimento em cunha ao longo 
da via rápida, para Nascente.

4 - O turismo. O potencial turístico do nosso con-
celho e a sua ligação ao turismo do Litoral Alenteja-
no são de importância decisiva. Este PDM vai 

garantir a disponibilização de áreas para complexos 
turísticos a sul da Ribeira de S. Torpes - e à volta de 
Porto Covo - para um turismo sustentado ao longo 
do ano, baseado em complexos de campos de gol-
fe, com hotelaria, aldeamentos turísticos, etc.

5 - A cidade. O desenvolvimento e afirmação da 
cidade de Sines deve ser feito com medidas políti-
cas arrojadas na sua qualificação urbana, nos bons 
equipamentos para a educação, a cultura, o turismo 
e o lazer, e com uma boa e forte ligação à frente marí-
tima e à Ribeira dos Moinhos (um espaço de exce-
lência para a fruição da natureza e do lazer);

6 - O ambiente. O PDM assume uma política clara e 
determinada da defesa do ambiente numa perspec-
tiva ecológica, que proporcione qualidade ambien-
tal e paisagística e garanta atracção de novos 
investimentos produtivos e qualidade de vida;

7 - As acessibilidades. O desenvolvimento de uma 
rede de acessibilidades, com boas ligações ferro-
viárias a Setúbal, Lisboa e Espanha e boas rodovias 
de ligação ao Alentejo, ao Algarve e a Espanha é cru-
cial para a afirmação do porto e desenvolvimento 
de Sines e do Litoral Alentejano.

II - NOVOS INVESTIMENTOS. Como verão neste 
jornal, estão garantidos importantes investimentos 
para Sines, desde o alargamento e apetrechamento 
do Terminal de Contentores à expansão da Refinaria 
e da Repsol, além de várias unidades novas, entre 
as quais a nova Central de Ciclo Combinado (Galp), 
para produção de energia eléctrica, novas fábricas 

de produção de biodiesel, e duas novas unidades de 
petroquímica, da Artenius (La Seda de Barcelona) e 
da Companhia Nacional de Gás russa.
  Na fase de construção destas obras (meados de 
2008 a 2011) estarão envolvidos entre 3000 e 5000 
trabalhadores. Em fase de exploração, este conjun-
to de investimentos criará cerca de 700 postos de 
trabalho directos (qualificados) e mais de 1000 pos-
tos de trabalho indirectos.
  Faço aqui duas chamadas de atenção. 
  A primeira destina-se aos jovens de Sines: prepa-
rem-se para concorrer aos postos de trabalho quali-
ficado, destinados a pessoas com 12.º ano. Uma 
nota particular para as jovens mulheres: percam o 
medo, vençam os preconceitos e concorram em pé 
de igualdade com os rapazes, são tão competentes 
como eles. O presidente da Câmara estará cá para 
apoiar, intervindo junto dos empregadores.
  A segunda chamada destina-se aos empresários: 
preparem-se e organizem-se para tirar partido das 
oportunidades de negócio que vão surgir.

III - INOV@EMPREGO. A Feira do Emprego e do 
Empreendedorismo (uma organização da Câmara 
que teve uma intervenção decisiva do Gabinete de 
Apoio ao Empresário e do Gabinete da Juventude - a 
quem dirijo uma palavra de reconhecimento e felici-
tações pelo trabalho realizado) foi uma iniciativa que 
ultrapassou as nossas expectativas iniciais.
  Trata-se de um acontecimento que merece desta-
que pelo que representou e pelo seu alcance: nos 
cinco dias da feira foi possível reunir no mesmo 
espaço jovens das escolas, jovens que procuram 
empregos, escolas EB2,3 e secundárias, politécni-
cos, universidades, associações de empresários, 
investidores e promotores de investimento, entida-
des e instituições da mais variada natureza. Juntos, 
todos puderam debater as questões da informação, 
do emprego e do desemprego, do empreendedoris-
mo e da inovação. Estabelecemos pontes entre os 
jovens, os desempregados, e os empregadores. 
Estabelecemos compromissos com as associa-
ções empresariais, as empresas e as escolas. Acen-
tuámos a importância da informação, da formação 
e qualificação profissional.
  Chamou-se à atenção dos novos investidores para 
o dever de darem prioridade aos jovens e trabalha-
dores de Sines nos novos empregos. Insistiu-se na 
necessidade de abrir as portas dos novos empre-
gos às raparigas de Sines em pé de igualdade com 

os homens, para os empregos qualificados, desde 
operadores de exterior, operadores de painel, instru-
mentistas industriais, técnicos de laboratório, etc., 
vencendo preconceitos sem sentido.
  A feira não nasceu do nada nem terminou nesta pri-
meira edição. Vamos realizá-la anualmente e preten-
demos que seja participada por toda a gente. Será 
um grande fórum de discussão e procura de solu-
ções para a vida social e económica de Sines.
  Nesta feira, estiveram 33 stands de empresas e ins-
tituições, que apresentaram os seus produtos e esta-
beleceram relações com outras empresas e com os 
jovens à procura de informações e de emprego.
  
IV - SINES TECNOPÓLO. O Tecnopólo de Sines é um 
projecto arrojado criado a partir de uma associação 
da Câmara com os Institutos Politécnicos de Setúbal 
e de Beja, as Universidades de Évora e do Algarve. 
Esta associação (Associação Vasco da Gama) é a 
responsável pela criação do Centro de Incubação de 
Empresas a instalar na ZIL 2 (Quinta da Lameira). 
Este projecto destina-se a incentivar a criação de 
micro e pequenas empresas e a dinamizar o empre-
endedorismo e será o embrião de um espaço / plata-
forma para o ensino superior deste conjunto de insti-
tuições nas várias vertentes dos saberes da ciência e 
das tecnologias e qualificação profissional - assim 
como para uma rede de ligação destas instituições 
com o tecido empresarial de Sines.
  Tendo em conta o peso e a importância do Comple-
xo Industrial e - futuramente - do Pólo Logístico de 
Sines, é oportuno começarmos a construir um equi-
pamento deste tipo, que terá um papel de extraordi-
nária importância na agregação de massa crítica 
industrial, tecnológica e técnico-científica para o 
desenvolvimento de Sines.

  Creio que é clara a lógica da interligação destes qua-
tro elementos aqui sucintamente enunciados - assim 
como a necessidade e importância de as dinamizar 
em conjunto. São grandes desafios para Sines. Cabe 
principalmente e em primeiro lugar à Câmara coorde-
nar e dinamizar estes projectos, mas a sua realização 
e sucesso dependem do envolvimento e participação 
de toda a sociedade sineense, autarquias, Assemble-
ia Municipal, tecido empresarial, escolas, colectivi-
dades e população. Contamos com todos, para a con-
cretização destes projectos, desde um bom PDM à 
qualificação e afirmação da cidade de Sines e à dina-
mização da economia e desenvolvimento de Sines.

Revisão do PDM aberta 
à participação do público
O primeiro período de recepção de informações e sugestões no âmbito da revisão do Plano Director Municipal decorre 
até 29 de Novembro.

A CÂMARA Municipal de Sines deliberou, 
dia 20 de Setembro, iniciar o processo de 
elaboração da revisão do Plano Director 
Municipal de Sines. Até 29 de Novembro 
está aberto o primeiro período formal de 
apresentação de informações e de formula-
ção de sugestões (ver caixa). Ao longo do 
processo serão realizadas sessões de esclare-
cimento e abertos outros canais para que o 
novo Plano Director Municipal seja enri-
quecido com o maior número de contribu-
tos possíveis dos cidadãos e instituições.

As principais linhas da revisão do PDM
O período de participação pública agora 
aberto apresenta como documento base o 
Relatório de Avaliação do PDM de 90, apro-
vado na sessão de câmara de 18 de Outu-
bro. Neste documento identificam-se as 
principais dificuldades actuais ao desenvol-
vimento de Sines, que devem ser tidas em 
conta no processo de revisão. A primeira é a 
excessiva submissão à determinação de 
Sines como pólo portuário e industrial, des-
curando-se os interesses e direitos da popu-
lação e da cidade como um espaço privilegi-
ado da comunidade. A segunda é o esqueci-
mento das ligações a Santiago do Cacém e 
Santo André, que devem ser usadas para 
ganhar sinergias e economias de escala. E a 
terceira é uma opção de desenvolvimento 
através de coroa industrial a cercar a cidade 
de Sines, que coloca problemas de gestão 
ambiental e de expansão urbana.
  Em relação a esta terceira dificuldade o 
relatório tem já uma proposta: um desen-
volvimento industrial não em coroa, mas 
em cunha.
  O presidente da Câmara de Sines, Manuel 
Coelho, explica: “A nossa ideia é direccio-
nar a expansão das áreas de indústria e logís-
tica em direcção a nascente, ao longo da via 
rápida, de modo a evitar um cerco asfixian-
te à cidade”. Um passo no sentido de apro-
ximação entre Sines, Santiago e Santo 
André que vai ao encontro dos cenários do 
Quadro de Referência Estratégica Nacio-
nal, que favorece projectos supra-
municipais na distribuição dos fundos:   
“Vamos apostar numa política de centros 
urbanos complementares, no sentido de cri-
ar uma cidade tripolar, em que cada centro 
tem as suas características e potencialida-
des, mas com sinergias que favorecem o 
desenvolvimento global dos três e de cada 
um em particular.”

Mar, elemento agregador
Voltando especificamente a Sines, encon-
tramos o grande elemento agregador dos 
vários eixos do PDM, o mar: “O mar é fun-
damental para Sines, seja no papel central 
do Terminal XXI e da plataforma logística 

Como enviar informações ou sugestões

A formulação de sugestões e apresentação 
de informações sobre quaisquer questões 
que possam ser consideradas no âmbito da 
revisão do plano pode ser feita, até 29 de 
Novembro de 2007, tendo como base o 
Relatório de Avaliação do PDM de Sines, 
disponível, em formato .pdf, no site 
municipal (www.mun-sines.pt), e, em 
papel, no Departamento de Ambiente, 
Planeamento e Urbanismo, Serviço 
Administrativo, da Câmara Municipal.
  A participação pode fazer-se sob uma das 
seguintes formas:
  Presencial: Os documentos podem ser 
lidos presencialmente no Departamento 
de Ambiente, Planeamento e Urbanismo 
(Edifício Técnico da CMS, junto ao 
Bairro Soeiro Pereira Gomes), todos os 
dias úteis, entre as 9h00 e as 15h30. 
Também no departamento pode ser 

O PDM procura compatibilizar os valores tradicionais de Sines e o desenvolvimento da plataforma portuária-logística

obtida, preenchida e entregue a Ficha para 
Formulação de Sugestões e Apresentação 
de Informações.
  Correio electrónico: As sugestões / 
informações podem ser enviadas para o 
email pdm@mun-sines.pt numa 
mensagem que deve conter, 
obrigatoriamente, o nome, a morada, o 
n.º de contribuinte, o contacto telefónico 
e a indicação da que qualidade em que o 
remetente se dirige à Câmara Municipal.
  Correio papel: Uma terceira modalidade 
de participação é a leitura dos 
documentos online, o carregamento da 
versão pdf. da "Ficha para Formulação de 
Sugestões e Apresentação de Informações" 
a sua impressão e envio para Câmara 
Municipal de Sines, Edifício Técnico, 
Estrada de Nossa Senhora dos Remédios, 
São Marcos, 7520-139 Sines.

associada - elementos-chave para o desen-
volvimento futuro de Sines -, seja na sua 
influência na cidade e no turismo, seja na 
manutenção da pesca, que não deve ser atri-
bulada pelo desenvolvimento do porto”.
  O futuro PDM corrige a versão “incipien-
te” do actual no que toca aos espaços para as 
actividades turísticas. “Para haver um turis-
mo com dinâmica na economia, temos de 
proporcionar espaços adequados para a ins-
talação de complexos turísticos de qualida-
de com condições de atrair turistas com 
poder de compra e equipamentos adequa-
dos para actividade durante todo o ano. A 
sul da ribeira de S. Torpes, em especial, há 

espaços de grande qualidade com este perfil, 
onde se podem instala campos de golf, 
enquadrados em complexos de hotelaria e 
aldeamentos turísticos com estruturas e des-
portos de lazer”, diz Manuel Coelho.
  As acessibilidades são decisivas para o 
desenvolvimento de Sines nestes dois secto-
res fulcrais: porto de contentores e turismo.
  “Além das obras no próprio porto (expan-
são do cais de acostagem e zonas de apoio 
para haver movimento de mercadoria) é 
necessário uma boa ligação ferroviária a 
Setúbal e Lisboa, e, através de Évora, a Espa-
nha e à Europa. Fundamental para o porto, 
mas também para o turismo, são boas rodo-

vias de ligação a Espanha através de Beja e de 
Évora. Importante para todo o Litoral Alen-
tejano, será a via longitudinal de atravessa-
mento do Litoral Alentejano até ao Algarve, 
uma via para desencravar a região, que faria 
todo o sentido que se viesse a chamar 'Via Vas-
co da Gama'.”
  Outro aspecto central do novo PDM, iden-
tificado como inalienável na estratégica glo-
bal de desenvolvimento do concelho, é a qua-
lificação do centro urbano, sem a qual Sines 
nunca será um pólo atractivo e competitivo. 
  “Sines precisa de uma relação mais profun-
da com a sua frente de mar e vai tê-la com os  
projectos para a Av. Vasco da Gama e da 
transformação da via rápida da Costa do Nor-
te numa marginal com estacionamento. Em 
paralelo temos a requalificação das ligações 
com a frente marítima, as praias da Costa do 
Norte e a Ribeira dos Moinhos. Estamos tam-
bém a trabalhar na requalificação da zona his-
tórica. Aprovámos os termos de referência do 
seu plano de pormenor e um regulamento 
que institui um quadro de  benefícios fiscais 
para os proprietários e construtores civis 
envolvidos em obras nesta zona da cidade”.
  Finalmente, uma palavra para o papel dos 
pequenos centros, como Foros da Pouca Fari-
nha, Fonte Mouro, Colmeia, Cabeça da 
Cabra e Paiol.
  “Vamos reestruturá-los, para que possam 
ser núcleos de interesse para primeira habita-
ção, segunda habitação e espaços para o turis-
mo. Vão ser desenhados os perímetros urba-
nos e serão feitos programas para serem 
núcleos com boa qualidade urbana e inserção 
paisagística e ambiental.”
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PU da Zona 
Industrial 
e Logística 
em elaboração

A CÂMARA Municipal de Sines deliberou, 
dia 20 de Setembro, iniciar o processo de 
elaboração do Plano de Urbanização (PU) 
da Zona Industrial e Logística de Sines 
(ZILS). Até 8 de Novembro, todos os cida-
dãos podem contribuir com sugestões e 
informações que possam ser consideradas 
no processo da sua elaboração, bastando 
para isso dirigir-se ao Edifício Técnico da 
CMS, todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 
15h30, ou consultar os elementos disponí-
veis em www.mun-sines.pt e enviar a infor-
mação / sugestão por email, de acordo com 
as instruções contidas no site.

Para que serve o PU da ZILS
O PU da ZILS incide sobre terrenos maio-
ritariamente sob gestão da AICEP Global 
Parques (antiga API Parques), numa área de 
intervenção com cerca de 4 157 hectares, 
cerca de 21% da área total do concelho.
  Elaborado num período em que este terri-
tório está a ser procurado de forma crescen-
te para a instalação de novas unidades 
industriais e no contexto do desenvolvi-
mento das actividades portuárias e logísti-
cas, o objectivo do PU da ZILS é criar um 
instrumento global que concilie o desen-
volvimento do parque industrial e logístico 
com a salvaguarda das várias dimensões do 
interesse público, a qualidade de vida da 
população, a criação de postos de trabalho, 
os valores naturais e ambientais e o potenci-
al turístico do concelho.
  “O PDM actual tem áreas destinadas à 
indústria e enuncia vagamente a logística, 
mas não define localizações e critérios de ins-
talação da indústria pesada e outras. Este 
PU é indispensável para isso: garantir um 
bom ordenamento e planeamento dos espa-
ços relativamente à distribuição das indús-
trias pelas suas classes, pelos impactes que 
possam ter no ambiente e na paisagem, e 
definir áreas para a logística de proximidade 
e de segunda linha. E também para resolver 
problemas de instalação de indústrias que 
estão previstas a curto prazo”, afirma o pre-
sidente da Câmara de Sines, Manuel 
Coelho.
  Com um período de execução previsto de 
oito semanas, o plano definirá um mapa de 
zonamento, as regras de ocupação e afecta-
ção do solo aos diferentes usos e actividades 
previstas, as regras de edificabilidade e os tra-
çados das redes de infra-estruturas.

Proprietários da zona 
histórica incentivados
O novo Regulamento de Requalificação do Edificado do Núcleo Antigo de Sines define 
incentivos para os proprietários que decidam fazer obras e penalizações para os 
proprietários que não reabilitem os seus prédios.

A CÂMARA aprovou, dia 26 de Outubro, 
o novo Regulamento de Requalificação do 
Edificado do Núcleo Antigo de Sines, docu-
mento que institui benefícios fiscais para a 
reabilitação de edifícios situados no núcleo 
antigo de Sines, um estímulo ao mercado 
do arrendamento e à revitalização da zona 
histórica, devolvendo também condições 
de habitabilidade aos edifícios da zona. 
Além disso, define penalizações fiscais para 
os proprietários que não procedam a inter-
venções de reabilitação.
  O novo regulamento centra-se na recupe-
ração e reconversão de edifícios, conjuntos 
e parques habitacionais, espaços públicos 
relevantes e diversos equipamentos de apo-
io, quer para a preservação da imagem do 
centro histórico, quer para o reforço do seu 
sentido urbano, salvaguardando sempre a 
conservação das malhas urbanas, bem 
como das características e tipologias dos edi-
fícios.  
 “Esta é uma medida de grande importância 
no contexto dos esforços que a autarquia irá 
promover, no âmbito da reabilitação urba-
na deste importante conjunto edificado, 
como seja a aprovação de Plano de Porme-
nor para a Zona, bem como a realização de 
intervenções de qualificação do espaço 
público que potenciem a qualidade do con-
junto e a sua reabilitação”, comenta Marisa 
Santos, vereadora do Urbanismo da Câma-
ra Municipal de Sines. 

Quais são os incentivos fiscais?
Os benefícios fiscais definidos pelo regula-
mento abrangem os imóveis considerados 
de intervenção de prioridade elevada ou 
média e prédios devolutos, centrando-se na 
isenção do pagamento de taxas e do Impos-
to Municipal sobre Imóveis (IMI).
  No que concerne às taxas, todas as acções 
relacionadas com as obras de conservação, 
recuperação e/ou edificação do núcleo anti-
go de Sines ficam isentas do pagamento das 
taxas previstas no Regulamento de Taxas e 

Tarifas (com excepção das taxas de licenças 
especiais de ruído e publicidade).
  Além disso, ficam isentos de IMI, por um 
período de 10 anos os prédios sujeitos a obras 
de edificação, a contar da data de emissão da 
licença ou autorização de utilização. No final 
deste período, acresce uma redução, por três 
anos, de 30% da taxa aplicável, no caso dos 
prédios urbanos sujeitos a obras de recupera-
ção, e de 20%, nos imóveis destinados à 
arrendamento, sendo as duas reduções cumu-
lativas entre si. Por outro lado, ficam sujeitos 
a uma majoração de 50% do imposto os imó-
veis considerados como de intervenção de pri-
oridade elevada e os devolutos que não forem 
objecto das intervenções necessárias à sua 
recuperação / conservação, no prazo de um 
ano a contar da entrada em vigor do regula-
mento.
  O regulamento actua também no Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis, e determina que é devido o reem-
bolso deste imposto para as duas primeiras 
transmissões por imóvel. O direito ao reem-
bolso caduca, no entanto, caso as obras de edi-
ficação não se iniciem no prazo máximo de 
dois anos a contar da data de aquisição.
  O regulamento entra em vigor após a sua 
publicação em Diário da República e caduca, 
automaticamente, após a entrada em vigor 
do Plano de Salvaguarda e Valorização do 
Núcleo Antigo de Sines. Pode ser consultado 
no sítio municipal, em www.mun-sines.pt.

Construções ilegais no Bairro 
Marítimo vão ser legalizadas
A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, 
dia 26 de Outubro 2007, um regulamento 
com vista à legalização das construções clan-
destinas existentes no Bairro Marítimo. 
  Ao abrigo do novo regulamento, os pro-
prietários das edificações ilegais podem soli-
citar à Câmara Municipal a realização de 
uma vistoria técnica à edificação a reabili-
tar/legalizar, onde serão avaliadas as condi-
ções de segurança e de habitabilidade dos 
edifícios clandestinos susceptíveis de even-
tual reabilitação ou legalização. 

Mais justiça no licenciamento
O Bairro Marítimo surgiu de forma irregu-
lar na primeira metade do século XX, numa 
tentativa de resolver o problema habitacio-
nal dos pescadores residentes em Sines. As 
edificações nasceram, na sua grande maio-
ria, resultado de auto-construção, prática 
permitida na altura, sem projecto, e com o 

apoio directo das autoridades administrati-
vas, nomeadamente da Câmara Municipal. 
  “Este regulamento vem conferir a muitas 
dessas habitações a possibilidade de serem 
legalizadas e de beneficiarem das vantagens 
que daí advêm”, explica Marisa Santos, vere-
adora do Urbanismo na Câmara Municipal 
de Sines. “O novo regulamento é uma 
importante medida do executivo municipal 
no sentido de permitir a legalização das cons-
truções efectuadas no Bairro Marítimo num 
contexto muito particular, admitindo-se 
para o efeito alguma tolerância relativamente 
ao incumprimento de normas previstas no 
RGEU, cujo cumprimento é materialmente 
impossível e justificado face à génese do refe-
rido bairro, constituindo-se o regulamento 
como instrumento passível de garantir a jus-
tiça e igualdade de tratamento entre todos os 
cidadãos no acto de licenciamento das edifi-
cações ali existentes”, observa.Bairro Marítimo

Zona histórica de Sines

Cultura e celebração
em Novembro e Dezembro 
A exposição realizada no Centro de Artes em parceria com a Fundação de Serralves, as homenagens a José Afonso e 
Adriano Correia de Oliveira e a estreia de dois novos espectáculos do Teatro do Mar são alguns destaques da 
programação cultural de Novembro e Dezembro em Sines.

ENTRE as comemorações do Dia do Muni-
cípio, o Natal e os eventos da programação 
regular do Centro de Artes, Sines tem mui-
ta cultura para oferecer nos últimos dois 
meses do ano. Estes são apenas alguns des-
taques da programação completa que pode-
rá encontrar no desdobrável próprio das 
comemorações do 24 de Novembro, na 
quarta edição da “Sines em Agenda” e nos 
sites www.centrodeartesdesines.com.pt e 
www.mun-sines.pt. 

3 Novembro (a partir de): Exposição “Só é pos-
sível se formos 2”
O Centro de Artes recebe, até 27 de Janeiro, a 
exposição “Só é possível se formos 2”, organiza-
da no contexto de uma parceria com a Fundação 
de Serralves. Com curadoria de Maria do Mar 
Fazenda, é a segunda exposição integrada em 
Antena, o novo programa de itinerâncias da 
colecção da fundação.

9 Novembro: António Victorino d'Almeida
Às 22h00, no Centro de Artes, o conhecido pia-
nista, maestro e compositor António Victorino 
d'Almeida apresenta um recital comentado com 
uma escolha das suas obras para cinema. 

16 Novembro: Couple Coffee & Band
Dia 16, às 22h00, no Centro de Artes, Couple Cof-
fe & Band presta homenagem a José Afonso, no 
âmbito do ciclo “Cantautores”. Juntando dois 
artistas brasileiros residentes em Portugal, a can-
tora Luanda Cozetti e o baixista Norton Daiello, 
Couple Coffee acrescenta cambiantes tropicais à 
música de Zeca.

17 Novembro: “Antenas” para pais e filhos
A partir da exposição “Só é possível se formos 
2”, o Centro de Artes organiza para a comunidade 
educativa um conjunto de visitas guiadas e de ofi-
cinas de movimento, escrita criativa e constru-
ção. Dia 17 de Novembro, às 15h30, há uma ses-
são especial para todos os pais e filhos (crianças 
6-10 anos).

23 Novembro: Inauguração da requalificação 
do Largo Poeta Bocage e renovação da Casa da 
Juventude
Às 17h00, as obras de requalificação do largo 
contíguo ao Castelo e a Casa da Juventude reno-
vada são inauguradas.

24 Novembro: Demonstração desportiva
Ao longo de todo o dia 24, o Ginásio Clube de 
Sines organiza demonstrações de patinagem de 
velocidade, ginástica, triatlo, karaté e basquete-
bol, no Parque Desportivo.

24 Novembro: Hastear da Bandeira e sessão 
comemorativa da Assembleia Municipal
As principais iniciativas protocolares das come-
morações do Dia do Município realizam-se às 
10h00 (hastear da bandeira) e às 21h00 (sessão 
comemorativa da Assembleia Municipal), ambas 
nos Paços do Concelho.

24 Novembro: Feira do Largo (edição especial)
Entre as 14h00 e as 18h00, no Largo Poeta Boca-
ge, realiza-se no Dia do Município uma edição 
especial da Feira do Largo, com animação de rua. 
Ao fim da noite, há sessões de DJ's.

Coro de Câmara de Lisboa

Zeca Medeiros

24 Novembro: “David e Golias - A História da 
Greve Verde de Sines”, pelo Teatro ao Largo
O Teatro ao Largo dramatiza uma das mais impor-
tantes lutas populares em Sines nas últimas déca-
das. Sessões às 16h00 (no Porto de Pesca), às 
17h30 (no Largo do Castelo) e às 21h30 (no 
Paços do Concelho).

24 Novembro: Chá com contos para pais e filhos
Além das iniciativas de contos regulares do Servi-
ço Educativo e Cultural do CAS, realiza-se, dia 24 
de Novembro, às 16h00, assinalando o Dia do 

Município e o segundo aniversário do Centro de 
Artes, uma sessão de “Chá com Contos”.

24 Novembro (a partir de): Inauguração da expo-
sição “Era assim em 1914…”
No Dia do Município, às 19h00, é inaugurado o pri-
meiro núcleo de “Era assim em 1914: A extinção e 
restauração do concelho de Sines”, exposição de 
documentos do Arquivo Histórico que ajuda a 
compreender como era Sines no final do século 
XIX e início do século XX.

24 Novembro: Estreia da peça “Nusquam”, pelo 
Teatro do Mar
Dia 24, às 22h00, no largo/parque de estaciona-
mento (traseiras da Câmara Municipal), o Teatro do 
Mar faz a estreia de "Nusquam", um espectáculo de 
rua visual e emocional, representado em quatro 
estruturas cénicas móveis, com mais de 6m de altu-
ra. Cruzando as linguagens do teatro físico com a 
dança, a acrobacia aérea, o vídeo e a música origi-
nal, é um retrato possível do homem contemporâ-
neo na busca de si próprio e da sua razão de ser no 
mundo.

25 Novembro: Coro de Câmara de Lisboa
Dia 25, às 17h30, no CAS, apresenta-se o Coro de 
Câmara de Lisboa. Co-financiado pelo programa 
Território Artes, o espectáculo apresenta um pro-
grama composto por música vocal de Fernando 
Lopes-Graça e Eurico Carrapatoso. (Nota: a iniciati-
va está erradamente anunciada para o dia 24, às 
22h00, na “Sines em Agenda”)

30 Novembro: “Alma Grande”, pelo Teatro 
O Bando”
Às 22h00, no CAS, um espectáculo co-financiado 
pelo programa Território Artes, o”, baseado na obra 
de Torga e inspirado no imaginário de Marc Chagall. 
João Brites assina.

1 Dezembro: “Sempre as mesmas palavras”, 
pelo Teatro em Cena
Com sessões às 19h30 e 21h30, no palco do Audi-
tório do CAS, o drama interior de Florbela Espanca é 
tratado num espectáculo de Ana Margarida Leitão e 
Juliana Conde.

8 Dezembro: “O Pincel Mágico”, pelo Teatro do 
Mar
O presente de Natal da Câmara Municipal de Sines 
para as crianças das escolas são sessões da nova 
peça do Teatro do Mar, inspirada no conto tradicio-
nal chinês Ma-Liang. Entre 3 e 7 de Dezembro, há 
sessões só para as escolas, mas no dia 8 de 
Dezembro, às 16h00, a peça é apresentada para 
todos os públicos.

15 Dezembro: Cantaremos Adriano
Adriano Correia de Oliveira, é homenageado pelo 
projecto “Cantaremos Adriano”, que estará no Cen-
tro de Artes, às 22h00. Vinte e cinco anos depois do 
seu desaparecimento, sete músicos e um narrador 
juntam-se para lembrar a música e a vida de Adria-
no.

17-21 Dezembro: Semana Tok Tok
Entre 17 e 21 de Dezembro, a Semana Tok Tok ofe-
rece cinco dias cheios de iniciativas para os mais 
novos (6-12 anos) no CAS, com ateliers de cozi-
nha, movimento, escrita e construção de presen-
tes.

21 Dezembro: Zeca Medeiros
Dia 21, às 22h00, no CAS, o grande músico açoria-
no Zeca Medeiros, uma das grandes vozes mascu-
linas de Portugal, vencedor do Prémio José Afonso 
2005 com o disco "Torna Viagem", dá mais um 
espectáculo integrado no ciclo “Cantautores”. 

23 Dezembro: Coral Atlântico - Concerto de Natal
Às 22h00, no Centro de Artes, o Coral Atlântico dá 
um concerto de Natal, por uma formação que inclui 
os coralistas regulares do grupo, uma orquestra 
convidada e um conjunto de crianças familiares de 
funcionários das autarquias de Sines.

“Nusquam”, Teatro do Mar
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PU da Zona 
Industrial 
e Logística 
em elaboração

A CÂMARA Municipal de Sines deliberou, 
dia 20 de Setembro, iniciar o processo de 
elaboração do Plano de Urbanização (PU) 
da Zona Industrial e Logística de Sines 
(ZILS). Até 8 de Novembro, todos os cida-
dãos podem contribuir com sugestões e 
informações que possam ser consideradas 
no processo da sua elaboração, bastando 
para isso dirigir-se ao Edifício Técnico da 
CMS, todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 
15h30, ou consultar os elementos disponí-
veis em www.mun-sines.pt e enviar a infor-
mação / sugestão por email, de acordo com 
as instruções contidas no site.

Para que serve o PU da ZILS
O PU da ZILS incide sobre terrenos maio-
ritariamente sob gestão da AICEP Global 
Parques (antiga API Parques), numa área de 
intervenção com cerca de 4 157 hectares, 
cerca de 21% da área total do concelho.
  Elaborado num período em que este terri-
tório está a ser procurado de forma crescen-
te para a instalação de novas unidades 
industriais e no contexto do desenvolvi-
mento das actividades portuárias e logísti-
cas, o objectivo do PU da ZILS é criar um 
instrumento global que concilie o desen-
volvimento do parque industrial e logístico 
com a salvaguarda das várias dimensões do 
interesse público, a qualidade de vida da 
população, a criação de postos de trabalho, 
os valores naturais e ambientais e o potenci-
al turístico do concelho.
  “O PDM actual tem áreas destinadas à 
indústria e enuncia vagamente a logística, 
mas não define localizações e critérios de ins-
talação da indústria pesada e outras. Este 
PU é indispensável para isso: garantir um 
bom ordenamento e planeamento dos espa-
ços relativamente à distribuição das indús-
trias pelas suas classes, pelos impactes que 
possam ter no ambiente e na paisagem, e 
definir áreas para a logística de proximidade 
e de segunda linha. E também para resolver 
problemas de instalação de indústrias que 
estão previstas a curto prazo”, afirma o pre-
sidente da Câmara de Sines, Manuel 
Coelho.
  Com um período de execução previsto de 
oito semanas, o plano definirá um mapa de 
zonamento, as regras de ocupação e afecta-
ção do solo aos diferentes usos e actividades 
previstas, as regras de edificabilidade e os tra-
çados das redes de infra-estruturas.

Proprietários da zona 
histórica incentivados
O novo Regulamento de Requalificação do Edificado do Núcleo Antigo de Sines define 
incentivos para os proprietários que decidam fazer obras e penalizações para os 
proprietários que não reabilitem os seus prédios.

A CÂMARA aprovou, dia 26 de Outubro, 
o novo Regulamento de Requalificação do 
Edificado do Núcleo Antigo de Sines, docu-
mento que institui benefícios fiscais para a 
reabilitação de edifícios situados no núcleo 
antigo de Sines, um estímulo ao mercado 
do arrendamento e à revitalização da zona 
histórica, devolvendo também condições 
de habitabilidade aos edifícios da zona. 
Além disso, define penalizações fiscais para 
os proprietários que não procedam a inter-
venções de reabilitação.
  O novo regulamento centra-se na recupe-
ração e reconversão de edifícios, conjuntos 
e parques habitacionais, espaços públicos 
relevantes e diversos equipamentos de apo-
io, quer para a preservação da imagem do 
centro histórico, quer para o reforço do seu 
sentido urbano, salvaguardando sempre a 
conservação das malhas urbanas, bem 
como das características e tipologias dos edi-
fícios.  
 “Esta é uma medida de grande importância 
no contexto dos esforços que a autarquia irá 
promover, no âmbito da reabilitação urba-
na deste importante conjunto edificado, 
como seja a aprovação de Plano de Porme-
nor para a Zona, bem como a realização de 
intervenções de qualificação do espaço 
público que potenciem a qualidade do con-
junto e a sua reabilitação”, comenta Marisa 
Santos, vereadora do Urbanismo da Câma-
ra Municipal de Sines. 

Quais são os incentivos fiscais?
Os benefícios fiscais definidos pelo regula-
mento abrangem os imóveis considerados 
de intervenção de prioridade elevada ou 
média e prédios devolutos, centrando-se na 
isenção do pagamento de taxas e do Impos-
to Municipal sobre Imóveis (IMI).
  No que concerne às taxas, todas as acções 
relacionadas com as obras de conservação, 
recuperação e/ou edificação do núcleo anti-
go de Sines ficam isentas do pagamento das 
taxas previstas no Regulamento de Taxas e 

Tarifas (com excepção das taxas de licenças 
especiais de ruído e publicidade).
  Além disso, ficam isentos de IMI, por um 
período de 10 anos os prédios sujeitos a obras 
de edificação, a contar da data de emissão da 
licença ou autorização de utilização. No final 
deste período, acresce uma redução, por três 
anos, de 30% da taxa aplicável, no caso dos 
prédios urbanos sujeitos a obras de recupera-
ção, e de 20%, nos imóveis destinados à 
arrendamento, sendo as duas reduções cumu-
lativas entre si. Por outro lado, ficam sujeitos 
a uma majoração de 50% do imposto os imó-
veis considerados como de intervenção de pri-
oridade elevada e os devolutos que não forem 
objecto das intervenções necessárias à sua 
recuperação / conservação, no prazo de um 
ano a contar da entrada em vigor do regula-
mento.
  O regulamento actua também no Imposto 
Municipal sobre as Transmissões Onerosas 
de Imóveis, e determina que é devido o reem-
bolso deste imposto para as duas primeiras 
transmissões por imóvel. O direito ao reem-
bolso caduca, no entanto, caso as obras de edi-
ficação não se iniciem no prazo máximo de 
dois anos a contar da data de aquisição.
  O regulamento entra em vigor após a sua 
publicação em Diário da República e caduca, 
automaticamente, após a entrada em vigor 
do Plano de Salvaguarda e Valorização do 
Núcleo Antigo de Sines. Pode ser consultado 
no sítio municipal, em www.mun-sines.pt.

Construções ilegais no Bairro 
Marítimo vão ser legalizadas
A CÂMARA Municipal de Sines aprovou, 
dia 26 de Outubro 2007, um regulamento 
com vista à legalização das construções clan-
destinas existentes no Bairro Marítimo. 
  Ao abrigo do novo regulamento, os pro-
prietários das edificações ilegais podem soli-
citar à Câmara Municipal a realização de 
uma vistoria técnica à edificação a reabili-
tar/legalizar, onde serão avaliadas as condi-
ções de segurança e de habitabilidade dos 
edifícios clandestinos susceptíveis de even-
tual reabilitação ou legalização. 

Mais justiça no licenciamento
O Bairro Marítimo surgiu de forma irregu-
lar na primeira metade do século XX, numa 
tentativa de resolver o problema habitacio-
nal dos pescadores residentes em Sines. As 
edificações nasceram, na sua grande maio-
ria, resultado de auto-construção, prática 
permitida na altura, sem projecto, e com o 

apoio directo das autoridades administrati-
vas, nomeadamente da Câmara Municipal. 
  “Este regulamento vem conferir a muitas 
dessas habitações a possibilidade de serem 
legalizadas e de beneficiarem das vantagens 
que daí advêm”, explica Marisa Santos, vere-
adora do Urbanismo na Câmara Municipal 
de Sines. “O novo regulamento é uma 
importante medida do executivo municipal 
no sentido de permitir a legalização das cons-
truções efectuadas no Bairro Marítimo num 
contexto muito particular, admitindo-se 
para o efeito alguma tolerância relativamente 
ao incumprimento de normas previstas no 
RGEU, cujo cumprimento é materialmente 
impossível e justificado face à génese do refe-
rido bairro, constituindo-se o regulamento 
como instrumento passível de garantir a jus-
tiça e igualdade de tratamento entre todos os 
cidadãos no acto de licenciamento das edifi-
cações ali existentes”, observa.Bairro Marítimo

Zona histórica de Sines

Cultura e celebração
em Novembro e Dezembro 
A exposição realizada no Centro de Artes em parceria com a Fundação de Serralves, as homenagens a José Afonso e 
Adriano Correia de Oliveira e a estreia de dois novos espectáculos do Teatro do Mar são alguns destaques da 
programação cultural de Novembro e Dezembro em Sines.

ENTRE as comemorações do Dia do Muni-
cípio, o Natal e os eventos da programação 
regular do Centro de Artes, Sines tem mui-
ta cultura para oferecer nos últimos dois 
meses do ano. Estes são apenas alguns des-
taques da programação completa que pode-
rá encontrar no desdobrável próprio das 
comemorações do 24 de Novembro, na 
quarta edição da “Sines em Agenda” e nos 
sites www.centrodeartesdesines.com.pt e 
www.mun-sines.pt. 

3 Novembro (a partir de): Exposição “Só é pos-
sível se formos 2”
O Centro de Artes recebe, até 27 de Janeiro, a 
exposição “Só é possível se formos 2”, organiza-
da no contexto de uma parceria com a Fundação 
de Serralves. Com curadoria de Maria do Mar 
Fazenda, é a segunda exposição integrada em 
Antena, o novo programa de itinerâncias da 
colecção da fundação.

9 Novembro: António Victorino d'Almeida
Às 22h00, no Centro de Artes, o conhecido pia-
nista, maestro e compositor António Victorino 
d'Almeida apresenta um recital comentado com 
uma escolha das suas obras para cinema. 

16 Novembro: Couple Coffee & Band
Dia 16, às 22h00, no Centro de Artes, Couple Cof-
fe & Band presta homenagem a José Afonso, no 
âmbito do ciclo “Cantautores”. Juntando dois 
artistas brasileiros residentes em Portugal, a can-
tora Luanda Cozetti e o baixista Norton Daiello, 
Couple Coffee acrescenta cambiantes tropicais à 
música de Zeca.

17 Novembro: “Antenas” para pais e filhos
A partir da exposição “Só é possível se formos 
2”, o Centro de Artes organiza para a comunidade 
educativa um conjunto de visitas guiadas e de ofi-
cinas de movimento, escrita criativa e constru-
ção. Dia 17 de Novembro, às 15h30, há uma ses-
são especial para todos os pais e filhos (crianças 
6-10 anos).

23 Novembro: Inauguração da requalificação 
do Largo Poeta Bocage e renovação da Casa da 
Juventude
Às 17h00, as obras de requalificação do largo 
contíguo ao Castelo e a Casa da Juventude reno-
vada são inauguradas.

24 Novembro: Demonstração desportiva
Ao longo de todo o dia 24, o Ginásio Clube de 
Sines organiza demonstrações de patinagem de 
velocidade, ginástica, triatlo, karaté e basquete-
bol, no Parque Desportivo.

24 Novembro: Hastear da Bandeira e sessão 
comemorativa da Assembleia Municipal
As principais iniciativas protocolares das come-
morações do Dia do Município realizam-se às 
10h00 (hastear da bandeira) e às 21h00 (sessão 
comemorativa da Assembleia Municipal), ambas 
nos Paços do Concelho.

24 Novembro: Feira do Largo (edição especial)
Entre as 14h00 e as 18h00, no Largo Poeta Boca-
ge, realiza-se no Dia do Município uma edição 
especial da Feira do Largo, com animação de rua. 
Ao fim da noite, há sessões de DJ's.

Coro de Câmara de Lisboa

Zeca Medeiros

24 Novembro: “David e Golias - A História da 
Greve Verde de Sines”, pelo Teatro ao Largo
O Teatro ao Largo dramatiza uma das mais impor-
tantes lutas populares em Sines nas últimas déca-
das. Sessões às 16h00 (no Porto de Pesca), às 
17h30 (no Largo do Castelo) e às 21h30 (no 
Paços do Concelho).

24 Novembro: Chá com contos para pais e filhos
Além das iniciativas de contos regulares do Servi-
ço Educativo e Cultural do CAS, realiza-se, dia 24 
de Novembro, às 16h00, assinalando o Dia do 

Município e o segundo aniversário do Centro de 
Artes, uma sessão de “Chá com Contos”.

24 Novembro (a partir de): Inauguração da expo-
sição “Era assim em 1914…”
No Dia do Município, às 19h00, é inaugurado o pri-
meiro núcleo de “Era assim em 1914: A extinção e 
restauração do concelho de Sines”, exposição de 
documentos do Arquivo Histórico que ajuda a 
compreender como era Sines no final do século 
XIX e início do século XX.

24 Novembro: Estreia da peça “Nusquam”, pelo 
Teatro do Mar
Dia 24, às 22h00, no largo/parque de estaciona-
mento (traseiras da Câmara Municipal), o Teatro do 
Mar faz a estreia de "Nusquam", um espectáculo de 
rua visual e emocional, representado em quatro 
estruturas cénicas móveis, com mais de 6m de altu-
ra. Cruzando as linguagens do teatro físico com a 
dança, a acrobacia aérea, o vídeo e a música origi-
nal, é um retrato possível do homem contemporâ-
neo na busca de si próprio e da sua razão de ser no 
mundo.

25 Novembro: Coro de Câmara de Lisboa
Dia 25, às 17h30, no CAS, apresenta-se o Coro de 
Câmara de Lisboa. Co-financiado pelo programa 
Território Artes, o espectáculo apresenta um pro-
grama composto por música vocal de Fernando 
Lopes-Graça e Eurico Carrapatoso. (Nota: a iniciati-
va está erradamente anunciada para o dia 24, às 
22h00, na “Sines em Agenda”)

30 Novembro: “Alma Grande”, pelo Teatro 
O Bando”
Às 22h00, no CAS, um espectáculo co-financiado 
pelo programa Território Artes, o”, baseado na obra 
de Torga e inspirado no imaginário de Marc Chagall. 
João Brites assina.

1 Dezembro: “Sempre as mesmas palavras”, 
pelo Teatro em Cena
Com sessões às 19h30 e 21h30, no palco do Audi-
tório do CAS, o drama interior de Florbela Espanca é 
tratado num espectáculo de Ana Margarida Leitão e 
Juliana Conde.

8 Dezembro: “O Pincel Mágico”, pelo Teatro do 
Mar
O presente de Natal da Câmara Municipal de Sines 
para as crianças das escolas são sessões da nova 
peça do Teatro do Mar, inspirada no conto tradicio-
nal chinês Ma-Liang. Entre 3 e 7 de Dezembro, há 
sessões só para as escolas, mas no dia 8 de 
Dezembro, às 16h00, a peça é apresentada para 
todos os públicos.

15 Dezembro: Cantaremos Adriano
Adriano Correia de Oliveira, é homenageado pelo 
projecto “Cantaremos Adriano”, que estará no Cen-
tro de Artes, às 22h00. Vinte e cinco anos depois do 
seu desaparecimento, sete músicos e um narrador 
juntam-se para lembrar a música e a vida de Adria-
no.

17-21 Dezembro: Semana Tok Tok
Entre 17 e 21 de Dezembro, a Semana Tok Tok ofe-
rece cinco dias cheios de iniciativas para os mais 
novos (6-12 anos) no CAS, com ateliers de cozi-
nha, movimento, escrita e construção de presen-
tes.

21 Dezembro: Zeca Medeiros
Dia 21, às 22h00, no CAS, o grande músico açoria-
no Zeca Medeiros, uma das grandes vozes mascu-
linas de Portugal, vencedor do Prémio José Afonso 
2005 com o disco "Torna Viagem", dá mais um 
espectáculo integrado no ciclo “Cantautores”. 

23 Dezembro: Coral Atlântico - Concerto de Natal
Às 22h00, no Centro de Artes, o Coral Atlântico dá 
um concerto de Natal, por uma formação que inclui 
os coralistas regulares do grupo, uma orquestra 
convidada e um conjunto de crianças familiares de 
funcionários das autarquias de Sines.

“Nusquam”, Teatro do Mar
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Novo ano escolar, novidades 
nas escolas de Sines
Bernardette Almeida (Agrupamento Vertical), Emérico Gonçalves (Escola Secundária) e Joaquim Marques (Escola 
Tecnológica) apresentam as principais novidades e desafios para o ano lectivo 2007-2008 nas escolas que dirigem.

O ANO lectivo 2007-2008 iniciou-se em 
Setembro, sem sobressaltos nas escolas de 
Sines. É a primeira boa notícia de um novo 
ano escolar em que se planeiam inovações 
importantes, em especial a nível curricular, 
nos estabelecimentos do Agrupamento 
Vertical das Escolas de Sines, na Escola 
Secundária Poeta Al Berto e na Escola 
Tecnológica do Litoral Alentejano.

Início do ano escolar 
decorreu sem problemas
Comecemos pelo que correu bem nos dois 
primeiros meses do ano lectivo.
  No Agrupamento Vertical de Escolas de 
Sines, o organismo que coordena a activi-
dade das escolas básicas do concelho, todos 
os docentes foram colocados cedo, “permi-
tindo a organização atempada de todo o 
ano lectivo”, informa a presidente, 
Bernardette Almeida. Em relação ao 1.º 
ciclo, acrescenta, “todas as actividades de 
enriquecimento curricular foram devida-
mente planificadas e organizadas em parce-
ria com a Câmara Municipal de Sines, o 
que permitiu o início do ano lectivo a 14 de 
Setembro em pleno”. 
  O panorama foi semelhante na Escola 
Secundária Poeta Al Berto, com todos os 
professores colocados antes do início do 
ano lectivo, a 17 de Setembro. Mas o traba-
lho de preparação foi maior comparativa-
mente a anos anteriores, garante o presi-
dente, Emérico Gonçalves. “O concurso de 
professor titular implicou a reestruturação 
do Conselho Pedagógico, para além da 
introdução de novidades na organização de 
actividades lectivas, nomeadamente o siste-
ma de permutas de aulas nos níveis do ensi-
no regular (ensinos básico e secundário)”, 
explica.
  Na Escola Tecnológica do Litoral 
Alentejano (ETLA) as aulas tiveram início 
a 3 de Setembro para os alunos com activi-
dades de recuperação e avaliação de módu-
los atrasados, e a 14 e 17 de Setembro para 
os alunos do 1.º ano e dos 2.º e 3.º anos, res-
pectivamente, o que leva Joaquim 
Marques, presidente da ETLA, a conside-
rar que o início do presente ano lectivo “de-
correu de acordo com o planeamento”.

As novidades 
Uma das principais novidades para este ano 
lectivo no Agrupamento Vertical de Escolas 
de Sines é o funcionamento de cinco tur-
mas de 4.º ano na escola-sede (Escola EB 
2,3 Vasco da Gama), uma medida, justifica 
Bernardette Almeida, para “permitir que 
todas as turmas da EB1/JI Nº1 de Sines fun-
cionem em regime normal, ou seja das 
9h00 às 17h30, e para evitar que a escola 
esteja tão sobrelotada”. 

  Outras novidades para este conjunto de 
escolas são a introdução da disciplina de 
Ciências Experimentais no 1.º ciclo para 
todas as turmas de 4º ano, a implementação 
da modalidade de natação nas actividades 
de enriquecimento curricular, o desenvolvi-
mento de ateliers de combate ao insucesso 
na disciplina de Matemática (para o 3.º 
ciclo), a implementação de horas de leitura 
no 1.º e 2.º ciclos, no âmbito do Plano 
Nacional de Leitura, e o desenvolvimento 
de acções de formação na área das 
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação, até ao 3.º ciclo. 
  Os dois cursos profissionais (Técnico de 
Gestão e Animador Sócio-Cultural) e mais 
um Curso de Educação e Formação (Jardi-
nagem e Espaços Verdes) são as grandes 
novidades curriculares na Escola Poeta Al 
Berto. “Com mais estas ofertas, a escola pre-
tende responder ao insucesso escolar e à pos-
sibilidade de formação profissional, tendo 
como objectivo a inserção do jovem no mer-
cado de trabalho”, nota Emérico 
Gonçalves.
  Na Escola Tecnológica, o destaque vai para 
o aumento das parcerias com instituições de 
ensino superior. Assim, teve início um 
Curso de Especialização Tecnológica 
(CET) em Automação e Instrumentação 

Industrial, leccionado em parceria com a 
Escola Superior de Tecnologia do Instituto 
Politécnico de Setúbal e está previsto, para 
breve, um CET em Análises Químicas e 
Microbiológicas, numa parceria com a 
Escola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Beja. Além disso, a escola terá 
ainda a funcionar neste ano dois CET, pós-
secundário, em regime laboral.

Os desafios
A elaboração do novo Projecto Educativo de 
Agrupamento, que terá a vigência de 3 anos, 
o combate ao insucesso nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática do 1.º ao 
3.º ciclos, e a implementação do novo siste-
ma de avaliação do pessoal docente, são, na 
opinião de Bernardette Almeida, os grandes 
desafios que se colocam ao Agrupamento 
durante este ano. Paralelamente, a responsá-
vel considera fundamental conseguir imple-
mentar o sistema integrado de gestão de alu-
nos, com o cartão magnético do aluno na 
escola-sede, e envolver os encarregados de 
educação na vida escolar dos seus educan-
dos, objectivos para os quais conta com “o 
empenho, trabalho e participação de toda a 
comunidade educativa e a nível extra-
escolar”. 
  Emérico Gonçalves partilha da mesma opi-

nião e apela a um “maior empenho dos pais 
na formação dos seus educandos, através da 
participação efectiva nas estruturas e órgãos 
da escola e, acima de tudo, de um maior 
empenho na sua formação tendo em conta o 
projecto de vida pessoal”. Relativamente à 
escola, o presidente da Escola Poeta Al Berto 
define como desafios prioritários a continua-
ção do processo de instalação de recursos tec-
nológicos, o funcionamento pedagógico dos 
órgãos e estruturas de orientação educativa 
no quadro do novo Estatuto da Carreira 
Docente, a promoção de processos de práti-
cas pedagógicas e a simplificação da adminis-
tração escolar, “aproximando os funcionários 
dos alunos e restante comunidade educativa 
por via da implementação da gestão de pro-
cessos”.
  Para Joaquim Marques a situação na ETLA 
é “estável”, quer em termos de recursos huma-
nos, quer de programas e recursos didácticos, 
“os quais se encontram actualizados e ade-
quados para a formação oferecida”. Ainda 
assim, o responsável adianta que poderá exis-
tir alguma perturbação com o financiamento 
público, “nomeadamente com as transferên-
cias de verbas atempadas, uma vez que esta-
mos em fase de transição de Quadros 
Comunitários de Apoio”.

ARQUIVO ABERTO

AS ORDENS terceiras são agregações de 
fiéis laicos sob a orientação de uma ordem 
religiosa. Surgiram na Idade Média mas 
foi no período da Contra-Reforma que 
em Portugal mais se difundiram. 
Inseriram-se num quadro de devoção aus-
tera e rigorista, estreitamente relacionadas 
com a observância mendicante. Em 1623 
a Regra da Penitência, do ramo regular, 
teve sede em Lisboa, no Convento de 
Nossa Senhora de Jesus.
  O ramo secular reunia membros de vári-
as ordens sociais, o que se integra no espí-
rito normalizador do ritual e do culto na 
Época Moderna, quando se difundiram 
em Portugal. Os irmãos e as irmãs tercei-
ras eram recrutados entre as pessoas de 
bons costumes, excluíam-se os cristãos-
novos, os “notoriamente pobres”, os 
cadastrados e de conduta viciosa e todos 
os que exerciam ofícios mecânicos (1). 
  Para ingressar na Ordem Terceira, além 
de serem respeitados vários requisitos soci-
ais e religiosos, era necessária uma confis-
são geral e a realização de um testamento, 
actos de integração que apelavam ao desa-
pego do mundo e visavam preparar o 
irmão para a morte. De facto, a Ordem 
Terceira teve um papel bem importante 
na preparação social dos indivíduos para a 
morte: em comunidade, o defunto era 
velado e acompanhado até à sua última 
morada pelos seus irmãos, sem que, nesse 
momento, houvesse distinções entre os 
irmãos. Neste seu papel as ordens terceiras 
rivalizavam com as misericórdias, no seu 
papel de assistência aos mortos.
  Em Sines a Ordem Terceira de São 
Francisco estaria sob a supervisão religiosa 
do Convento de Santo António, da 
Ordem de S. Francisco. A primeira refe-
rência documental referente à Ordem 
Terceira em Sines que podemos encontrar 
no Arquivo Municipal data de 4 de 
Janeiro de 1774, quando o “menistro da 
Venerável Ordem Terceira da Penitencia”, 
Doutor José António da Silveira, reconhe-
ce a Câmara Municipal de Sines como 
senhorio do quintal onde foi construída a 
igreja (2). 
  A igreja de Santa Isabel não ocupava 
todo o quintal no século XVIII e esse espa-
ço seria aquele em que, provavelmente, se 
construíriam as casas arrendadas pela 
Junta da Paróquia no século XIX. 
Desconhecemos também quando foi 
adquirido o domínio directo do quintal 
pela Ordem, embora no mesmo auto de 
reconhecimento se diga que a ordem que-
ria trocar outra propriedade pelo quintal 
onde edificara a sua igreja (3). No entan-
to, em 1864 (4) e 1868 (5) a Ordem ain-
da pagava os cem reis de foro ao conce-
lho.
  De qualquer forma, o quintal partia pelo 
nascente com a Igreja, pelo norte com a 

Rua de S. Francisco (Rua Alexandre 
Herculano), a oeste com a travessa e a sul 
com a Rua dos Clérigos (Rua 9 de Abril), 
rua essa onde se situava a casa da Ordem.
  A segunda notícia da “Venerável Ordem” 
data de 2 de Outubro de 1800 (6). A 
ordem aforava uma sua herdade das 
Paredinhas, na freguesia de São Francisco, 
em Santiago do Cacém, a António Jorge e 
Maria Sobreira, por dezassete alqueires de 
trigo e uma marrã. Esta marrã ainda era 
paga à Ordem em 1864 (7). Esta era uma 
das propriedades da Ordem no concelho 
de Sines e nos concelhos vizinhos, que lhe 
permitiam receber foros em trigo, cevada, e 
animais (uma marrã, uma galinha e um 
frango) (8).
  Uma terceira notícia da Ordem Terceira é 
aquela publicada por Francisco Luís Lopes 
em 1850 (9), assim como o seu templo, a 
Igreja de Santa Isabel. O hospício já não é 
referido por Francisco Luís Lopes, mas 
sobrevive no nome dado à igreja nas fontes 
do século XIX, “Igreja do Hospício”, e nas 
plantas da vila elaboradas nos finais do 
século XVIII por João de Dechermont 
(10). A igreja de Santa Isabel é descrita 
como “pequeno Templo, aceiado e decoro-
so”. A Ordem Terceira em Sines teria então 
quarenta irmãos, menos oito que a 
Misericórdia e mais vinte que a confraria 
do Santíssimo Sacramento (11). 

Sandra Patrício

NOTAS
(1) ARAÚJO, Ana Cristina  A Morte em Lisboa: atitudes e representações: 
1700-1830. 1ª* edição. Lisboa: Editorial Notícias, 1997. ISBN 972-46-
0879-4, PP.330-332.
(2) 1774, Janeiro, 4, casas da aposentadoria  Autto de reconhecimento 
que faz Joaquim dos Santtos Borralho como menistro da Venerável Ordem 
Terceira da Penitencia desta villa de Sines ao Doutor Jose Antonio da 
Silveira como procurador geral da mesma de hum quintal que foii de Andre 
da Costta de Carvalho e hoje he igreja da mesma Ordem Terceira foreira a 
camara desta mesma villa no foro anual de cem reis pagos por quinze de 
Agosto de cada hum anno  100 reis. Câmara Municipal de Sines. 
Património. Inventário dos bens imóveis. Tombo dos Bens do Concelho. 
1767/1848, fl 75-75v
(3) “ (…) e logo pellos dittos foreiros foi ditto ao ditto [fl75v] ao ditto 
Douttor juis de fora que elles avião comprado o ditto quintal para nelle face-
rem a obra da ditta igreja; mas segundo as leiis protestavão requerem pro-
visão ao Desembargo do Passo para lhe conceder o poderem trasmutar o 
ditto foro de cem reis para outra propriedade que fosse comunicável entre 
o comercio das gentes e que no entretantto sempre ficavão responçaveis a 
pagar o ditto foro ao mesmo concelho que sempre reconhecião por direitto 
senhorio da mesma propriedade (…)”.
(4) 1864, Julho, 14, Sines - Auto de tomada de Contas da Irmandade da 
Venerável Ordem Terceira erecta na cappela de Santa Izabel freguezia do 
Salvador da villa de Sines concelho de S.Thiago de Cacem pertencente ao 
anno económico de1863 a 1864, realizado em 14 de Julho de 1964. 
PT/CMSNS/JFSNS02/H/1/2/
(5) SILVA, António de Macedo e  Annaes do Município de Sant'Iago de 
Cacem. 2ª edição. Lisboa: Imprensa Nacional, 1869, p.178.
(6) 1800, Outubro, 2, Sines  Escriptura de aforamento de foro fateozim que 
fazem Antonio Jorge e sua mulher Maria Sobreira moradores no Vouril de 
Baixo freguesia de São Francisco termo da villa de Santiago do Cacem ao 
menistro e mais irmãos da Veneravel Ordem Terceira desta villa de Sines 
pella garantia digo de Sines da erdade das Paredinhas da mesma freguesia 
por dezacette alqueires de trigo e huma marram ou mil reis.
(7) Vide nota 3.
(8) Idem ibidem.
(9) LOPES, Francisco Luiz  Breve Notícia de Sines, Pátria de Vasco da 
Gama. 1ª ed. Lisboa: Typographia do Panorama, 1850, p.68
(10) QUARESMA, António  “Sines no Trânsito da Época Medieval para a 
Época Moderna”, in  “Da Ocidental Praia Lusitana: Vasco da Gama e o Seu 
Tempo. 1ª edição. Lisboa: Comissão Nacional dos Descobrimentos 
Portugueses, 1998, p.61.
(11) Lopes, Francisco, op. Cit, p.71.
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Largo Poeta 
Bocage em 
requalificação
Em Novembro, o largo é encerrado ao trânsito e recebe 
duas novas estruturas, em madeira, para melhorar a sua 
utilização. A recuperação dos edifícios interiores do 
Castelo começa também em Novembro.

OS ARRANJOS exteriores do Largo Poeta 
Bocage, em Sines, vão ser inaugurados no 
dia 23 de Novembro, às 17h00.
  Enquadrado num conjunto de grande 
valor arquitectónico, junto ao Castelo de 
Sines e à Igreja Matriz de São Salvador, o lar-
go recebe no âmbito desta intervenção duas 
plataformas de madeira, com 8m x 8m 
cada, destinadas uma a esplanada e outra a 
apoio da Casa da Juventude. 
  A solução encontrada permite criar uma 
atmosfera descontraída para o convívio, 
lazer e festas, e evocativa das antigas estru-
turas temporárias que se armavam para a 
realização de touradas no interior do 
Castelo e as velhas bancadas aqui existentes 
para o mercado diário que se realizou até 
aos anos oitenta do século XX.
  Além da colocação das novas estruturas, o 
trânsito automóvel será encerrado, ficando 
apenas livre uma faixa de circulação para 
viaturas de emergência e cargas e descargas. 
O acesso de viaturas ligeiras à Igreja Matriz, 
para transporte de pessoas idosas ou defici-
entes, será garantido.
  Esta intervenção da Câmara Municipal 
está inserida no projecto de recuperação e 
qualificação do Castelo de Sines e no 
Programa de Valorização da Zona 
Histórica, qualificando um espaço nobre 
da zona histórica, e tornando-o mais ade-
quado e confortável para a utilização dos 
jovens e população em geral. 

Obras de recuperação 
dos edifícios do Castelo adjudicadas
A Câmara Municipal de Sines adjudicou no 
final de Agosto a requalificação dos edifíci-
os interiores do Castelo de Sines. 
  As obras a realizar destinam-se a preparar a 
Alcáçova e a Torre de Menagem para rece-
ber um dos pólos do Museu de Sines e a 
Casa-Museu Vasco da Gama, a adaptar a 
Casa da Guarnição para funções de recep-
ção e atendimento ao público, e a transfor-
mar o antigo aquartelamento da guarnição 
para serviço educativo e outras funcionali-
dades de apoio ao Museu. 
 O conjunto das obras envolve um montan-
te de cerca de 900 mil euros e conta com o 
co-financiamento do Programa Opera-
cional da Cultura. Com uma duração de 11 
meses, prevê-se que as obras tenha início ain-
da em Novembro.

“A Veneravel Ordem 
Terceira desta villa de Sines” 
Fontes para o seu estudo no Arquivo Histórico Arnaldo 

Soledade - Parte I

Aulas de enriquecimento curricular na disciplina de inglês

Maqueta da requalificação

Alcáçova do Castelo
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ciclo, acrescenta, “todas as actividades de 
enriquecimento curricular foram devida-
mente planificadas e organizadas em parce-
ria com a Câmara Municipal de Sines, o 
que permitiu o início do ano lectivo a 14 de 
Setembro em pleno”. 
  O panorama foi semelhante na Escola 
Secundária Poeta Al Berto, com todos os 
professores colocados antes do início do 
ano lectivo, a 17 de Setembro. Mas o traba-
lho de preparação foi maior comparativa-
mente a anos anteriores, garante o presi-
dente, Emérico Gonçalves. “O concurso de 
professor titular implicou a reestruturação 
do Conselho Pedagógico, para além da 
introdução de novidades na organização de 
actividades lectivas, nomeadamente o siste-
ma de permutas de aulas nos níveis do ensi-
no regular (ensinos básico e secundário)”, 
explica.
  Na Escola Tecnológica do Litoral 
Alentejano (ETLA) as aulas tiveram início 
a 3 de Setembro para os alunos com activi-
dades de recuperação e avaliação de módu-
los atrasados, e a 14 e 17 de Setembro para 
os alunos do 1.º ano e dos 2.º e 3.º anos, res-
pectivamente, o que leva Joaquim 
Marques, presidente da ETLA, a conside-
rar que o início do presente ano lectivo “de-
correu de acordo com o planeamento”.

As novidades 
Uma das principais novidades para este ano 
lectivo no Agrupamento Vertical de Escolas 
de Sines é o funcionamento de cinco tur-
mas de 4.º ano na escola-sede (Escola EB 
2,3 Vasco da Gama), uma medida, justifica 
Bernardette Almeida, para “permitir que 
todas as turmas da EB1/JI Nº1 de Sines fun-
cionem em regime normal, ou seja das 
9h00 às 17h30, e para evitar que a escola 
esteja tão sobrelotada”. 

  Outras novidades para este conjunto de 
escolas são a introdução da disciplina de 
Ciências Experimentais no 1.º ciclo para 
todas as turmas de 4º ano, a implementação 
da modalidade de natação nas actividades 
de enriquecimento curricular, o desenvolvi-
mento de ateliers de combate ao insucesso 
na disciplina de Matemática (para o 3.º 
ciclo), a implementação de horas de leitura 
no 1.º e 2.º ciclos, no âmbito do Plano 
Nacional de Leitura, e o desenvolvimento 
de acções de formação na área das 
Tecnologias de Informação e Comu-
nicação, até ao 3.º ciclo. 
  Os dois cursos profissionais (Técnico de 
Gestão e Animador Sócio-Cultural) e mais 
um Curso de Educação e Formação (Jardi-
nagem e Espaços Verdes) são as grandes 
novidades curriculares na Escola Poeta Al 
Berto. “Com mais estas ofertas, a escola pre-
tende responder ao insucesso escolar e à pos-
sibilidade de formação profissional, tendo 
como objectivo a inserção do jovem no mer-
cado de trabalho”, nota Emérico 
Gonçalves.
  Na Escola Tecnológica, o destaque vai para 
o aumento das parcerias com instituições de 
ensino superior. Assim, teve início um 
Curso de Especialização Tecnológica 
(CET) em Automação e Instrumentação 

Industrial, leccionado em parceria com a 
Escola Superior de Tecnologia do Instituto 
Politécnico de Setúbal e está previsto, para 
breve, um CET em Análises Químicas e 
Microbiológicas, numa parceria com a 
Escola Superior Agrária do Instituto 
Politécnico de Beja. Além disso, a escola terá 
ainda a funcionar neste ano dois CET, pós-
secundário, em regime laboral.

Os desafios
A elaboração do novo Projecto Educativo de 
Agrupamento, que terá a vigência de 3 anos, 
o combate ao insucesso nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e Matemática do 1.º ao 
3.º ciclos, e a implementação do novo siste-
ma de avaliação do pessoal docente, são, na 
opinião de Bernardette Almeida, os grandes 
desafios que se colocam ao Agrupamento 
durante este ano. Paralelamente, a responsá-
vel considera fundamental conseguir imple-
mentar o sistema integrado de gestão de alu-
nos, com o cartão magnético do aluno na 
escola-sede, e envolver os encarregados de 
educação na vida escolar dos seus educan-
dos, objectivos para os quais conta com “o 
empenho, trabalho e participação de toda a 
comunidade educativa e a nível extra-
escolar”. 
  Emérico Gonçalves partilha da mesma opi-

nião e apela a um “maior empenho dos pais 
na formação dos seus educandos, através da 
participação efectiva nas estruturas e órgãos 
da escola e, acima de tudo, de um maior 
empenho na sua formação tendo em conta o 
projecto de vida pessoal”. Relativamente à 
escola, o presidente da Escola Poeta Al Berto 
define como desafios prioritários a continua-
ção do processo de instalação de recursos tec-
nológicos, o funcionamento pedagógico dos 
órgãos e estruturas de orientação educativa 
no quadro do novo Estatuto da Carreira 
Docente, a promoção de processos de práti-
cas pedagógicas e a simplificação da adminis-
tração escolar, “aproximando os funcionários 
dos alunos e restante comunidade educativa 
por via da implementação da gestão de pro-
cessos”.
  Para Joaquim Marques a situação na ETLA 
é “estável”, quer em termos de recursos huma-
nos, quer de programas e recursos didácticos, 
“os quais se encontram actualizados e ade-
quados para a formação oferecida”. Ainda 
assim, o responsável adianta que poderá exis-
tir alguma perturbação com o financiamento 
público, “nomeadamente com as transferên-
cias de verbas atempadas, uma vez que esta-
mos em fase de transição de Quadros 
Comunitários de Apoio”.

ARQUIVO ABERTO

AS ORDENS terceiras são agregações de 
fiéis laicos sob a orientação de uma ordem 
religiosa. Surgiram na Idade Média mas 
foi no período da Contra-Reforma que 
em Portugal mais se difundiram. 
Inseriram-se num quadro de devoção aus-
tera e rigorista, estreitamente relacionadas 
com a observância mendicante. Em 1623 
a Regra da Penitência, do ramo regular, 
teve sede em Lisboa, no Convento de 
Nossa Senhora de Jesus.
  O ramo secular reunia membros de vári-
as ordens sociais, o que se integra no espí-
rito normalizador do ritual e do culto na 
Época Moderna, quando se difundiram 
em Portugal. Os irmãos e as irmãs tercei-
ras eram recrutados entre as pessoas de 
bons costumes, excluíam-se os cristãos-
novos, os “notoriamente pobres”, os 
cadastrados e de conduta viciosa e todos 
os que exerciam ofícios mecânicos (1). 
  Para ingressar na Ordem Terceira, além 
de serem respeitados vários requisitos soci-
ais e religiosos, era necessária uma confis-
são geral e a realização de um testamento, 
actos de integração que apelavam ao desa-
pego do mundo e visavam preparar o 
irmão para a morte. De facto, a Ordem 
Terceira teve um papel bem importante 
na preparação social dos indivíduos para a 
morte: em comunidade, o defunto era 
velado e acompanhado até à sua última 
morada pelos seus irmãos, sem que, nesse 
momento, houvesse distinções entre os 
irmãos. Neste seu papel as ordens terceiras 
rivalizavam com as misericórdias, no seu 
papel de assistência aos mortos.
  Em Sines a Ordem Terceira de São 
Francisco estaria sob a supervisão religiosa 
do Convento de Santo António, da 
Ordem de S. Francisco. A primeira refe-
rência documental referente à Ordem 
Terceira em Sines que podemos encontrar 
no Arquivo Municipal data de 4 de 
Janeiro de 1774, quando o “menistro da 
Venerável Ordem Terceira da Penitencia”, 
Doutor José António da Silveira, reconhe-
ce a Câmara Municipal de Sines como 
senhorio do quintal onde foi construída a 
igreja (2). 
  A igreja de Santa Isabel não ocupava 
todo o quintal no século XVIII e esse espa-
ço seria aquele em que, provavelmente, se 
construíriam as casas arrendadas pela 
Junta da Paróquia no século XIX. 
Desconhecemos também quando foi 
adquirido o domínio directo do quintal 
pela Ordem, embora no mesmo auto de 
reconhecimento se diga que a ordem que-
ria trocar outra propriedade pelo quintal 
onde edificara a sua igreja (3). No entan-
to, em 1864 (4) e 1868 (5) a Ordem ain-
da pagava os cem reis de foro ao conce-
lho.
  De qualquer forma, o quintal partia pelo 
nascente com a Igreja, pelo norte com a 

Rua de S. Francisco (Rua Alexandre 
Herculano), a oeste com a travessa e a sul 
com a Rua dos Clérigos (Rua 9 de Abril), 
rua essa onde se situava a casa da Ordem.
  A segunda notícia da “Venerável Ordem” 
data de 2 de Outubro de 1800 (6). A 
ordem aforava uma sua herdade das 
Paredinhas, na freguesia de São Francisco, 
em Santiago do Cacém, a António Jorge e 
Maria Sobreira, por dezassete alqueires de 
trigo e uma marrã. Esta marrã ainda era 
paga à Ordem em 1864 (7). Esta era uma 
das propriedades da Ordem no concelho 
de Sines e nos concelhos vizinhos, que lhe 
permitiam receber foros em trigo, cevada, e 
animais (uma marrã, uma galinha e um 
frango) (8).
  Uma terceira notícia da Ordem Terceira é 
aquela publicada por Francisco Luís Lopes 
em 1850 (9), assim como o seu templo, a 
Igreja de Santa Isabel. O hospício já não é 
referido por Francisco Luís Lopes, mas 
sobrevive no nome dado à igreja nas fontes 
do século XIX, “Igreja do Hospício”, e nas 
plantas da vila elaboradas nos finais do 
século XVIII por João de Dechermont 
(10). A igreja de Santa Isabel é descrita 
como “pequeno Templo, aceiado e decoro-
so”. A Ordem Terceira em Sines teria então 
quarenta irmãos, menos oito que a 
Misericórdia e mais vinte que a confraria 
do Santíssimo Sacramento (11). 

Sandra Patrício

NOTAS
(1) ARAÚJO, Ana Cristina  A Morte em Lisboa: atitudes e representações: 
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pagar o ditto foro ao mesmo concelho que sempre reconhecião por direitto 
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Cacem. 2ª edição. Lisboa: Imprensa Nacional, 1869, p.178.
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fazem Antonio Jorge e sua mulher Maria Sobreira moradores no Vouril de 
Baixo freguesia de São Francisco termo da villa de Santiago do Cacem ao 
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(9) LOPES, Francisco Luiz  Breve Notícia de Sines, Pátria de Vasco da 
Gama. 1ª ed. Lisboa: Typographia do Panorama, 1850, p.68
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Largo Poeta 
Bocage em 
requalificação
Em Novembro, o largo é encerrado ao trânsito e recebe 
duas novas estruturas, em madeira, para melhorar a sua 
utilização. A recuperação dos edifícios interiores do 
Castelo começa também em Novembro.

OS ARRANJOS exteriores do Largo Poeta 
Bocage, em Sines, vão ser inaugurados no 
dia 23 de Novembro, às 17h00.
  Enquadrado num conjunto de grande 
valor arquitectónico, junto ao Castelo de 
Sines e à Igreja Matriz de São Salvador, o lar-
go recebe no âmbito desta intervenção duas 
plataformas de madeira, com 8m x 8m 
cada, destinadas uma a esplanada e outra a 
apoio da Casa da Juventude. 
  A solução encontrada permite criar uma 
atmosfera descontraída para o convívio, 
lazer e festas, e evocativa das antigas estru-
turas temporárias que se armavam para a 
realização de touradas no interior do 
Castelo e as velhas bancadas aqui existentes 
para o mercado diário que se realizou até 
aos anos oitenta do século XX.
  Além da colocação das novas estruturas, o 
trânsito automóvel será encerrado, ficando 
apenas livre uma faixa de circulação para 
viaturas de emergência e cargas e descargas. 
O acesso de viaturas ligeiras à Igreja Matriz, 
para transporte de pessoas idosas ou defici-
entes, será garantido.
  Esta intervenção da Câmara Municipal 
está inserida no projecto de recuperação e 
qualificação do Castelo de Sines e no 
Programa de Valorização da Zona 
Histórica, qualificando um espaço nobre 
da zona histórica, e tornando-o mais ade-
quado e confortável para a utilização dos 
jovens e população em geral. 

Obras de recuperação 
dos edifícios do Castelo adjudicadas
A Câmara Municipal de Sines adjudicou no 
final de Agosto a requalificação dos edifíci-
os interiores do Castelo de Sines. 
  As obras a realizar destinam-se a preparar a 
Alcáçova e a Torre de Menagem para rece-
ber um dos pólos do Museu de Sines e a 
Casa-Museu Vasco da Gama, a adaptar a 
Casa da Guarnição para funções de recep-
ção e atendimento ao público, e a transfor-
mar o antigo aquartelamento da guarnição 
para serviço educativo e outras funcionali-
dades de apoio ao Museu. 
 O conjunto das obras envolve um montan-
te de cerca de 900 mil euros e conta com o 
co-financiamento do Programa Opera-
cional da Cultura. Com uma duração de 11 
meses, prevê-se que as obras tenha início ain-
da em Novembro.

“A Veneravel Ordem 
Terceira desta villa de Sines” 
Fontes para o seu estudo no Arquivo Histórico Arnaldo 

Soledade - Parte I

Aulas de enriquecimento curricular na disciplina de inglês

Maqueta da requalificação

Alcáçova do Castelo
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INOV@EMPREGO

Feira mostra caminhos
do emprego na região
Entre 10 e 15 de Outubro, na 1.ª Feira do Emprego, da Formação e do Empreendedorismo do Litoral Alentejano, o 
Centro de Artes foi um centro de oferta e um fórum privilegiado de debate sobre o fenómeno do emprego na região.

A CÂMARA Municipal de Sines iniciou, 
entre 10 e 15 de Outubro, no Centro de 
Artes de Sines, uma nova iniciativa anual, 
destinada a promover o emprego na região 
e a compreender as suas dinâmicas. A pri-
meira Inov@emprego - Feira do Emprego, 

Workshop Indústria, Energia e Logística

Porto e indústrias apresentam 
contributo para o emprego 
O que significam os novos investimentos portuários e industriais na criação de mais postos de trabalho para Sines e para a região.

O PRIMEIRO dos três “workshops” reali-
zados no seio da Inov@emprego sobre o 
mercado de trabalho do Alentejo Litoral  
centrou-se na análise e identificação de 
oportunidades das áreas da indústria, ener-
gia e logística. Sendo estas actividades actu-
almente já muito importantes no concelho, 
qual é o seu contributo para a estrutura do 
emprego? E o que vão significar os novos 
investimentos previstos no porto, nas uni-
dades instaladas e em novas unidades?

Zonas logísticas no centro 
das oportunidades
As primeiras respostas a estas perguntas 
foram trazidas à Inov@emprego por 
Miguel Borralho, responsável da AICEP 
Global Parques (antiga API Parques), que 
apresentou um resumo dos números sobre 
o impacte dos novos investimentos na 
Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) 
na criação de emprego.
 Correspondendo a 12% do total do 
emprego geral no Alentejo Litoral, 1417 
empregos directos e uma média de 1310 
indirectos é a soma dos empregos gerados 
pelas empresas instaladas na ZILS hoje. O 
cálculo que Miguel Borralho faz do que 
podem significar os novos investimentos 
industriais confirmados aponta para mais 
702 empregos directos e 818 indirectos, 
sem contar com os postos de trabalho tem-
porários gerados na fase de construção. 
  Às oportunidades de emprego criadas na 
ZILS juntam-se as promissoras, mas ainda 
incertas, oportunidades criadas pela Zona 
de Actividades Logísticas do Porto de Si-
nes, que já conta com 12 hectares concluí-
dos dos 245 planeados. O administrador 
da APS João Franco veio à feira sem núme-
ros, mas com a convicção de que o “merca-
do de contentores será um filão no futuro 
próximo”, podendo o Porto de Sines, se 
robustecido pelos investimentos necessári-
os, conquistar Madrid e chegar-se à frente 
na captação das mercadorias que chegam 
da China para o Norte e o Centro da 
Europa. Essa é a grande esperança de Sines 
para a criação sustentada de emprego a 
médio e longo prazo.

Galp e Repsol mostram 
o emprego que valem
Com as suas unidades em fase de cresci-
mento, a Galp Energia e a Repsol YPF tive-
ram na Inov@emprego um pódio para 
explicar o que significam e o que, com as 
obras de expansão, vão significar para Sines 
na área dos recursos humanos.
  Vítor Machado desenhou o esquema labo-
ral da Galp na sua situação actual: perto de 
500 trabalhadores (mais 200 em regime de 

“outsourcing” permanente), predomínio 
da faixa etária 41-55 anos e maioria esmaga-
dora de homens (88,7%). Com os novos 
investimentos prevê-se a criação de mais 
150 postos directos e 150 indirectos, envol-
vendo a construção das novas unidades 
3000 trabalhadores. Quadros e técnicos de 
especialidades como electricistas de alta ten-
são e fogueiros são profissionais que podem 
abordar o recrutamento com confiança. E 
também as mulheres, com a diluição do pre-
conceito conseguida pelo bom desempe-

NA ABERTURA da feira, no primeiro 
workshop, realizado dia 10 de Outubro, 
Alexandre Rosa, vice-presidente do 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, e Arnaldo Frade, sub-
delegado regional da mesma entidade, tra-
çaram um perfil do emprego no Alentejo, 
no Alentejo Litoral e em Sines.
  Os elevados níveis de envelhecimento, o 
défice estrutural na qualificação dos recur-
sos humanos, uma taxa de actividade infe-
rior à média do país (nomeadamente nas 
mulheres) e o peso ainda excessivo dos sec-
tores I e II desenham, para Alexandre Rosa, 
o quadro laboral no Alentejo. Um quadro 
negro, mas que pode estar em vias de viver 
dias mais claros, em especial na faixa litoral: 
“Os investimentos no turismo e no Porto 
de Sines tornam o Alentejo numa das 
regiões do país com melhores expectativas 

IEFP desenha retrato do emprego na região

da Formação e do Empreendedorismo do 
Litoral Alentejano arrancou com a realiza-
ção de três “workshops” sobre o mercado de 
trabalho no Alentejo Litoral e a organização 
de um espaço com 33 expositores de entida-
des com actividade na área - PME's, empre-

sas de trabalho temporário, forças armadas, 
associações de desenvolvimento, institui-
ções de ensino, etc. - que recebeu a visita de 
mais de 2000 pessoas. 

Qualificação é chave do emprego
Concluída a feira, o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho, estava 
satisfeito com os resultados: “Foi histórico. 
Juntando empresários, entidades ligadas à 
formação e ao emprego, instituições dos vári-
os níveis de ensino (incluindo politécnicos e 
universidades), muitos jovens, discutiu-se 
pela primeira vez com grande profundidade 
e abertura temas como o acesso das mulhe-
res a emprego qualificado no complexo 
industrial, um tabu que, demonstrou-se, 
não tem qualquer justificação nos tempos 
actuais. E os expositores suscitaram um inte-
resse extraordinário. A título de exemplo, 
cada uma das sete empresas de trabalho tem-
porário presentes teve mais de 100 inscri-
ções para empregos”.
  No encerramento, a vereadora Marisa 
Santos, considerou a Inov@emprego “uma 
aposta ganha”, em especial por ter consegui-

nho das poucas operadoras do sexo femini-
no já existentes, podem estar seguras, garan-
tiu Vítor Machado, de que serão tratadas 
equitativamente com os homens nos con-
cursos para aquela posição.
  O tom da intervenção da Repsol YPF foi 
semelhante. Até os números apresentados 
pela sua representante, Isabel Pereira, fica-
ram próximos: uma das principais emprega-
doras da região, a unidade tem hoje 440 
empregados, 279 prestadores de serviços 
permanentes, algum envelhecimento do 

quadro (a faixa etária 45-59 domina) e uma 
maioria esmagadora de homens (87%). Com 
as obras do projecto para duplicação da capa-
cidade de produção do complexo a partir de 
2010, a Repsol prevê manter os postos de tra-
balho actuais e criar 500 novos (directos e 
indirectos), mais os 1500 envolvidos na fase 
de construção. 
Que trabalhadores desejam a Artenius e 
a National Gas Company 
Depois de duas empresas históricas da malha 
industrial de Sines, a palavra foi dada a dois 
novos actores: a Artenius e a National Gas 
Company.
  De acordo com o seu director-geral, Rui 
Sousa, a fábrica de plásticos MegaPTA Sines, 
construída pela catalã Artenius, empregará 
150 pessoas de forma directa e 200 de forma 
indirecta, quando em 2010 entrar em opera-
ção. De todo o “workshop” foi a empresa 
mais concreta no modo como pretendem 
organizar esses recursos humanos: licencia-
dos nos mais diferentes tipos de engenharia 
(da química à electromecânica, da electróni-
ca à de qualidade), licenciados em gestão 
financeira, informática, logística, informáti-
ca, economia, bacharéis ou pessoas com for-
mação profissional específica em mecânica, 
electricidade, instrumentação, higiene e segu-
rança, etc. O recrutamento só começa no 
segundo trimestre de 2008, mas quem quiser 
saber mais pode começar já a solicitar infor-
mações para recrutamento@selenis.com.
  Konstantyin Makhov, director nacional da 
National Gas Company russa, não deu um 
email para os jovens de Sines começarem a 
enviar currículos mas garantiu que dos 180 
postos de trabalho directos que a nova fábrica 
de fertilizantes orgânicos irá criar no final de 
2009, 60% serão para pessoal altamente espe-
cializado (jovens com 12.º ano que recebem 
formação específica após recrutamento), 
30% para bacharéis e 10% para licenciados. 
A disponibilidade cultural, com raízes na tra-
dição da indústria russa, para contratar 
mulheres, e o desejo de colaborar com uma 
universidade portuguesa na criação em Sines 
de uma unidade de investigação na área da 
química foram afirmações de intenções que o 
presidente da CMS apreciou e registou.
  Perspectivando-se uma procura simultânea 
pelo mesmo tipo de profissionais a partir de 
2008, as empresas do painel mostraram-se de 
acordo sobre a necessidade de colaborar com 
as instituições locais de formação profissio-
nal na criação de cursos transversais às neces-
sidades das várias indústrias. E, dirigido aos 
estudantes, fizeram um alerta comum: é hoje 
altamente improvável que qualquer uma 
delas venha a admitir novos profissionais 
com menos do 12.º ano de escolaridade. 

do alertar os mais jovens sobre a importância 
de se prepararem para o emprego qualifica-
do.
  No mesmo sentido, Manuel Coelho deixou 
uma palavra aos estudantes: “Com esta feira, 
estreitámos a relação da escola e dos alunos 
com as empresas e o mundo do trabalho. 
Criámos uma plataforma com circuitos de 
informação entre as escolas, os jovens, os 
empresários, a formação e a qualificação pro-
fissional. Entre 2008 e 2011 vão estar a traba-
lhar em Sines entre 3000 e 5000 trabalhado-
res e na fase de exploração irá haver mais 
emprego permanente. Estamos a sensibilizar 
as empresas para que dêem prioridade aos tra-
balhadores de Sines e da região e esta é uma 
oportunidade que os jovens de Sines não 
podem perder. Mas, para isso, é preciso que 
se apliquem nos estudos. Só o aproveitamen-
to escolar é passaporte para aceder a empre-
gos qualificados”.
  A Inov@emprego foi organizada pela 
Câmara de Sines, contou com o apoio finan-
ceiro do "Programa Leader +", com o patro-
cínio do Crédito Agrícola e da AICEP Global 
Parques e com a parceria de várias entidades.

reais de desenvolvimento”, afirmou. 
  O reforço da capacidade formativa do ins-
tituto, com a melhoria do Centro de 
Formação de Santiago do Cacém e, a muito 
curto prazo, a melhoria definitiva das con-
dições de trabalho do Centro de Emprego 
de Sines foram alguns dos compromissos 
do responsável do IEFP no trabalho para 
ajudar a população regional a aproveitar as 
oportunidades que se avizinham. Acções de 
parceria como as desenvolvidas recente-
mente pelo instituto com a PSA e a Repsol 
foram apontadas por Arnaldo Frade como 
exemplos de trabalho nesse sentido. 
  Em suma, um conjunto de esforços para 
melhorar depressa indicadores como o 
número de inscritos no Centro de Emprego 
de Sines - que era de 2336 em Agosto - ou a 
percentagem de mulheres entre os desem-
pregados no Alentejo Litoral: 63%.

Os jovens foram os principais destinatários da componente de expositores da feira

Presidente da Câmara de Sines, Manuel Coelho Centenas de jovens fizeram inscrições e entrega de currículos

Os principais investimentos previstos para o concelho de Sines situam-se na área da indústria
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INOV@EMPREGO

Feira mostra caminhos
do emprego na região
Entre 10 e 15 de Outubro, na 1.ª Feira do Emprego, da Formação e do Empreendedorismo do Litoral Alentejano, o 
Centro de Artes foi um centro de oferta e um fórum privilegiado de debate sobre o fenómeno do emprego na região.

A CÂMARA Municipal de Sines iniciou, 
entre 10 e 15 de Outubro, no Centro de 
Artes de Sines, uma nova iniciativa anual, 
destinada a promover o emprego na região 
e a compreender as suas dinâmicas. A pri-
meira Inov@emprego - Feira do Emprego, 

Workshop Indústria, Energia e Logística

Porto e indústrias apresentam 
contributo para o emprego 
O que significam os novos investimentos portuários e industriais na criação de mais postos de trabalho para Sines e para a região.

O PRIMEIRO dos três “workshops” reali-
zados no seio da Inov@emprego sobre o 
mercado de trabalho do Alentejo Litoral  
centrou-se na análise e identificação de 
oportunidades das áreas da indústria, ener-
gia e logística. Sendo estas actividades actu-
almente já muito importantes no concelho, 
qual é o seu contributo para a estrutura do 
emprego? E o que vão significar os novos 
investimentos previstos no porto, nas uni-
dades instaladas e em novas unidades?

Zonas logísticas no centro 
das oportunidades
As primeiras respostas a estas perguntas 
foram trazidas à Inov@emprego por 
Miguel Borralho, responsável da AICEP 
Global Parques (antiga API Parques), que 
apresentou um resumo dos números sobre 
o impacte dos novos investimentos na 
Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS) 
na criação de emprego.
 Correspondendo a 12% do total do 
emprego geral no Alentejo Litoral, 1417 
empregos directos e uma média de 1310 
indirectos é a soma dos empregos gerados 
pelas empresas instaladas na ZILS hoje. O 
cálculo que Miguel Borralho faz do que 
podem significar os novos investimentos 
industriais confirmados aponta para mais 
702 empregos directos e 818 indirectos, 
sem contar com os postos de trabalho tem-
porários gerados na fase de construção. 
  Às oportunidades de emprego criadas na 
ZILS juntam-se as promissoras, mas ainda 
incertas, oportunidades criadas pela Zona 
de Actividades Logísticas do Porto de Si-
nes, que já conta com 12 hectares concluí-
dos dos 245 planeados. O administrador 
da APS João Franco veio à feira sem núme-
ros, mas com a convicção de que o “merca-
do de contentores será um filão no futuro 
próximo”, podendo o Porto de Sines, se 
robustecido pelos investimentos necessári-
os, conquistar Madrid e chegar-se à frente 
na captação das mercadorias que chegam 
da China para o Norte e o Centro da 
Europa. Essa é a grande esperança de Sines 
para a criação sustentada de emprego a 
médio e longo prazo.

Galp e Repsol mostram 
o emprego que valem
Com as suas unidades em fase de cresci-
mento, a Galp Energia e a Repsol YPF tive-
ram na Inov@emprego um pódio para 
explicar o que significam e o que, com as 
obras de expansão, vão significar para Sines 
na área dos recursos humanos.
  Vítor Machado desenhou o esquema labo-
ral da Galp na sua situação actual: perto de 
500 trabalhadores (mais 200 em regime de 

“outsourcing” permanente), predomínio 
da faixa etária 41-55 anos e maioria esmaga-
dora de homens (88,7%). Com os novos 
investimentos prevê-se a criação de mais 
150 postos directos e 150 indirectos, envol-
vendo a construção das novas unidades 
3000 trabalhadores. Quadros e técnicos de 
especialidades como electricistas de alta ten-
são e fogueiros são profissionais que podem 
abordar o recrutamento com confiança. E 
também as mulheres, com a diluição do pre-
conceito conseguida pelo bom desempe-

NA ABERTURA da feira, no primeiro 
workshop, realizado dia 10 de Outubro, 
Alexandre Rosa, vice-presidente do 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, e Arnaldo Frade, sub-
delegado regional da mesma entidade, tra-
çaram um perfil do emprego no Alentejo, 
no Alentejo Litoral e em Sines.
  Os elevados níveis de envelhecimento, o 
défice estrutural na qualificação dos recur-
sos humanos, uma taxa de actividade infe-
rior à média do país (nomeadamente nas 
mulheres) e o peso ainda excessivo dos sec-
tores I e II desenham, para Alexandre Rosa, 
o quadro laboral no Alentejo. Um quadro 
negro, mas que pode estar em vias de viver 
dias mais claros, em especial na faixa litoral: 
“Os investimentos no turismo e no Porto 
de Sines tornam o Alentejo numa das 
regiões do país com melhores expectativas 

IEFP desenha retrato do emprego na região

da Formação e do Empreendedorismo do 
Litoral Alentejano arrancou com a realiza-
ção de três “workshops” sobre o mercado de 
trabalho no Alentejo Litoral e a organização 
de um espaço com 33 expositores de entida-
des com actividade na área - PME's, empre-

sas de trabalho temporário, forças armadas, 
associações de desenvolvimento, institui-
ções de ensino, etc. - que recebeu a visita de 
mais de 2000 pessoas. 

Qualificação é chave do emprego
Concluída a feira, o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Manuel Coelho, estava 
satisfeito com os resultados: “Foi histórico. 
Juntando empresários, entidades ligadas à 
formação e ao emprego, instituições dos vári-
os níveis de ensino (incluindo politécnicos e 
universidades), muitos jovens, discutiu-se 
pela primeira vez com grande profundidade 
e abertura temas como o acesso das mulhe-
res a emprego qualificado no complexo 
industrial, um tabu que, demonstrou-se, 
não tem qualquer justificação nos tempos 
actuais. E os expositores suscitaram um inte-
resse extraordinário. A título de exemplo, 
cada uma das sete empresas de trabalho tem-
porário presentes teve mais de 100 inscri-
ções para empregos”.
  No encerramento, a vereadora Marisa 
Santos, considerou a Inov@emprego “uma 
aposta ganha”, em especial por ter consegui-

nho das poucas operadoras do sexo femini-
no já existentes, podem estar seguras, garan-
tiu Vítor Machado, de que serão tratadas 
equitativamente com os homens nos con-
cursos para aquela posição.
  O tom da intervenção da Repsol YPF foi 
semelhante. Até os números apresentados 
pela sua representante, Isabel Pereira, fica-
ram próximos: uma das principais emprega-
doras da região, a unidade tem hoje 440 
empregados, 279 prestadores de serviços 
permanentes, algum envelhecimento do 

quadro (a faixa etária 45-59 domina) e uma 
maioria esmagadora de homens (87%). Com 
as obras do projecto para duplicação da capa-
cidade de produção do complexo a partir de 
2010, a Repsol prevê manter os postos de tra-
balho actuais e criar 500 novos (directos e 
indirectos), mais os 1500 envolvidos na fase 
de construção. 
Que trabalhadores desejam a Artenius e 
a National Gas Company 
Depois de duas empresas históricas da malha 
industrial de Sines, a palavra foi dada a dois 
novos actores: a Artenius e a National Gas 
Company.
  De acordo com o seu director-geral, Rui 
Sousa, a fábrica de plásticos MegaPTA Sines, 
construída pela catalã Artenius, empregará 
150 pessoas de forma directa e 200 de forma 
indirecta, quando em 2010 entrar em opera-
ção. De todo o “workshop” foi a empresa 
mais concreta no modo como pretendem 
organizar esses recursos humanos: licencia-
dos nos mais diferentes tipos de engenharia 
(da química à electromecânica, da electróni-
ca à de qualidade), licenciados em gestão 
financeira, informática, logística, informáti-
ca, economia, bacharéis ou pessoas com for-
mação profissional específica em mecânica, 
electricidade, instrumentação, higiene e segu-
rança, etc. O recrutamento só começa no 
segundo trimestre de 2008, mas quem quiser 
saber mais pode começar já a solicitar infor-
mações para recrutamento@selenis.com.
  Konstantyin Makhov, director nacional da 
National Gas Company russa, não deu um 
email para os jovens de Sines começarem a 
enviar currículos mas garantiu que dos 180 
postos de trabalho directos que a nova fábrica 
de fertilizantes orgânicos irá criar no final de 
2009, 60% serão para pessoal altamente espe-
cializado (jovens com 12.º ano que recebem 
formação específica após recrutamento), 
30% para bacharéis e 10% para licenciados. 
A disponibilidade cultural, com raízes na tra-
dição da indústria russa, para contratar 
mulheres, e o desejo de colaborar com uma 
universidade portuguesa na criação em Sines 
de uma unidade de investigação na área da 
química foram afirmações de intenções que o 
presidente da CMS apreciou e registou.
  Perspectivando-se uma procura simultânea 
pelo mesmo tipo de profissionais a partir de 
2008, as empresas do painel mostraram-se de 
acordo sobre a necessidade de colaborar com 
as instituições locais de formação profissio-
nal na criação de cursos transversais às neces-
sidades das várias indústrias. E, dirigido aos 
estudantes, fizeram um alerta comum: é hoje 
altamente improvável que qualquer uma 
delas venha a admitir novos profissionais 
com menos do 12.º ano de escolaridade. 

do alertar os mais jovens sobre a importância 
de se prepararem para o emprego qualifica-
do.
  No mesmo sentido, Manuel Coelho deixou 
uma palavra aos estudantes: “Com esta feira, 
estreitámos a relação da escola e dos alunos 
com as empresas e o mundo do trabalho. 
Criámos uma plataforma com circuitos de 
informação entre as escolas, os jovens, os 
empresários, a formação e a qualificação pro-
fissional. Entre 2008 e 2011 vão estar a traba-
lhar em Sines entre 3000 e 5000 trabalhado-
res e na fase de exploração irá haver mais 
emprego permanente. Estamos a sensibilizar 
as empresas para que dêem prioridade aos tra-
balhadores de Sines e da região e esta é uma 
oportunidade que os jovens de Sines não 
podem perder. Mas, para isso, é preciso que 
se apliquem nos estudos. Só o aproveitamen-
to escolar é passaporte para aceder a empre-
gos qualificados”.
  A Inov@emprego foi organizada pela 
Câmara de Sines, contou com o apoio finan-
ceiro do "Programa Leader +", com o patro-
cínio do Crédito Agrícola e da AICEP Global 
Parques e com a parceria de várias entidades.

reais de desenvolvimento”, afirmou. 
  O reforço da capacidade formativa do ins-
tituto, com a melhoria do Centro de 
Formação de Santiago do Cacém e, a muito 
curto prazo, a melhoria definitiva das con-
dições de trabalho do Centro de Emprego 
de Sines foram alguns dos compromissos 
do responsável do IEFP no trabalho para 
ajudar a população regional a aproveitar as 
oportunidades que se avizinham. Acções de 
parceria como as desenvolvidas recente-
mente pelo instituto com a PSA e a Repsol 
foram apontadas por Arnaldo Frade como 
exemplos de trabalho nesse sentido. 
  Em suma, um conjunto de esforços para 
melhorar depressa indicadores como o 
número de inscritos no Centro de Emprego 
de Sines - que era de 2336 em Agosto - ou a 
percentagem de mulheres entre os desem-
pregados no Alentejo Litoral: 63%.

Os jovens foram os principais destinatários da componente de expositores da feira

Presidente da Câmara de Sines, Manuel Coelho Centenas de jovens fizeram inscrições e entrega de currículos

Os principais investimentos previstos para o concelho de Sines situam-se na área da indústria
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Workshop Empreendedorismo e qualificação

Enfrentar o desafio de criar 
o próprio emprego 
A importância da iniciativa pessoal no contexto da retracção do mercado de trabalho foi discutida no “workshop” de dia 12. 

NUM contexto económico instável para o 
emprego certo e seguro, a criação do pró-
prio posto de trabalho é encarada como 
uma solução. Foi este o ponto de partida 
para o “workshop” de 12 de Outubro, uma 
reflexão sobre a importância de estimular o 
empreendedorismo numa cultura em que a 
promoção da iniciativa pessoal não faz 
parte da educação tradicional. No final, foi 
feita a primeira apresentação da principal 
iniciativa do município nesta matéria: o 
Sines Tecnopólo.

Empreender é um acto de coragem…
“Podemos levar o cavalo à água, mas não 
podemos obrigá-lo a beber”. Foi desta for-
ma, acentuando a importância da vontade 
pessoal como o principal capital de um 
empreendedor, que Soumodip Sarkar, 
Director do Centro de Estudos e Formação 
Avançada em Gestão e Economia da 
Universidade de Évora, resumiu a sua 
intervenção no “workshop”. O Estado 
pode contribuir, não tanto na criação de 
mais apoios financeiros e iniciativas (já os 
há suficientes, defendeu Sarkar), mas na 
promoção do espírito empreendedor. 
Porque, disse, “não ter dinheiro não é des-
culpa para não montar um negócio”. O que 
é preciso é “ter um plano e executá-lo”.
  José Paulo Esperança, do AUDAX, um 

Sines Tecnopólo aproxima 
escola e empresas e concentra-se 
na economia do mar
UM DOS momentos mais importantes da 
Inov@emprego foi a primeira apresentação 
pública do Sines Tecnopólo, a designação 
que assumirá a incubadora de empresas pro-
movida pela associação de direito privado 
constituída pela Câmara Municipal de 
Sines, Institutos Politécnicos de Setúbal e 
Beja e Universidades de Évora e Algarve.
  O exemplo de pólo tecnológico que prece-
deu a apresentação de Sines não podia ser 
mais inspirador: sedeado em Cantanhede, o 
Biocant é o primeiro parque português espe-
cializado em biotecnologias e um caso 
excepcional de sucesso, com 93 postos de 
trabalho criados, 10 empresas estabelecidas 
e 5 milhões de euros de lucro. Factores de 
sucesso? Boa localização, uma cidade que 
embora pequena tem uma boa infra-
estrutura social, e o empenhamento do 
município.
  O Sines Tecnopólo tem um empenhamen-
to igual do município no sentido de que 
todas as suas potencialidades sejam aprovei-
tadas para o desenvolvimento do concelho e 
da região. E esse contributo começa pela sua 
principal aposta: promover uma nova apro-
ximação entre as empresas e a escola. E 
como se fará essa aproximação? Com activi-
dades de investigação e formação com inte-
resse para a indústria e serviços, com o 
desenvolvimento conjunto de novos pro-
dutos e processos, com a realização de deba-
tes sobre experiências e inovações introdu-
zidas no campo da investigação científica e 
tecnológica, e - ponto muito importante - 
com a introdução da formação superior em 
Sines, através de cursos de nível pré-
graduado e pós-graduado.
  Na lógica do espaço em que se insere, a pri-

centro de apoio ao empreendedorismo e 
empresas familiares desenvolvido a partir 
do ISCTE, não podia estar mais de acordo: 
“Os recursos humanos são mais importan-
tes que os recursos financeiros”, afirmou. 
Recursos humanos que não temam o fracas-
so, que procurem ser inovadores na aborda-
gem ao mercado e não padeçam de “miopia 
de capital”, o perigo de querer copiar os 
casos de sucesso da moda. 

… mas há apoios
“Querer fazer é mais importante do que a 
conta no banco” podia ser o lema do empre-
endedorismo ideal, mas não foi sem inte-
resse que alguns jovens da plateia reagiram, 
no período de debate, à notícia do gerente 
da Caixa de Crédito Agrícola sobre a criação 
de uma linha de crédito de apoio ao empre-
endedorismo especificamente destinada ao 
Alentejo Litoral. Esta linha tem um mon-
tante global de 5 milhões de euros e admite 
um máximo por projecto de 50 mil euros, 
oferecendo também um subsídio reembol-
sável por cada posto de trabalho criado. As 
candidaturas estão abertas até 31 de 
Dezembro de 2008.
  Uma das instituições da região com traba-
lho interdisciplinar no apoio à qualificação 
e ao empreendedorismo é a ADL - 

Associação de Desenvolvimento do Litoral 
Alentejano. No que toca especificamente ao 
empreendedorismo, Raquel Hilário apresen-
tou na feira as acções que a associação desen-
volveu no âmbito do programa Equal (pro-
jecto “Grândola em Rede”, em que foram 
desenvolvidos 10 processos de criação de 
auto-emprego, cinco dos quais com sucesso), 
no âmbito do programa Rede (consultoria e 
apoio à gestão de PME's) e no âmbito do pro-
grama Leader+ (100 postos de trabalho cria-
dos em 200 projectos de empresas, associa-
ções e instituições locais). Se quer saber mais 
sobre o apoio que a ADL proporciona a este 
nível ligue 269 827 233.
  Se pretende inscrever-se ou organizar um 
projecto de formação para o empreendedo-
rismo pode contactar uma das escolas que 
apresentou os seus serviços na feira, a GES 
Entrepreneur - ela própria uma caso de 
empreendedorismo, por ter identificado e 
explorado o nicho de mercado que era a falta 
de educação formal nesta matéria. A empresa 
realiza projectos com escolas, prisões, forma-
ção de formadores, campos para jovens 
empreendedores, entre outros.
  Iniciativa para a qualificação da população 
na área das tecnologias de informação e 
comunicação, a rede de espaços e de pontos 
de acesso à Internet desenvolvida pelo 

governo no âmbito do Plano Operativo da 
Sociedade do Conhecimento - através do 
qual está a ser desenvolvido o projecto da 
Região Digital do Litoral Alentejano, de 
que Sines faz parte - foi apresentada pelo 
assessor principal do programa, Luís Lucas.
  
Casos de sucesso: YDreams,
AccessiblePortugal e Eneida 
O que leva uma ideia a ter ou não sucesso? 
Quais as principais dificuldades na monta-
gem de uma empresa? Foi para ajudar a res-
ponder, com casos reais, a perguntas como 
estas que a feira convidou representantes de 
três empresas novas que deram certo.
  A primeira foi a YDreams, um caso raro de 
sucesso internacional da criatividade por-
tuguesa na área das novas tecnologias, apre-
sentado por um co-fundador de jeans e 
pólo, com a promessa de um ambiente de 
trabalho à “Google”. Empenhada em tra-
balhar para “mudar o paradigma da com-
putação”, a YDreams, fundada em 2000 
por sete pessoas e actualmente com 140 em 
todo o mundo, tem, nas palavras de 
Eduardo Dias, uma certeza: uma invenção 
só faz sentido se houver uma predisposição 
do público para a sua utilização. 
  Joana Prates, fundadora da Accessible 
Portugal, não quis mudar o paradigma da 
computação, quis apenas que pessoas como 
seu tio, deficiente motor, pudessem fazer 
turismo como quaisquer outras. E, já ago-
ra, fazer disso um modo de vida rentável 
para si própria. Mas não foi fácil: os tempos 
da burocracia não ajudaram, cometeu o 
“erro crasso” de assumir custos fixos 
quando ainda não podia desenvolver a sua 
actividade e faltou-lhe, no início, informa-
ção suficiente para uma devida introdução 
no mercado. Mas, com perseverança e o 
apoio do FINICIA, um programa do 
IAPMEI para apoio financeiro ao arranque 
de novas empresas, a AccessiblePortugal 
está a vingar. Conselho principal aos novos 
empreendedores: gastem tempo a conhecer 
o mercado que pretendem explorar.
  O terceiro caso de sucesso nasceu, em 
2005, com quatro pessoas, numa pequena 
sala da antiga API Parques: a Eneida, uma 
empresa especializada na criação de solu-
ções para monitorizar a segurança e eficiên-
cia energética de equipamentos industriais. 
Hoje com 22 colaboradores em Sines, 
Coimbra e Leça, a Eneida está bem posicio-
nada no nicho que se propôs desenvolver. 
O gerente Carlos Pina Teixeira apontou 
alguns factores para esse sucesso: uma 
equipa base sólida, saber poupar (tempo e 
dinheiro), concentração num problema e 
grupo de clientes específicos e boa forma-
ção (no caso, em engenharia e instrumenta-
ção). 

oridade da incubadora será dada ao apoio de 
actividades que incidam sobre a economia 
do mar e as energias, área que inclui desde as 
energias renováveis ao turismo aquático, des-
de o transporte marítimo às pescas.
  Para desenvolver o seu trabalho, o Sines 
Tecnopólo estará sedeado num edifício pró-

prio, na ZIL II, com 35 módulos para aco-
lher empresas e apoiá-las nos seus primeiros 
passos. A construção do edifício deverá ser 
consignada em Novembro e espera-se que a 
obra esteja concluída em Julho de 2008.

A empresa Eneida é um caso de empreendedorismo de sucesso sedeado no concelho de Sines. Foto: Eneida

Soumodip Sarkar Roberto de Sousa, director-executivo do Sines Tecnopolo

Joana Prates (Accessible Portugal)

Imagem virtual do edifício do Sines Tecnopolo
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Workshop Empreendedorismo e qualificação

Enfrentar o desafio de criar 
o próprio emprego 
A importância da iniciativa pessoal no contexto da retracção do mercado de trabalho foi discutida no “workshop” de dia 12. 

NUM contexto económico instável para o 
emprego certo e seguro, a criação do pró-
prio posto de trabalho é encarada como 
uma solução. Foi este o ponto de partida 
para o “workshop” de 12 de Outubro, uma 
reflexão sobre a importância de estimular o 
empreendedorismo numa cultura em que a 
promoção da iniciativa pessoal não faz 
parte da educação tradicional. No final, foi 
feita a primeira apresentação da principal 
iniciativa do município nesta matéria: o 
Sines Tecnopólo.

Empreender é um acto de coragem…
“Podemos levar o cavalo à água, mas não 
podemos obrigá-lo a beber”. Foi desta for-
ma, acentuando a importância da vontade 
pessoal como o principal capital de um 
empreendedor, que Soumodip Sarkar, 
Director do Centro de Estudos e Formação 
Avançada em Gestão e Economia da 
Universidade de Évora, resumiu a sua 
intervenção no “workshop”. O Estado 
pode contribuir, não tanto na criação de 
mais apoios financeiros e iniciativas (já os 
há suficientes, defendeu Sarkar), mas na 
promoção do espírito empreendedor. 
Porque, disse, “não ter dinheiro não é des-
culpa para não montar um negócio”. O que 
é preciso é “ter um plano e executá-lo”.
  José Paulo Esperança, do AUDAX, um 

Sines Tecnopólo aproxima 
escola e empresas e concentra-se 
na economia do mar
UM DOS momentos mais importantes da 
Inov@emprego foi a primeira apresentação 
pública do Sines Tecnopólo, a designação 
que assumirá a incubadora de empresas pro-
movida pela associação de direito privado 
constituída pela Câmara Municipal de 
Sines, Institutos Politécnicos de Setúbal e 
Beja e Universidades de Évora e Algarve.
  O exemplo de pólo tecnológico que prece-
deu a apresentação de Sines não podia ser 
mais inspirador: sedeado em Cantanhede, o 
Biocant é o primeiro parque português espe-
cializado em biotecnologias e um caso 
excepcional de sucesso, com 93 postos de 
trabalho criados, 10 empresas estabelecidas 
e 5 milhões de euros de lucro. Factores de 
sucesso? Boa localização, uma cidade que 
embora pequena tem uma boa infra-
estrutura social, e o empenhamento do 
município.
  O Sines Tecnopólo tem um empenhamen-
to igual do município no sentido de que 
todas as suas potencialidades sejam aprovei-
tadas para o desenvolvimento do concelho e 
da região. E esse contributo começa pela sua 
principal aposta: promover uma nova apro-
ximação entre as empresas e a escola. E 
como se fará essa aproximação? Com activi-
dades de investigação e formação com inte-
resse para a indústria e serviços, com o 
desenvolvimento conjunto de novos pro-
dutos e processos, com a realização de deba-
tes sobre experiências e inovações introdu-
zidas no campo da investigação científica e 
tecnológica, e - ponto muito importante - 
com a introdução da formação superior em 
Sines, através de cursos de nível pré-
graduado e pós-graduado.
  Na lógica do espaço em que se insere, a pri-

centro de apoio ao empreendedorismo e 
empresas familiares desenvolvido a partir 
do ISCTE, não podia estar mais de acordo: 
“Os recursos humanos são mais importan-
tes que os recursos financeiros”, afirmou. 
Recursos humanos que não temam o fracas-
so, que procurem ser inovadores na aborda-
gem ao mercado e não padeçam de “miopia 
de capital”, o perigo de querer copiar os 
casos de sucesso da moda. 

… mas há apoios
“Querer fazer é mais importante do que a 
conta no banco” podia ser o lema do empre-
endedorismo ideal, mas não foi sem inte-
resse que alguns jovens da plateia reagiram, 
no período de debate, à notícia do gerente 
da Caixa de Crédito Agrícola sobre a criação 
de uma linha de crédito de apoio ao empre-
endedorismo especificamente destinada ao 
Alentejo Litoral. Esta linha tem um mon-
tante global de 5 milhões de euros e admite 
um máximo por projecto de 50 mil euros, 
oferecendo também um subsídio reembol-
sável por cada posto de trabalho criado. As 
candidaturas estão abertas até 31 de 
Dezembro de 2008.
  Uma das instituições da região com traba-
lho interdisciplinar no apoio à qualificação 
e ao empreendedorismo é a ADL - 

Associação de Desenvolvimento do Litoral 
Alentejano. No que toca especificamente ao 
empreendedorismo, Raquel Hilário apresen-
tou na feira as acções que a associação desen-
volveu no âmbito do programa Equal (pro-
jecto “Grândola em Rede”, em que foram 
desenvolvidos 10 processos de criação de 
auto-emprego, cinco dos quais com sucesso), 
no âmbito do programa Rede (consultoria e 
apoio à gestão de PME's) e no âmbito do pro-
grama Leader+ (100 postos de trabalho cria-
dos em 200 projectos de empresas, associa-
ções e instituições locais). Se quer saber mais 
sobre o apoio que a ADL proporciona a este 
nível ligue 269 827 233.
  Se pretende inscrever-se ou organizar um 
projecto de formação para o empreendedo-
rismo pode contactar uma das escolas que 
apresentou os seus serviços na feira, a GES 
Entrepreneur - ela própria uma caso de 
empreendedorismo, por ter identificado e 
explorado o nicho de mercado que era a falta 
de educação formal nesta matéria. A empresa 
realiza projectos com escolas, prisões, forma-
ção de formadores, campos para jovens 
empreendedores, entre outros.
  Iniciativa para a qualificação da população 
na área das tecnologias de informação e 
comunicação, a rede de espaços e de pontos 
de acesso à Internet desenvolvida pelo 

governo no âmbito do Plano Operativo da 
Sociedade do Conhecimento - através do 
qual está a ser desenvolvido o projecto da 
Região Digital do Litoral Alentejano, de 
que Sines faz parte - foi apresentada pelo 
assessor principal do programa, Luís Lucas.
  
Casos de sucesso: YDreams,
AccessiblePortugal e Eneida 
O que leva uma ideia a ter ou não sucesso? 
Quais as principais dificuldades na monta-
gem de uma empresa? Foi para ajudar a res-
ponder, com casos reais, a perguntas como 
estas que a feira convidou representantes de 
três empresas novas que deram certo.
  A primeira foi a YDreams, um caso raro de 
sucesso internacional da criatividade por-
tuguesa na área das novas tecnologias, apre-
sentado por um co-fundador de jeans e 
pólo, com a promessa de um ambiente de 
trabalho à “Google”. Empenhada em tra-
balhar para “mudar o paradigma da com-
putação”, a YDreams, fundada em 2000 
por sete pessoas e actualmente com 140 em 
todo o mundo, tem, nas palavras de 
Eduardo Dias, uma certeza: uma invenção 
só faz sentido se houver uma predisposição 
do público para a sua utilização. 
  Joana Prates, fundadora da Accessible 
Portugal, não quis mudar o paradigma da 
computação, quis apenas que pessoas como 
seu tio, deficiente motor, pudessem fazer 
turismo como quaisquer outras. E, já ago-
ra, fazer disso um modo de vida rentável 
para si própria. Mas não foi fácil: os tempos 
da burocracia não ajudaram, cometeu o 
“erro crasso” de assumir custos fixos 
quando ainda não podia desenvolver a sua 
actividade e faltou-lhe, no início, informa-
ção suficiente para uma devida introdução 
no mercado. Mas, com perseverança e o 
apoio do FINICIA, um programa do 
IAPMEI para apoio financeiro ao arranque 
de novas empresas, a AccessiblePortugal 
está a vingar. Conselho principal aos novos 
empreendedores: gastem tempo a conhecer 
o mercado que pretendem explorar.
  O terceiro caso de sucesso nasceu, em 
2005, com quatro pessoas, numa pequena 
sala da antiga API Parques: a Eneida, uma 
empresa especializada na criação de solu-
ções para monitorizar a segurança e eficiên-
cia energética de equipamentos industriais. 
Hoje com 22 colaboradores em Sines, 
Coimbra e Leça, a Eneida está bem posicio-
nada no nicho que se propôs desenvolver. 
O gerente Carlos Pina Teixeira apontou 
alguns factores para esse sucesso: uma 
equipa base sólida, saber poupar (tempo e 
dinheiro), concentração num problema e 
grupo de clientes específicos e boa forma-
ção (no caso, em engenharia e instrumenta-
ção). 

oridade da incubadora será dada ao apoio de 
actividades que incidam sobre a economia 
do mar e as energias, área que inclui desde as 
energias renováveis ao turismo aquático, des-
de o transporte marítimo às pescas.
  Para desenvolver o seu trabalho, o Sines 
Tecnopólo estará sedeado num edifício pró-

prio, na ZIL II, com 35 módulos para aco-
lher empresas e apoiá-las nos seus primeiros 
passos. A construção do edifício deverá ser 
consignada em Novembro e espera-se que a 
obra esteja concluída em Julho de 2008.

A empresa Eneida é um caso de empreendedorismo de sucesso sedeado no concelho de Sines. Foto: Eneida

Soumodip Sarkar Roberto de Sousa, director-executivo do Sines Tecnopolo

Joana Prates (Accessible Portugal)

Imagem virtual do edifício do Sines Tecnopolo



DOSSIER12
SINEENSE #55 OUTUBRO / NOVEMBRO 2007

DOSSIER 13
SINEENSE #55 OUTUBRO / NOVEMBRO 2007

Workshop Turismo

Turismo na região
multiplica oportunidades 
No terceiro “workshop” conheceu-se o impacte que os novos investimentos turísticos previstos poderão ter no crescimento do emprego. 

O LITORAL Alentejano vai ser, nos próxi-
mos anos, destino de investimentos turísti-
cos com um valor estimado superior a 2 mil 
milhões de euros, o que provocará um salto 
de gigante no impacte relativo do sector na 
economia da região. Os grandes projectos 
planeados localizam-se na área de Tróia, 
Comporta, Carvalhal e Melides, mas Porto 
Covo também é destino de dois investi-
mentos muito importantes. No último 
“workshop” da Inov@emprego, o cerne da 
discussão residiu no modo como cada um 
deles poderá influir no crescimento das 
oportunidades de emprego e empreende-
dorismo.

Turismo no Litoral Alentejano 
salta de 1% para 15% do país
Para quem tinha a ideia de que o turismo 
era um sector importante no Litoral 
Alentejano até aqui, Ezequiel Lino, vice-
presidente da Região de Turismo da Costa 
Azul, chegou à Inov@emprego com núme-
ros difíceis de iludir: com apenas 3000 
camas (num total nacional de 260 mil) e 
300 mil dormidas anuais (num total nacio-
nal de 34 milhões e 150 mil), o turismo na 
sub-região não corresponde hoje a mais do 
que 1% do sector em Portugal. Mas os 2,2 
mil milhões de euros de investimentos pre-
vistos para os próximos anos vão mudar 
esta situação: o Alentejo Litoral passa a ter 
um total de 43500 camas, o que correspon-
derá, neste item, a uma fatia de quase 15% 
do bolo total do país.
  Um crescimento esmagador, que Ezequiel 
Lino acredita não se fará de forma traumá-
tica, mas com sustentabilidade: “Conhece-
mos a experiência do Algarve e do sul de 
Espanha. Temos obrigação de não cometer 
os mesmos erros”.
  Para Sines em particular, que registou um 
total de 62 020 dormidas em 2006, o res-
ponsável da Costa Azul concebe um futuro 
em que a componente de lazer (férias, sol e 
mar) seja complementada com o cresci-
mento do turismo cultural e de negócios, 
oportunidade surgida da dinâmica dos 
investimentos em curso.
    Elisabete Mendes, do Turismo de Portu-
gal, falou sobre as actividades desenvolvi-
das por aquele instituto público na valori-
zação dos recursos humanos do sector e 
sobre as grandes metas do Plano 
Estratégico Nacional do Turismo, apro-
vado em Abril, que visa aumentar o contri-
buto do turismo para o PIB entre 9% e 
10% até 2010. 
 
Novos investimentos 
turísticos em Porto Covo 
A Inov@emprego acolheu a primeira apre-

sentação pública de dois projectos turísticos 
que podem significar um novo arranque 
para a freguesia de Porto Covo como pólo 
turístico.
  O primeiro é o “Porto Covo Sines Resort”, 
um projecto da empresa Terras de Manique 
que além de sarar a maior ferida no tecido 
urbano de Porto Covo - o loteamento 
comummente designado por Art.º 47 - vai 
permitir a requalificação de uma parte sig-
nificativa da aldeia e dotá-la de mais 810 
camas, em três condomínios turísticos que, 
de acordo com as estimativas do responsá-
vel da empresa Paulo Zagallo, poderão criar 
100 novos empregos fixos e 80 sazonais. 
Mais informações sobre este projecto na 
página 14.
  O segundo projecto, em fase mais incipi-
ente, consiste na criação de 150 “townhou-
ses” e um hotel na Cabeça da Cabra, desen-
volvendo um agregado semelhante a uma 
pequena aldeia de traça alentejana. 
Promovido pela Arcos de Santiago, este pro-
jecto vai procurar especializar-se na venda 
de serviços na área do turismo equestre e do 
turismo náutico. Além de gestores, veteri-
nários e quadros de hotel, o responsável da 
empresa, Luís Saias, prevê que o projecto 
venha a ser gerador de empregos para pro-
fissões menos comuns, como instrutor de 
surf ou equitador, ou profissões caídas em 
desuso, como correeiro, ferrador ou trata-

Augusto Mateus e Manuel da Costa Lobo 
traçam linhas do futuro da região
DOIS DOS mais reputados especialistas 
portugueses em desenvolvimento estatégi-
co, Augusto Mateus (na área da economia), 
e Manuel da Costa Lobo (na área do urba-
nismo), estão a trabalhar sobre a realidade 
de Sines. O primeiro no âmbito do Plano 
Estratégico do Litoral Alentejano (que está 
a ser elaborado pela Associação de 
Municípios, e irá orientar a distribuição de 
fundos do QREN 2007-2013) o segundo 
no âmbito da revisão do PDM de Sines. 
Ambos os professores estiveram na 
Inov@emprego. 
  Augusto Mateus integrou o desenvolvi-
mento do turismo no Alentejo Litoral no 
primeiro dos cinco eixos em torno dos qua-
is está a desenvolver o Plano Estratégico: o 
eixo da diversificação económica e da inter-
nacionalização. No seu entender, o desen-
volvimento de Sines e do seu porto e do 
turismo na região têm pontos em comum: 
a necessidade de diversificação e o carácter 
fundamental de boas acessibilidades e bons 
equipamentos públicos. Sines só terá ver-
dadeiro desenvolvimento com um porto 
forte, ligado a Lisboa e Madrid, que permi-
ta outras especializações para além da ener-
gética. E o turismo só será sustentável na 
região se olhar para a procura internacio-
nal, se oferecer um produto que mais nin-
guém oferece, e se fizer um aproveitamento 
equilibrado de todos os recursos (costa, ser-
ra, zona rural, componente urbana), evi-
tando o erro do Algarve, que concentrou 
todo o seu investimento num único recur-
so, a falésia.

  Também fundamental para o desenvolvi-
mento global da região é a excelência ambi-
ental, sendo para Augusto Mateus decisiva a 
minimização dos impactes da actividade 
industrial de Sines. Este é o segundo eixo do 
desenvolvimento do Alentejo Litoral. O ter-
ceiro é a valorização dos recursos endóge-
nos, através da modernização de produtos 
tradicionais e a sua orientação para os dese-
jos dos consumidores. E o quarto é a exis-
tência de um território com coesão econó-
mico-social, em que as pessoas tenham 
bons serviços básicos, quer em núcleos rura-
is com qualidade de vida, quer em núcleos 
urbanos dinâmicos, como o que se pode 
desenvolver no triângulo Sines - Santo 
André - Santiago do Cacém. Finalmente - 
quinto eixo - é preciso boa governação, quer 
das autoridades locais, quer das centrais, 
que comandam políticas decisivas para a 
região, com a das acessibilidades e dos equi-
pamentos públicos.
  Na apresentação das propostas prelimina-
res da revisão do PDM contidas no relatório 
aprovado pela Câmara em Outubro (ver 
pág. 3), o coordenador do plano, Manuel 
da Costa Lobo, voltou a apontar o mar 
como a vocação natural de Sines e fulcro do 
seu desenvolvimento, desde a plataforma 
portuária ao turismo. No sumário da comu-
nicação disponibilizado no site municipal, 
Costa Lobo aprofunda a sua visão da rela-
ção entre turismo e território na região. Não 
esbanjar terrenos, não prejudicar os equilí-
brios da paisagem, limitar os usos que afec-
tam a qualidade ambiental dos locais são 

algumas das advertências. E inovar na cria-
ção de “novas fórmulas de recreio, jogos, 
lazer, actividades culturais que venham a tor-

nar-se imagens de marca de Sines e concelhos 
do Litoral Alentejano” é um dos reptos.

dor de cavalos. Mais informações sobre este 
projecto em www.arcosdesantiago.com
  Porto Covo tem duas boas perspectivas de 
investimento turístico nos próximos anos, 

com novos espaços previstos no novo PDM, 
mas é no norte do Litoral Alentejano que se 
vão situar os projectos mais espectaculares no 
que toca ao crescimento da oferta e do 
número de empregos gerados.

Projectos turísticos para o norte
do Alentejo Litoral
Célia Ferreira, da SonaeTurismo, veio à 
Inov@emprego falar do Tróia Resort, um pro-
jecto turístico-imobiliário “orientado para 
famílias e ocupação ao longo de todo o ano, 
usando o património ambiental e cultural 
como recurso”. Estendendo-se por uma área 
de 440 hectares, o “resort” deverá gerar um 
volume de emprego próximo dos 4000 pos-
tos de trabalho, directos e indirectos. Quem 
quiser tentar a sua sorte, pode enviar desde já 
um currículo para rh@sonaeturismo.com, 
ou ligar para 265 499000.
  Em Melides, vai nascer a Herdade Costa 
Terra, um empreendimento de 2198 camas e 
204 moradias, que, de acordo com a respon-
sável Mónica Faísca, irá gerar 1266 postos de 
trabalho directos, na fase de exploração, e 
3000 indirectos, durante a obra e depois da 
obra. A empresa desenvolve um programa de 
micro-crédito para incentivar o desenvolvi-
mento de iniciativas de empreendedorismo 
na área da construção tradicional, entre 
outras.

Porto Covo é o principal activo turístico de Sines

Serra do Cercal (concelho de Sines)

Manuel da Costa Lobo, coordenador do PDM de SinesLuís Saias apresentou um projecto turístico para a C. Cabra
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Workshop Turismo

Turismo na região
multiplica oportunidades 
No terceiro “workshop” conheceu-se o impacte que os novos investimentos turísticos previstos poderão ter no crescimento do emprego. 

O LITORAL Alentejano vai ser, nos próxi-
mos anos, destino de investimentos turísti-
cos com um valor estimado superior a 2 mil 
milhões de euros, o que provocará um salto 
de gigante no impacte relativo do sector na 
economia da região. Os grandes projectos 
planeados localizam-se na área de Tróia, 
Comporta, Carvalhal e Melides, mas Porto 
Covo também é destino de dois investi-
mentos muito importantes. No último 
“workshop” da Inov@emprego, o cerne da 
discussão residiu no modo como cada um 
deles poderá influir no crescimento das 
oportunidades de emprego e empreende-
dorismo.

Turismo no Litoral Alentejano 
salta de 1% para 15% do país
Para quem tinha a ideia de que o turismo 
era um sector importante no Litoral 
Alentejano até aqui, Ezequiel Lino, vice-
presidente da Região de Turismo da Costa 
Azul, chegou à Inov@emprego com núme-
ros difíceis de iludir: com apenas 3000 
camas (num total nacional de 260 mil) e 
300 mil dormidas anuais (num total nacio-
nal de 34 milhões e 150 mil), o turismo na 
sub-região não corresponde hoje a mais do 
que 1% do sector em Portugal. Mas os 2,2 
mil milhões de euros de investimentos pre-
vistos para os próximos anos vão mudar 
esta situação: o Alentejo Litoral passa a ter 
um total de 43500 camas, o que correspon-
derá, neste item, a uma fatia de quase 15% 
do bolo total do país.
  Um crescimento esmagador, que Ezequiel 
Lino acredita não se fará de forma traumá-
tica, mas com sustentabilidade: “Conhece-
mos a experiência do Algarve e do sul de 
Espanha. Temos obrigação de não cometer 
os mesmos erros”.
  Para Sines em particular, que registou um 
total de 62 020 dormidas em 2006, o res-
ponsável da Costa Azul concebe um futuro 
em que a componente de lazer (férias, sol e 
mar) seja complementada com o cresci-
mento do turismo cultural e de negócios, 
oportunidade surgida da dinâmica dos 
investimentos em curso.
    Elisabete Mendes, do Turismo de Portu-
gal, falou sobre as actividades desenvolvi-
das por aquele instituto público na valori-
zação dos recursos humanos do sector e 
sobre as grandes metas do Plano 
Estratégico Nacional do Turismo, apro-
vado em Abril, que visa aumentar o contri-
buto do turismo para o PIB entre 9% e 
10% até 2010. 
 
Novos investimentos 
turísticos em Porto Covo 
A Inov@emprego acolheu a primeira apre-

sentação pública de dois projectos turísticos 
que podem significar um novo arranque 
para a freguesia de Porto Covo como pólo 
turístico.
  O primeiro é o “Porto Covo Sines Resort”, 
um projecto da empresa Terras de Manique 
que além de sarar a maior ferida no tecido 
urbano de Porto Covo - o loteamento 
comummente designado por Art.º 47 - vai 
permitir a requalificação de uma parte sig-
nificativa da aldeia e dotá-la de mais 810 
camas, em três condomínios turísticos que, 
de acordo com as estimativas do responsá-
vel da empresa Paulo Zagallo, poderão criar 
100 novos empregos fixos e 80 sazonais. 
Mais informações sobre este projecto na 
página 14.
  O segundo projecto, em fase mais incipi-
ente, consiste na criação de 150 “townhou-
ses” e um hotel na Cabeça da Cabra, desen-
volvendo um agregado semelhante a uma 
pequena aldeia de traça alentejana. 
Promovido pela Arcos de Santiago, este pro-
jecto vai procurar especializar-se na venda 
de serviços na área do turismo equestre e do 
turismo náutico. Além de gestores, veteri-
nários e quadros de hotel, o responsável da 
empresa, Luís Saias, prevê que o projecto 
venha a ser gerador de empregos para pro-
fissões menos comuns, como instrutor de 
surf ou equitador, ou profissões caídas em 
desuso, como correeiro, ferrador ou trata-

Augusto Mateus e Manuel da Costa Lobo 
traçam linhas do futuro da região
DOIS DOS mais reputados especialistas 
portugueses em desenvolvimento estatégi-
co, Augusto Mateus (na área da economia), 
e Manuel da Costa Lobo (na área do urba-
nismo), estão a trabalhar sobre a realidade 
de Sines. O primeiro no âmbito do Plano 
Estratégico do Litoral Alentejano (que está 
a ser elaborado pela Associação de 
Municípios, e irá orientar a distribuição de 
fundos do QREN 2007-2013) o segundo 
no âmbito da revisão do PDM de Sines. 
Ambos os professores estiveram na 
Inov@emprego. 
  Augusto Mateus integrou o desenvolvi-
mento do turismo no Alentejo Litoral no 
primeiro dos cinco eixos em torno dos qua-
is está a desenvolver o Plano Estratégico: o 
eixo da diversificação económica e da inter-
nacionalização. No seu entender, o desen-
volvimento de Sines e do seu porto e do 
turismo na região têm pontos em comum: 
a necessidade de diversificação e o carácter 
fundamental de boas acessibilidades e bons 
equipamentos públicos. Sines só terá ver-
dadeiro desenvolvimento com um porto 
forte, ligado a Lisboa e Madrid, que permi-
ta outras especializações para além da ener-
gética. E o turismo só será sustentável na 
região se olhar para a procura internacio-
nal, se oferecer um produto que mais nin-
guém oferece, e se fizer um aproveitamento 
equilibrado de todos os recursos (costa, ser-
ra, zona rural, componente urbana), evi-
tando o erro do Algarve, que concentrou 
todo o seu investimento num único recur-
so, a falésia.

  Também fundamental para o desenvolvi-
mento global da região é a excelência ambi-
ental, sendo para Augusto Mateus decisiva a 
minimização dos impactes da actividade 
industrial de Sines. Este é o segundo eixo do 
desenvolvimento do Alentejo Litoral. O ter-
ceiro é a valorização dos recursos endóge-
nos, através da modernização de produtos 
tradicionais e a sua orientação para os dese-
jos dos consumidores. E o quarto é a exis-
tência de um território com coesão econó-
mico-social, em que as pessoas tenham 
bons serviços básicos, quer em núcleos rura-
is com qualidade de vida, quer em núcleos 
urbanos dinâmicos, como o que se pode 
desenvolver no triângulo Sines - Santo 
André - Santiago do Cacém. Finalmente - 
quinto eixo - é preciso boa governação, quer 
das autoridades locais, quer das centrais, 
que comandam políticas decisivas para a 
região, com a das acessibilidades e dos equi-
pamentos públicos.
  Na apresentação das propostas prelimina-
res da revisão do PDM contidas no relatório 
aprovado pela Câmara em Outubro (ver 
pág. 3), o coordenador do plano, Manuel 
da Costa Lobo, voltou a apontar o mar 
como a vocação natural de Sines e fulcro do 
seu desenvolvimento, desde a plataforma 
portuária ao turismo. No sumário da comu-
nicação disponibilizado no site municipal, 
Costa Lobo aprofunda a sua visão da rela-
ção entre turismo e território na região. Não 
esbanjar terrenos, não prejudicar os equilí-
brios da paisagem, limitar os usos que afec-
tam a qualidade ambiental dos locais são 

algumas das advertências. E inovar na cria-
ção de “novas fórmulas de recreio, jogos, 
lazer, actividades culturais que venham a tor-

nar-se imagens de marca de Sines e concelhos 
do Litoral Alentejano” é um dos reptos.

dor de cavalos. Mais informações sobre este 
projecto em www.arcosdesantiago.com
  Porto Covo tem duas boas perspectivas de 
investimento turístico nos próximos anos, 

com novos espaços previstos no novo PDM, 
mas é no norte do Litoral Alentejano que se 
vão situar os projectos mais espectaculares no 
que toca ao crescimento da oferta e do 
número de empregos gerados.

Projectos turísticos para o norte
do Alentejo Litoral
Célia Ferreira, da SonaeTurismo, veio à 
Inov@emprego falar do Tróia Resort, um pro-
jecto turístico-imobiliário “orientado para 
famílias e ocupação ao longo de todo o ano, 
usando o património ambiental e cultural 
como recurso”. Estendendo-se por uma área 
de 440 hectares, o “resort” deverá gerar um 
volume de emprego próximo dos 4000 pos-
tos de trabalho, directos e indirectos. Quem 
quiser tentar a sua sorte, pode enviar desde já 
um currículo para rh@sonaeturismo.com, 
ou ligar para 265 499000.
  Em Melides, vai nascer a Herdade Costa 
Terra, um empreendimento de 2198 camas e 
204 moradias, que, de acordo com a respon-
sável Mónica Faísca, irá gerar 1266 postos de 
trabalho directos, na fase de exploração, e 
3000 indirectos, durante a obra e depois da 
obra. A empresa desenvolve um programa de 
micro-crédito para incentivar o desenvolvi-
mento de iniciativas de empreendedorismo 
na área da construção tradicional, entre 
outras.

Porto Covo é o principal activo turístico de Sines

Serra do Cercal (concelho de Sines)

Manuel da Costa Lobo, coordenador do PDM de SinesLuís Saias apresentou um projecto turístico para a C. Cabra



OBRAS14
SINEENSE #55 OUTUBRO / NOVEMBRO 2007

SERV. URBANOS 15
SINEENSE #55 OUTUBRO / NOVEMBRO 2007

Outono traz boas notícias 
para Porto Covo
A aprovação do projecto de requalificação do Largo Marquês de Pombal, a primeira apresentação do “Porto Covo 
Beach Resort” e o lançamento das obras no Forte do Pessegueiro e Praia de Vale Figueiros são as três boas novas que 
Setembro e Outubro trouxeram à freguesia.

Projecto de “resort” 
resolve art.º 47 

Depois de, em Abril, ter assinado com a 
Câmara Municipal de Sines a escritura 
pública referente ao contrato de desenvol-
vimento urbano do loteamento designado 
“art.º 47”, a empresa Terras de Manique fez 
a primeira apresentação do projecto "Porto 
Covo Beach Resort", dia 15 de Outubro, 
no seio da feira Inov@emprego.
  O novo “resort”, que começa por permitir 
a conclusão das obras de urbanização  
interrompidas pelos anteriores promotores 
na década de 90, prevê a criação de 810 
camas, divididas por três condomínios 
turísticos, com suites e apartamentos, res-
taurantes temáticos, uma rua comercial, 
salas de conferências e espaços desportivos, 
entre outros equipamentos. De acordo 
com Paulo Zagallo, da Terras de Manique, 
é objectivo da empresa acolher até 40 mil 
visitantes anuais no empreendimento. 
  Se tudo correr como previsto, a constru-
ção das infra-estruturas, já iniciada, estará 
pronto até Abril de 2008, e o “resort” ficará 
completo em 2009/2010.
  “Este é um projecto de grande importân-
cia para a qualificação do centro urbano de 
Porto Covo e para o seu desenvolvimento 
turístico”, disse o presidente da Câmara 
Municipal na feira, lembrando o conjunto 
de intervenções urbanas a realizar no con-
texto do protocolo com as Terras de 
Manique: “No lugar do actual parque des-
portivo, será construído um grande jardim 
com quatro campos de ténis, um polides-
portivo descoberto com relvado sintético 
(para futebol de 7, vólei, basquete, etc.) e 
um parque infantil, obras da responsabili-
dade da empresa, que reverterão para domí-
nio público do município. Para substituir o 
pavilhão demolido, a Câmara irá, por sua 
vez, assumir a construção, no horizonte de 
meio ano, de um novo pavilhão multiusos 
(para práticas desportivas, culturais e fes-
tas) e um novo centro de dia”.
  A apresentação do desenho final do pro-
jecto será feita pela empresa em Porto 
Covo, em data a designar.

Arranjos do Forte do 
Pessegueiro e acesso à 
praia de Vale Figueiros 

A Câmara Municipal de Sines adjudicou, 
em Setembro, a execução das obras de esta-
bilização da falésia e recuperação estrutural 
dos parâmetros do Forte do Pessegueiro e 
do arranjo do acesso à Praia de Vale 

Figueiros (“Vieirinha”), duas acções que 
valorizam o litoral do concelho. As obras 
deverão estar prontas até ao final do Inverno.
  A obra do Forte do Pessegueiro inclui a esta-
bilização do talude junto à fortaleza e, na pró-
pria, reforço estrutural e recuperação de tec-
tos, paredes, pavimentos e terraços. A obra 
terá um custo de 220 370 euros e tem um 
prazo de execução de três meses.
 O presidente da CMS, Manuel Coelho, con-
sidera a obra fundamental para a qualifica-
ção de um dos pontos do concelho mais vali-
osos do ponto de vista histórico e paisagísti-
co, acolhendo positivamente o interesse 
manifestado por alguns investidores na recu-
peração do forte para utilização turística.
  O arranjo do acesso à praia de Vale Figuei-
ros inclui um novo acesso, por escada, ao are-
al, construção de parque de estacionamento, 
mobiliário urbano, sinalização e iluminação 
pública. O custo da obra é de 282 938 euros.
  Ambas as intervenções decorrem de um pro-
tocolo de colaboração assinado em 2006 
entre a Câmara de Sines e o Instituto de 
Conservação da Natureza, de acordo com o 
qual a Câmara organiza e executa os traba-
lhos, suportando o instituto 87,5% dos seus 
custos e a autarquia o valor restante.

Requalificação do Largo
Marquês de Pombal 

A Câmara aprovou, dia 6 de Setembro, o pro-
jecto de requalificação paisagística do Largo 
Marquês de Pombal, em Porto Covo. Prevê-
se que a obra fique concluída até ao início da 
época balnear de 2008.
  As principais intervenções projectadas são a 
uniformização das cotas do terreno e a subs-
tituição do pavimento existente (nomeada-
mente a pedra grossa preta aparelhada, bas-
tante desconfortável para a circulação dos 
peões), introduzindo calçada em cubos, de 
que resulta um piso mais confortável.
  Com a requalificação, assegura-se a coerên-
cia entre o Largo Marquês de Pombal e a Rua 
Vasco da Gama e garante-se uma boa mobi-
lidade para todos os grupos da população.
  No centro do Largo , mantém-se o fontaná-
rio e a zona de estar, preservam-se as palmei-
ras e o anel de árvores em volta da praça e 
substituem-se os arbustos existentes por espé-
cies mais baixas, de modo a garantir uma visi-
bilidade mais abrangente.
  Está também projectada a reposição dos 
bancos em falta, a substituição das papeleiras 
e a reformulação da rede de infra-estruturas. 
  Serão ainda reforçadas as limitações ao trân-
sito automóvel, que se torna apenas permiti-
do em situações de emergência (passagem de 
ambulâncias e bombeiros).

Falésia da cidade está a ser consolidada

Transportes municipais 
são caso de sucesso
No segundo aniversário do início das carreiras, a avaliação do sistema de transportes públicos urbanos de Sines não 
podia ser mais positiva. Em breve o percurso deverá ser aumentado, prevendo-se também que o autocarro possa 
funcionar ao sábado de manhã.

INAUGURADO em Setembro de 2005, o 
sistema de transportes públicos urbanos de 
Sines é uma das mais bem sucedidas medi-
das da Câmara de Sines na área dos serviços 
urbanos. Desde que, com o objectivo de 
melhorar a sustentabilidade do serviço, foi 
introduzido tarifário, no início de 2007, já 
foram vendidos mais de 37000 bilhetes e 
cerca de 160 passes mensais.
  Estes são números que, na opinião de 
António Nogueira, vereador da CMS com 
o pelouro dos transportes, indicam a 
importância do serviço que o transporte 
público urbano desempenha. “O sistema é 

um êxito e a população de Sines está satisfei-
ta, pois este é um serviço fundamental para 
a cidade e para as pessoas que aqui vivem, 
tendo em conta o aumento e a melhoria das 
condições de mobilidade.”
  O sistema, composto por 30 paragens dis-
postas pelas principais artérias da cidade, 
funciona com dois tipos de percurso, um 
que vigora durante no período escolar, e 
outro que funciona apenas durante o verão, 
para facilitar o acesso dos munícipes à Praia 
Vasco da Gama. Durante o período escolar, 
a autarquia decidiu disponibilizar os dois 
autocarros nas duas primeiras voltas ao cir-

cuito, numa espécie de desdobramento. 
“Este é o período em que registamos maior 
afluência, devido ao elevado número de tra-
balhadores que vai para a ZIL 2 e também 
devido ao funcionamento das nossas esco-
las. Depois, o percurso volta a ser feito ape-
nas por um autocarro e achamos que é sufi-
ciente”, observa o autarca. 

Autocarro ao sábado 
de manhã é hipótese
A curto prazo, a autarquia planeia aumentar 
o percurso habitual dos autocarros, esten-
dendo-o pela ZIL 2. “A extensão será muito 

A FALÉSIA de Sines está a ser alvo de várias 
intervenções com vista à melhoria das con-
dições de estabilidade e segurança. 
  A zona da falésia junto ao Pontal, um dos 
pontos mais sensíveis, está a ser recuperada 
desde o início de Outubro, com a consoli-
dação da rocha, o seu envolvimento com 
uma rede própria para evitar a desagregação 
e a precipitação de pedras na Avenida e a 
construção de um muro de suporte, num 
conjunto de intervenções orçadas em cerca 
de 140 mil euros. As obras têm um prazo de 
execução de 90 dias, pelo que deverão estar 
concluídas em finais de Janeiro de 2008, sal-
vo se as condições climatéricas forem “mui-
to desfavoráveis”, adianta António Noguei-
ra, vereador da Câmara Municipal de Sines. 

O pavimento do Largo Marquês de Pombal vai ser substituído

O Forte do Pessegueiro vai ser consolidado

O serviço do transporte urbano é procurado por pessoas de todas as idades

importante para os muitos cidadãos que tra-
balham nesta zona e também para a popula-
ção que até aqui se desloca, já que temos nes-
ta área várias empresas que prestam serviços”, 
nota António Nogueira. Outra das novida-
des deverá ser, em breve, o funcionamento 
do sistema aos sábados, na parte da manhã. 
“Ao sábado, a questão prende-se sobretudo 
com a parte da manhã, onde muitas pessoas 
se deslocam ao Mercado Municipal e a 
outros pontos importantes na vida da cidade, 
pelo que o executivo já está a estudar a possi-
bilidade de disponibilizar os transportes 
públicos também neste período”, acrescenta 
o autarca.
  Servir a população é, na opinião de António 
Nogueira, o principal objectivo do sistema 
de transportes públicos urbanos de Sines. 
“Por isso”, observa o vereador,  “é natural que 
o serviço vá evoluindo e melhorando ano 
após ano, estando o executivo empenhado 
em criar todas as condições para que tal acon-
teça”.

Sines realizou iniciativa 
de promoção da mobilidade
Entre 17 e 21 de Setembro 2007 os transpor-
tes públicos do município de Sines funciona-
ram em regime gratuito, numa campanha 
para promover a mobilidade dos cidadãos. O 
objectivo da iniciativa foi dar a conhecer e a 
experimentar os transportes públicos urba-
nos do município, numa altura marcada pelo 
regresso às aulas, ao trabalho e aos programas 
desportivos e culturais, pretendendo-se, des-
ta forma, melhorar a mobilidade dos cida-
dãos na cidade e alertá-los para as vantagens 
ambientais que advêm do uso do transporte 
colectivo.

  A intervenção obrigou ao condicionamen-
to de trânsito naquela zona. As duas faixas de 
rodagem existentes no sentido Sul-Norte 
estão interditas ao trânsito, mas a circulação 
automóvel mantém-se, fluindo, nos dois sen-
tidos, nas faixas de rodagem livres.
  Mais recentemente arrancaram as obras 
para a reconstrução reforçada do muro e da 
conduta de drenagem pluvial junto da Igreja 
de Nossa Senhora das Salas. As intervenções 
estão orçadas em 46 mil euros e devem estar 
concluídas até ao final de 2007.  
  Recorde-se que no final da Primavera ficou 
concluída a reconstrução do descarregador 
de tempestade destruído pelas intempéries 
do Inverno, junto aos Penedos, uma obra no 
valor de 40 mil euros.Falésia junto ao Pontal
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introduzido tarifário, no início de 2007, já 
foram vendidos mais de 37000 bilhetes e 
cerca de 160 passes mensais.
  Estes são números que, na opinião de 
António Nogueira, vereador da CMS com 
o pelouro dos transportes, indicam a 
importância do serviço que o transporte 
público urbano desempenha. “O sistema é 

um êxito e a população de Sines está satisfei-
ta, pois este é um serviço fundamental para 
a cidade e para as pessoas que aqui vivem, 
tendo em conta o aumento e a melhoria das 
condições de mobilidade.”
  O sistema, composto por 30 paragens dis-
postas pelas principais artérias da cidade, 
funciona com dois tipos de percurso, um 
que vigora durante no período escolar, e 
outro que funciona apenas durante o verão, 
para facilitar o acesso dos munícipes à Praia 
Vasco da Gama. Durante o período escolar, 
a autarquia decidiu disponibilizar os dois 
autocarros nas duas primeiras voltas ao cir-

cuito, numa espécie de desdobramento. 
“Este é o período em que registamos maior 
afluência, devido ao elevado número de tra-
balhadores que vai para a ZIL 2 e também 
devido ao funcionamento das nossas esco-
las. Depois, o percurso volta a ser feito ape-
nas por um autocarro e achamos que é sufi-
ciente”, observa o autarca. 

Autocarro ao sábado 
de manhã é hipótese
A curto prazo, a autarquia planeia aumentar 
o percurso habitual dos autocarros, esten-
dendo-o pela ZIL 2. “A extensão será muito 

A FALÉSIA de Sines está a ser alvo de várias 
intervenções com vista à melhoria das con-
dições de estabilidade e segurança. 
  A zona da falésia junto ao Pontal, um dos 
pontos mais sensíveis, está a ser recuperada 
desde o início de Outubro, com a consoli-
dação da rocha, o seu envolvimento com 
uma rede própria para evitar a desagregação 
e a precipitação de pedras na Avenida e a 
construção de um muro de suporte, num 
conjunto de intervenções orçadas em cerca 
de 140 mil euros. As obras têm um prazo de 
execução de 90 dias, pelo que deverão estar 
concluídas em finais de Janeiro de 2008, sal-
vo se as condições climatéricas forem “mui-
to desfavoráveis”, adianta António Noguei-
ra, vereador da Câmara Municipal de Sines. 

O pavimento do Largo Marquês de Pombal vai ser substituído

O Forte do Pessegueiro vai ser consolidado

O serviço do transporte urbano é procurado por pessoas de todas as idades

importante para os muitos cidadãos que tra-
balham nesta zona e também para a popula-
ção que até aqui se desloca, já que temos nes-
ta área várias empresas que prestam serviços”, 
nota António Nogueira. Outra das novida-
des deverá ser, em breve, o funcionamento 
do sistema aos sábados, na parte da manhã. 
“Ao sábado, a questão prende-se sobretudo 
com a parte da manhã, onde muitas pessoas 
se deslocam ao Mercado Municipal e a 
outros pontos importantes na vida da cidade, 
pelo que o executivo já está a estudar a possi-
bilidade de disponibilizar os transportes 
públicos também neste período”, acrescenta 
o autarca.
  Servir a população é, na opinião de António 
Nogueira, o principal objectivo do sistema 
de transportes públicos urbanos de Sines. 
“Por isso”, observa o vereador,  “é natural que 
o serviço vá evoluindo e melhorando ano 
após ano, estando o executivo empenhado 
em criar todas as condições para que tal acon-
teça”.

Sines realizou iniciativa 
de promoção da mobilidade
Entre 17 e 21 de Setembro 2007 os transpor-
tes públicos do município de Sines funciona-
ram em regime gratuito, numa campanha 
para promover a mobilidade dos cidadãos. O 
objectivo da iniciativa foi dar a conhecer e a 
experimentar os transportes públicos urba-
nos do município, numa altura marcada pelo 
regresso às aulas, ao trabalho e aos programas 
desportivos e culturais, pretendendo-se, des-
ta forma, melhorar a mobilidade dos cida-
dãos na cidade e alertá-los para as vantagens 
ambientais que advêm do uso do transporte 
colectivo.

  A intervenção obrigou ao condicionamen-
to de trânsito naquela zona. As duas faixas de 
rodagem existentes no sentido Sul-Norte 
estão interditas ao trânsito, mas a circulação 
automóvel mantém-se, fluindo, nos dois sen-
tidos, nas faixas de rodagem livres.
  Mais recentemente arrancaram as obras 
para a reconstrução reforçada do muro e da 
conduta de drenagem pluvial junto da Igreja 
de Nossa Senhora das Salas. As intervenções 
estão orçadas em 46 mil euros e devem estar 
concluídas até ao final de 2007.  
  Recorde-se que no final da Primavera ficou 
concluída a reconstrução do descarregador 
de tempestade destruído pelas intempéries 
do Inverno, junto aos Penedos, uma obra no 
valor de 40 mil euros.Falésia junto ao Pontal
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Informação 
Oficial

DELIBERAÇÕES DE CÂMARA COM 
EFICÁCIA EXTERNA

Acta nº 15/2007, de 14.06.2007 - Reunião de 
Câmara Extraordinária

Deliberado atribuir subsídio extraordinário no 
valor de 280,00€ à Associação de Pais e de 
Encarregados de Educação

Aprovada a realização de hasta pública no dia 
05 de Julho, pelas 15:00h. no Salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Concelho para atribui-
ção de lugares de venda de produtos durante o 
FMM 2007

Aprovada a realização de hasta pública no dia 
22 de Junho, pelas 12:00h. no Salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Concelho para atribui-
ção de espaços/lugares para a instalação de 
estruturas para venda de bens e/ou produtos 
durante o FMM 2007 

Acta nº 16/2007, de 21.06.2007- Reunião de 
Câmara Pública

Aprovada a transmissão do Direito de Superfí-
cie do lote 1185 da Zil II 

Deliberada a aquisição de livros no valor de 
500,00 € para apoio a edição de livro de poesia 

Deliberado atribuir alojamento e refeições 
para 7 pessoas durante quatro dias para apoio a 
rodagem do filme “A Essência do Surf ”, no con-
celho de Sines

Deliberado atribuir subsídio no valor de 
1.250,00 € à Casa do Estudante para apoio à 
realização da colónia de férias dos utentes 

Deliberado a anulação de atribuição de subsí-
dio à “RAIVA, Produções Audiovisuais, Lda.”, 
no valor de 5.000,00 € 

Aprovada a transmissão do Direito de Superfí-
cie do Lote 1020-A da Zil II 

Aprovada a proposta de Atribuição de Stands 
na Mostra Gastronómica 2007 

Acta nº 17/2007, de 05.07.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Aprovada a reversão dos lotes 58,68 e 69 do 
Loteamento Municipal do Farol, que se encon-
tram em situação de incumprimento  

Deliberada isenção do pagamento de IMT 
para a aquisição em Direito de Superfície do 
Lote 122 da Zil II à CMS pela Associação Cen-
tro de Incubação de Empresas de Base Tecno-
lógica Vasco da Gama 

Aprovado projecto de alterações do imóvel sito 
na Rua Vasco da Gama, nº 18, em Porto Covo.  

Aprovada minuta de Acordo de Colaboração a 
celebrar entre a CMS e a Megamúsica, Repre-

sentação e Distribuição, Lda., no âmbito do 
FMM 2007 

Acta nº 18/2007, de 19.07.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Aprovada a transmissão do direito de superfície 
do lote 1219 da ZIL II 

Aprovada outorga de Protocolo de colaboração 
entre a CMS e a Associação “RESGATE” para 
vigilância das praias e apoio na vigilância das 
Piscinas Municipais Carlos Manafaia no valor 
global de 67.000,00€.

Aprovada a celebração de Acordo de Colabora-
ção entre o Município de Sines e a Lisboa TV - 
Informação e Multimédia, SA , no âmbito do 
FMM 2007

Aprovada a celebração de acordos de colabora-
ção entre o Município de Sines e várias entida-
des, no âmbito da IX Edição do Festival Músi-
cas do Mundo 2007, nomeadamente: Issam 
ALINasr; Prime Drinks, S.A; Rádio Universi-
dade de Coimbra (RUC) e a Antena Miróbriga 
- Cooperativa de Serviços CRL

Aprovada proposta de Regulamento sobre “Bo-
nificações para Arrendamentos sujeitos ao Regi-
me de Renda apoiada dos Imóveis da Câmara 
Municipal de Sines” 

Deliberado atribuir um subsídio no valor de 
150,00 € ao Movimento Democrático de 
Mulheres com vista à realização de um Encon-
tro de Mulheres Eleitas nas Autarquias, no dia 
30 de Junho, na Biblioteca Municipal de Pal-
mela. 

Deliberado atribuir apoio logístico ao Partido 
Comunista Português - Comissão Concelhia 
de Sines para apoio técnico na realização da Fes-
ta do Avante 2007. 

Aprovada a venda da Escola da Bêbeda pelo 
valor de 66.000,00 €.

Acta nº 19/2007, de 02.08.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Aprovada  minuta de Protocolo de Colabora-
ção a celebrar entre a CMS e a Associação Aca-
demia dos Patins no âmbito da realização do 
“Tour Agarra a Vida”, nos dias 18 e 19 de 
Setembro, no valor de 4.000,00 €.

Aprovada minuta de Protocolo de Parceria 
entre a CMS e a DID - Documentação, Infor-
mática e Desenvolvimento, Lda.

Aprovada a fixação da percentagem do Imposto 
Municipal sobre Imóveis para 2008, nos 
seguintes termos:
- 0,8% - Prédios Urbanos 
- 0,5% - Prédios Urbanos avaliados nos termos 
do CIMI
- 0,8% - Prédios Rústicos

Aprovada a aplicação de derrama para 2008, de 
1,5% sobre o lucro tributável.

Aprovada alteração ao Loteamento da Raposei-
ra.

Aprovada proposta de Alteração ao Loteamento 
Municipal da Quinta dos Passarinhos.

Aprovada a operação de Loteamento Municipal 
da Quinta dos Passarinhos II.

Aprovada alteração ao Loteamento Municipal 
da Ponte Serva.

Aprovada alteração à operação de Loteamento 
Municipal da Zil II.

Deliberado a renovação das candidaturas à Bol-
sa de Estudo 2006-2007

Aprovadas normas a observar no espaço para 
venda, assim como procedimento inerente às 
inscrições referente à Feira Anual de Agosto, 
que se realiza nos dias 13, 14 e 15.

Acta nº 20/2007, de 16.08.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Deliberado anulação de incentivo financeiro à 
Associação para o Ensino Bento Jesus Caraça, 
no valor de 17.178,00 €, uma vez que a Associa-
ção encerrou as suas instalações em Sines. 

Aprovado proposta de protocolo a celebrar no 
âmbito do Projecto GISA - Gestão Integrada da 
Saúde e do Ambiente no Litoral Alentejano.

Deliberado o co-financiamento do projecto 
“Celebração da Cultura Costeira” no valor de 
83.286,60 euros (=15% do valor elegível) ao 
promotor, a Mútua dos Pescadores. O valor do 
projecto é de 555.244,00 euros.

Aprovada operação de Loteamento dos arts. 
2955 e 3023 da Rua das Barradas/Rua Zeca 
Afonso, em Sines 

Acta nº 21/2007, de 23.08.2007 - Reunião de 
Câmara Extraordinária

Aprovado procedimento referente à Hasta 
Pública para constituição do Direito de Superfí-
cie sobre o Prédio Urbano sito no Gaveto da Av. 
General Humberto Delgado, com a Travessa 
Mariana Godinho, denominado “Mercado 
Municipal” 

Acta nº 22/2007, de 06.09.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Aprovado pedido de retirada do lote 1068 na 
Zil II, atribuído ao Sr. Alfredo da Luz Martins, 
falecido, e cujo direito de superfície nunca foi 
constituído nem a construção do lote termina-
da. 

Aprovada alteração ao Álvara de Loteamento 
1/92 - Investifinatur, Artigo 30º em Porto Covo

Aprovada proposta de requalificação da Praça 
Marquês de Pombal, em Porto Covo.

Aprovada a admissão de 10 novos processos de 
candidatura ao cartão social do munícipe.

Acta nº 23/2007, de 20.09.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Aprovada proposta de parâmetros a fixar para 
Atribuição das Bolsas de Estudo 2007/2008, 
nos seguintes termos: 
- O nº de bolsas a atribuir seja 40, no valor de 

1.000,00 €/cada; 
- O valor máximo de capitação a afixar seja o da 
retribuição mínima mensal   garantida, fixada 
todos os anos pelo Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social; 
- O período de candidatura seria de 01 de Outu-
bro a 15 de Novembro; 
- O valor da bolsa seria disponibilizado a partir 
do mês de Janeiro. 

Aprovada a revisão do Plano Director Municipal 
de Sines

Deliberado dar início ao processo de elaboração 
do Plano de Urbanização da Zona Industrial e 
Logística de Sines

Acta nº 25/2007, de 04.10.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Deliberado atribuir subsídio extraordinário no 
valor de 500,00 €, no âmbito do 5º aniversário 
da Casa do Benfica em Sines,

Aprovada alteração ao artigo 12º do Regulamen-
to do Loteamento Municipal da Quinta de João 
Mendes 

Aprovado projecto de arquitectura apresentado 
pela empresa “J. Silva Lobo - Construção Civil, 
Lda” referente ao prédio sito na Rua Marquês de 
Pombal e Rua João Soares

Acta nº 26/2007, de 18.10.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Aprovado termos de referência para elaboração 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valori-
zação do Núcleo Histórico de Sines

Aprovado termos de referência para elaboração 
do Plano de Pormenor da UOPG 4.4 de Sines - 
Zona Poente de Sines, nos termos definidos nas 
Grandes Opções do Plano 2007-2010.

EDITAIS

Edital Nº 76/2007  
Viaturas Removidas da Via Pública

Faz-se saber que os veículos abaixo indicados, 
que se encontram depositados no Depósito 
Municipal, sito no Parque de Viaturas, serão ven-
didos em hasta pública Conforme o preceituado 
no Decreto Lei 265-A/2001, artigos 171º, nºs 1 
e 2, e 172 Nºs 1 e 3, de 28/09/01, se os seus pro-
prietários os não levantarem no prazo de 30 
“trinta” dias a partir da data do presente Edital. 
Os interessados ficarão responsáveis pelo paga-
mento dos encargos legais estabelecidos.

- Veículo Fiat Uno; matrícula 65-36-BQ, cor cin-
zento, removido do Parque de Estacionamento 
entre a rua José Pacheco com a Quinta  das Flo-
res.  
- Veículo Ford Fiesta 1.1 CLX; matrícula 88-62-
SL, cor cinzento, removido do Parque de Estaci-
onamento entre a rua José Pacheco com a Quin-
ta das Flores.
- Veículo Fiat Uno; matrícula 20-59-BS, cor 
branco, removido do Caminho Grande 
- Veículo Opel Corsa; matrícula QI-22-30, cor 
branco, removido do Caminho Grande.
- Veículo Renault 4 L; matrícula VB-72-50, cor 
branco, removido do Caminho Grande.
- Veículo Opel; matrícula RL-12-40, cor verme-
lho, removido do Parque estacionamento do 
Bairro da EDP.

E para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públi-
cos do costume.

Paços do Concelho de Sines, aos 17 de Outu-
bro de 2007  

O Presidente da Câmara Municipal de Sines
Manuel Coelho Carvalho

ÉDITOS DE QUINZE DIAS

Édito de quinze dias n.º 25/ 2007

ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Sines; 
Faço público que estando concluídos os traba-
lhos referentes à obra abaixo referida, ficando 
por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 
02 de Março, artigos 224º e 225º., para até oito 
dias depois do termo do prazo dos éditos, apre-
sentarem na Secção de Expediente Geral da 
Câmara Municipal de Sines, por escrito e devi-
damente fundamentadas, quaisquer reclama-
ções por falta de pagamento de ordenados, salá-
rios e materiais ou indemnizações a que se jul-
guem com direito e bem assim, do preço de qua-
isquer trabalhos que o empreiteiro haja man-
dado realizar por terceiros. 

O B R A :  -  E M P R E I T A D A  D E  
“PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM 
VÁRIOS TROÇOS DE ESTRADA E 
ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE 
SINES ” Adjudicada à firma “TEODORO 
GOMES ALHO, S.A.”

E para constar se passou o presente e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos de costume. 

E, eu, Carlos Pedroso, Director do Depart. de 
Obras e Serviços Urbanos a subscrevi. 

Sines, 18 de Outubro de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

Édito de quinze dias n.º 26/2007

ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Sines; Faço público que estando concluídos os 
trabalhos referentes à obra abaixo referida, 
ficando por este meio avisados os interessados, 
que nos termos do disposto no Decreto-Lei 
59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., 
para até oito dias depois do termo do prazo dos 
éditos, apresentarem na Secção de Expediente 
Geral da Câmara Municipal de Sines, por 
escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento 
de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e 
bem assim, do preço de quaisquer trabalhos 
que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros. 
OBRA: -  “RECONSTRUÇÃO DO 
TELHADO DO GINÁSIO CLUBE DE 
SINES” Adjudicada à firma “TEODORO 
GOMES ALHO, S.A.”

E para constar se passou o presente e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos de costume.

E, eu, Carlos Pedroso, Director do 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos a 
subscrevi. 
Sines, 18 de Outubro de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

2.º trimestre de 2007: Qualidade da água para 
consumo humano distribuída pela Câmara Municipal de Sines 

100% das análises da água em 
conformidade com legislação
A QUALIDADE da água do sistema 
abastecimento público é uma das prioridades 
da Câmara Municipal de Sines, que tem 
vindo a trabalhar no sentido de cada vez 
melhores processos de tratamento e 
desinfecção da água.
  Relativamente ao segundo trimestre de 
2007, conclui-se que, num plano com 22 
amostras na torneira do consumidor, 100 por 
cento das 361 anál ises  efectuadas 
apresentaram resultados conformes à 
legislação em vigor.
  A monitorização dos processos de trata-

mento e da qualidade da água distribuída em 
Sines é feita pelo Laboratório de Águas do 
Litoral Alentejano, entidade acreditada pelo 
Instituto Português de Acreditação. Os 
resultados são reportados ao Instituto 
Regulador de Águas e Resíduos (IRAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de 
Amostragem aprovado pelo IRAR, 
continuarão a ser feitas análises na torneira do 
consumidor de forma a obter uma imagem 
representativa da qualidade da água 
distribuída pela Câmara. Uma água para con-
sumo humano de boa qualidade caracteriza-se 

por não pôr em risco a saúde pública, ser 
agradável ao paladar e à vista dos consu-
midores e não causar a deterioração ou 
destruição das diferentes partes do sistema de 
abastecimento. Além da água que sai da tor-
neira, as análises permitem avaliar o próprio 
sistema, pois os parâmetros escolhidos 
determinam se eventuais problemas se 
registam na origem da água, no tratamento 
utilizado ou mesmo com o tipo de tubagens e 
canalizações usadas.
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DELIBERAÇÕES DE CÂMARA COM 
EFICÁCIA EXTERNA

Acta nº 15/2007, de 14.06.2007 - Reunião de 
Câmara Extraordinária

Deliberado atribuir subsídio extraordinário no 
valor de 280,00€ à Associação de Pais e de 
Encarregados de Educação

Aprovada a realização de hasta pública no dia 
05 de Julho, pelas 15:00h. no Salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Concelho para atribui-
ção de lugares de venda de produtos durante o 
FMM 2007

Aprovada a realização de hasta pública no dia 
22 de Junho, pelas 12:00h. no Salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Concelho para atribui-
ção de espaços/lugares para a instalação de 
estruturas para venda de bens e/ou produtos 
durante o FMM 2007 

Acta nº 16/2007, de 21.06.2007- Reunião de 
Câmara Pública

Aprovada a transmissão do Direito de Superfí-
cie do lote 1185 da Zil II 

Deliberada a aquisição de livros no valor de 
500,00 € para apoio a edição de livro de poesia 

Deliberado atribuir alojamento e refeições 
para 7 pessoas durante quatro dias para apoio a 
rodagem do filme “A Essência do Surf ”, no con-
celho de Sines

Deliberado atribuir subsídio no valor de 
1.250,00 € à Casa do Estudante para apoio à 
realização da colónia de férias dos utentes 

Deliberado a anulação de atribuição de subsí-
dio à “RAIVA, Produções Audiovisuais, Lda.”, 
no valor de 5.000,00 € 

Aprovada a transmissão do Direito de Superfí-
cie do Lote 1020-A da Zil II 

Aprovada a proposta de Atribuição de Stands 
na Mostra Gastronómica 2007 

Acta nº 17/2007, de 05.07.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Aprovada a reversão dos lotes 58,68 e 69 do 
Loteamento Municipal do Farol, que se encon-
tram em situação de incumprimento  

Deliberada isenção do pagamento de IMT 
para a aquisição em Direito de Superfície do 
Lote 122 da Zil II à CMS pela Associação Cen-
tro de Incubação de Empresas de Base Tecno-
lógica Vasco da Gama 

Aprovado projecto de alterações do imóvel sito 
na Rua Vasco da Gama, nº 18, em Porto Covo.  

Aprovada minuta de Acordo de Colaboração a 
celebrar entre a CMS e a Megamúsica, Repre-

sentação e Distribuição, Lda., no âmbito do 
FMM 2007 

Acta nº 18/2007, de 19.07.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Aprovada a transmissão do direito de superfície 
do lote 1219 da ZIL II 

Aprovada outorga de Protocolo de colaboração 
entre a CMS e a Associação “RESGATE” para 
vigilância das praias e apoio na vigilância das 
Piscinas Municipais Carlos Manafaia no valor 
global de 67.000,00€.

Aprovada a celebração de Acordo de Colabora-
ção entre o Município de Sines e a Lisboa TV - 
Informação e Multimédia, SA , no âmbito do 
FMM 2007

Aprovada a celebração de acordos de colabora-
ção entre o Município de Sines e várias entida-
des, no âmbito da IX Edição do Festival Músi-
cas do Mundo 2007, nomeadamente: Issam 
ALINasr; Prime Drinks, S.A; Rádio Universi-
dade de Coimbra (RUC) e a Antena Miróbriga 
- Cooperativa de Serviços CRL

Aprovada proposta de Regulamento sobre “Bo-
nificações para Arrendamentos sujeitos ao Regi-
me de Renda apoiada dos Imóveis da Câmara 
Municipal de Sines” 

Deliberado atribuir um subsídio no valor de 
150,00 € ao Movimento Democrático de 
Mulheres com vista à realização de um Encon-
tro de Mulheres Eleitas nas Autarquias, no dia 
30 de Junho, na Biblioteca Municipal de Pal-
mela. 

Deliberado atribuir apoio logístico ao Partido 
Comunista Português - Comissão Concelhia 
de Sines para apoio técnico na realização da Fes-
ta do Avante 2007. 

Aprovada a venda da Escola da Bêbeda pelo 
valor de 66.000,00 €.

Acta nº 19/2007, de 02.08.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Aprovada  minuta de Protocolo de Colabora-
ção a celebrar entre a CMS e a Associação Aca-
demia dos Patins no âmbito da realização do 
“Tour Agarra a Vida”, nos dias 18 e 19 de 
Setembro, no valor de 4.000,00 €.

Aprovada minuta de Protocolo de Parceria 
entre a CMS e a DID - Documentação, Infor-
mática e Desenvolvimento, Lda.

Aprovada a fixação da percentagem do Imposto 
Municipal sobre Imóveis para 2008, nos 
seguintes termos:
- 0,8% - Prédios Urbanos 
- 0,5% - Prédios Urbanos avaliados nos termos 
do CIMI
- 0,8% - Prédios Rústicos

Aprovada a aplicação de derrama para 2008, de 
1,5% sobre o lucro tributável.

Aprovada alteração ao Loteamento da Raposei-
ra.

Aprovada proposta de Alteração ao Loteamento 
Municipal da Quinta dos Passarinhos.

Aprovada a operação de Loteamento Municipal 
da Quinta dos Passarinhos II.

Aprovada alteração ao Loteamento Municipal 
da Ponte Serva.

Aprovada alteração à operação de Loteamento 
Municipal da Zil II.

Deliberado a renovação das candidaturas à Bol-
sa de Estudo 2006-2007

Aprovadas normas a observar no espaço para 
venda, assim como procedimento inerente às 
inscrições referente à Feira Anual de Agosto, 
que se realiza nos dias 13, 14 e 15.

Acta nº 20/2007, de 16.08.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Deliberado anulação de incentivo financeiro à 
Associação para o Ensino Bento Jesus Caraça, 
no valor de 17.178,00 €, uma vez que a Associa-
ção encerrou as suas instalações em Sines. 

Aprovado proposta de protocolo a celebrar no 
âmbito do Projecto GISA - Gestão Integrada da 
Saúde e do Ambiente no Litoral Alentejano.

Deliberado o co-financiamento do projecto 
“Celebração da Cultura Costeira” no valor de 
83.286,60 euros (=15% do valor elegível) ao 
promotor, a Mútua dos Pescadores. O valor do 
projecto é de 555.244,00 euros.

Aprovada operação de Loteamento dos arts. 
2955 e 3023 da Rua das Barradas/Rua Zeca 
Afonso, em Sines 

Acta nº 21/2007, de 23.08.2007 - Reunião de 
Câmara Extraordinária

Aprovado procedimento referente à Hasta 
Pública para constituição do Direito de Superfí-
cie sobre o Prédio Urbano sito no Gaveto da Av. 
General Humberto Delgado, com a Travessa 
Mariana Godinho, denominado “Mercado 
Municipal” 

Acta nº 22/2007, de 06.09.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Aprovado pedido de retirada do lote 1068 na 
Zil II, atribuído ao Sr. Alfredo da Luz Martins, 
falecido, e cujo direito de superfície nunca foi 
constituído nem a construção do lote termina-
da. 

Aprovada alteração ao Álvara de Loteamento 
1/92 - Investifinatur, Artigo 30º em Porto Covo

Aprovada proposta de requalificação da Praça 
Marquês de Pombal, em Porto Covo.

Aprovada a admissão de 10 novos processos de 
candidatura ao cartão social do munícipe.

Acta nº 23/2007, de 20.09.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Aprovada proposta de parâmetros a fixar para 
Atribuição das Bolsas de Estudo 2007/2008, 
nos seguintes termos: 
- O nº de bolsas a atribuir seja 40, no valor de 

1.000,00 €/cada; 
- O valor máximo de capitação a afixar seja o da 
retribuição mínima mensal   garantida, fixada 
todos os anos pelo Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social; 
- O período de candidatura seria de 01 de Outu-
bro a 15 de Novembro; 
- O valor da bolsa seria disponibilizado a partir 
do mês de Janeiro. 

Aprovada a revisão do Plano Director Municipal 
de Sines

Deliberado dar início ao processo de elaboração 
do Plano de Urbanização da Zona Industrial e 
Logística de Sines

Acta nº 25/2007, de 04.10.2007 - Reunião de 
Câmara Ordinária

Deliberado atribuir subsídio extraordinário no 
valor de 500,00 €, no âmbito do 5º aniversário 
da Casa do Benfica em Sines,

Aprovada alteração ao artigo 12º do Regulamen-
to do Loteamento Municipal da Quinta de João 
Mendes 

Aprovado projecto de arquitectura apresentado 
pela empresa “J. Silva Lobo - Construção Civil, 
Lda” referente ao prédio sito na Rua Marquês de 
Pombal e Rua João Soares

Acta nº 26/2007, de 18.10.2007 - Reunião de 
Câmara Pública

Aprovado termos de referência para elaboração 
do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valori-
zação do Núcleo Histórico de Sines

Aprovado termos de referência para elaboração 
do Plano de Pormenor da UOPG 4.4 de Sines - 
Zona Poente de Sines, nos termos definidos nas 
Grandes Opções do Plano 2007-2010.

EDITAIS

Edital Nº 76/2007  
Viaturas Removidas da Via Pública

Faz-se saber que os veículos abaixo indicados, 
que se encontram depositados no Depósito 
Municipal, sito no Parque de Viaturas, serão ven-
didos em hasta pública Conforme o preceituado 
no Decreto Lei 265-A/2001, artigos 171º, nºs 1 
e 2, e 172 Nºs 1 e 3, de 28/09/01, se os seus pro-
prietários os não levantarem no prazo de 30 
“trinta” dias a partir da data do presente Edital. 
Os interessados ficarão responsáveis pelo paga-
mento dos encargos legais estabelecidos.

- Veículo Fiat Uno; matrícula 65-36-BQ, cor cin-
zento, removido do Parque de Estacionamento 
entre a rua José Pacheco com a Quinta  das Flo-
res.  
- Veículo Ford Fiesta 1.1 CLX; matrícula 88-62-
SL, cor cinzento, removido do Parque de Estaci-
onamento entre a rua José Pacheco com a Quin-
ta das Flores.
- Veículo Fiat Uno; matrícula 20-59-BS, cor 
branco, removido do Caminho Grande 
- Veículo Opel Corsa; matrícula QI-22-30, cor 
branco, removido do Caminho Grande.
- Veículo Renault 4 L; matrícula VB-72-50, cor 
branco, removido do Caminho Grande.
- Veículo Opel; matrícula RL-12-40, cor verme-
lho, removido do Parque estacionamento do 
Bairro da EDP.

E para constar se passou o presente e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públi-
cos do costume.

Paços do Concelho de Sines, aos 17 de Outu-
bro de 2007  

O Presidente da Câmara Municipal de Sines
Manuel Coelho Carvalho

ÉDITOS DE QUINZE DIAS

Édito de quinze dias n.º 25/ 2007

ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Sines; 
Faço público que estando concluídos os traba-
lhos referentes à obra abaixo referida, ficando 
por este meio avisados os interessados, que nos 
termos do disposto no Decreto-Lei 59/99, de 
02 de Março, artigos 224º e 225º., para até oito 
dias depois do termo do prazo dos éditos, apre-
sentarem na Secção de Expediente Geral da 
Câmara Municipal de Sines, por escrito e devi-
damente fundamentadas, quaisquer reclama-
ções por falta de pagamento de ordenados, salá-
rios e materiais ou indemnizações a que se jul-
guem com direito e bem assim, do preço de qua-
isquer trabalhos que o empreiteiro haja man-
dado realizar por terceiros. 

O B R A :  -  E M P R E I T A D A  D E  
“PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM 
VÁRIOS TROÇOS DE ESTRADA E 
ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE 
SINES ” Adjudicada à firma “TEODORO 
GOMES ALHO, S.A.”

E para constar se passou o presente e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos de costume. 

E, eu, Carlos Pedroso, Director do Depart. de 
Obras e Serviços Urbanos a subscrevi. 

Sines, 18 de Outubro de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

Édito de quinze dias n.º 26/2007

ALBINO MANUEL ANDRÉ ROQUE, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Sines; Faço público que estando concluídos os 
trabalhos referentes à obra abaixo referida, 
ficando por este meio avisados os interessados, 
que nos termos do disposto no Decreto-Lei 
59/99, de 02 de Março, artigos 224º e 225º., 
para até oito dias depois do termo do prazo dos 
éditos, apresentarem na Secção de Expediente 
Geral da Câmara Municipal de Sines, por 
escrito e devidamente fundamentadas, 
quaisquer reclamações por falta de pagamento 
de ordenados, salários e materiais ou 
indemnizações a que se julguem com direito e 
bem assim, do preço de quaisquer trabalhos 
que o empreiteiro haja mandado realizar por 
terceiros. 
OBRA: -  “RECONSTRUÇÃO DO 
TELHADO DO GINÁSIO CLUBE DE 
SINES” Adjudicada à firma “TEODORO 
GOMES ALHO, S.A.”

E para constar se passou o presente e outros de 
igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos de costume.

E, eu, Carlos Pedroso, Director do 
Departamento de Obras e Serviços Urbanos a 
subscrevi. 
Sines, 18 de Outubro de 2007.

O Vice-Presidente,
Albino Manuel André Roque

2.º trimestre de 2007: Qualidade da água para 
consumo humano distribuída pela Câmara Municipal de Sines 

100% das análises da água em 
conformidade com legislação
A QUALIDADE da água do sistema 
abastecimento público é uma das prioridades 
da Câmara Municipal de Sines, que tem 
vindo a trabalhar no sentido de cada vez 
melhores processos de tratamento e 
desinfecção da água.
  Relativamente ao segundo trimestre de 
2007, conclui-se que, num plano com 22 
amostras na torneira do consumidor, 100 por 
cento das 361 anál ises  efectuadas 
apresentaram resultados conformes à 
legislação em vigor.
  A monitorização dos processos de trata-

mento e da qualidade da água distribuída em 
Sines é feita pelo Laboratório de Águas do 
Litoral Alentejano, entidade acreditada pelo 
Instituto Português de Acreditação. Os 
resultados são reportados ao Instituto 
Regulador de Águas e Resíduos (IRAR).
  Ao longo do ano, seguindo um Plano de 
Amostragem aprovado pelo IRAR, 
continuarão a ser feitas análises na torneira do 
consumidor de forma a obter uma imagem 
representativa da qualidade da água 
distribuída pela Câmara. Uma água para con-
sumo humano de boa qualidade caracteriza-se 

por não pôr em risco a saúde pública, ser 
agradável ao paladar e à vista dos consu-
midores e não causar a deterioração ou 
destruição das diferentes partes do sistema de 
abastecimento. Além da água que sai da tor-
neira, as análises permitem avaliar o próprio 
sistema, pois os parâmetros escolhidos 
determinam se eventuais problemas se 
registam na origem da água, no tratamento 
utilizado ou mesmo com o tipo de tubagens e 
canalizações usadas.
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“A Priori” e “Rumos” ajudam 
a integrar jovens de minorias
Os projectos para a integração dos mais novos membros da comunidade imigrante e ou de minorias étnicas, em 
desenvolvimento há um ano, estão consolidados e melhoram o dia-a-dia de centenas de jovens.

ESTÃO em curso no concelho de Sines 
dois projectos de intervenção social direcci-
onada para populações jovens que, pelas 
suas características, necessitam de uma 
intervenção especial. O projecto “A Priori”, 
integrado no programa “Escolhas”, traba-
lha na integração de crianças oriundas da 
comunidade imigrante ou de membros de 
minorias étnicas. O projecto “Rumos” inci-
de em particular sobre a faixa mais jovem da 
população do Bairro da Floresta. Ambos os 
projectos assinalam o primeiro ano de acti-
vidade no final de 2007 e ambos apresen-
tam resultados positivos no trabalho desen-
volvido até aqui.

“A Priori” apoia jovens 
da comunidade imigrante
No terreno desde o final de 2006, o projec-
to “A Priori”, promovido pelo município e 
executado pela Associação Caboverdeana 
de Sines e Santiago do Cacém, tem vindo a 
desenvolver inúmeras actividades de carác-
ter lúdico e pedagógico com o objectivo de 
estimular comportamentos, atitudes e esti-
los de vida saudáveis junto de crianças e 
jovens que vivem em contextos socioeconó-
micos menos favoráveis, em especial filhos 
de imigrantes ou membros de minorias étni-
cas.
  Do trabalho desenvolvido, a coordenado-
ra Dulcineia Varela destaca as sessões diári-
as de apoio escolar, as sessões semanais de 
aprendizagem da língua portuguesa, os 
“workshops” de animação de leitura e escri-
ta criativa e as sessões de cinema. A estas ini-
ciativas junta-se o desenvolvimento de ate-
liers próprios e a participação em vários ate-
liers dinamizados pelo Centro de Artes de 
Sines. Paralelamente, o Centro de Inclusão 
Digital ou Espaço Cid@net, a funcionar 
desde Março 2007, tem sido bastante pro-
curado. O espaço vai transitar brevemente 
da Casa da Juventude para o edifício da anti-
ga Ludoteca.
  Outras das apostas do projecto tem sido a 
participação em actividades de Verão não só 
programadas pelo projecto como também 
em articulação com a autarquia. Dulcineia 
Varela exemplifica com a participação nas 
Férias Desportivas e na Quinzena Tok Tok, 
eventos que na sua opinião proporciona-
ram “experiências diferentes e riquíssimas 
aos destinatários, no contacto com uma 
série de actividades que de outra forma difi-
cilmente teriam acesso”. A visita a um par-

que aquático no Algarve, um acampamento 
em Porto Covo, a participação nos ateliers 
do Festival Músicas do Mundo ou os jogos 
de futebol, são outros dos exemplos de ini-
ciativas desenvolvidas no Verão pelo projec-
to. 

“Rumos” promove integração 
de crianças do Bairro da Floresta
O projecto “Rumos”, promovido pela 
Câmara Municipal e executado pela coope-
rativa Espiga, comemorou o seu primeiro 
aniversário, no dia 3 de Novembro, com 
uma Feira Intercultural. A feira contou com 
uma exposição de trabalhos e de fotografia 
sobre as diferentes actividades que decorre-
ram durante o ano, e uma mostra de gastro-
nomia e de danças, tendo em conta as dife-
rentes culturas que existem no Bairro da Flo-

resta.
  O objectivo do programa é diminuir, até 
2009, os factores de risco e incrementar os 
factores de protecção em 75% das crianças e 
jovens a residir no bairro, desenvolvendo acti-
vidades nas áreas da cidadania, compreensão 
das diferenças interculturais, melhoria da 
relação família - educação - comunidade, 
ocupação saudável dos tempos livres e orien-
tação para estilos de vida saudáveis.
  Uma das principais componentes do pro-
jecto é a aposta em diversas acções centradas 
na formação e no desenvolvimento de novas 
competências. É o exemplo da acção “ Apoio 
Escolar”, que presta apoio escolar contínuo 
das 18h00 às 19h00, do “Clique do Saber”, 
destinado a jovens entre os 12 e os 16 anos (e 
que neste momento se encontra em fase de 
atribuição do Diploma de Competências 
Básicas em Informática), de uma acção de 
alfabetização de adultos. O lazer também 
integra a receita de sucesso, como o compro-
vam as acções “Nós Somos o Importante”, 
que incluiu visitas ao CAS, com participa-
ções na hora do conto e no programa Tok 
Tok, e um atelier de reciclagem, bem como 
as acções “Danças Interculturais” e “Despor-
tos Aventura”, entre outras.  
  Para Ana Isabel Paquito, coordenadora do 
projecto, o balanço até agora é “bastante posi-
tivo”, tendo em conta o número de benefi-
ciários abrangidos pelo projecto, 192, entre 
crianças e jovens dos 3 aos 16 anos, mas tam-
bém a participação de alguns jovens com 
mais de 16 anos, assim como de familiares.

Inquilinos municipais 
têm novos descontos 
no valor das rendas
A CÂMARA Municipal de Sines está a apli-
car, desde Outubro, um novo regulamento 
para a atribuição de bonificações aos arren-
datários dos fogos propriedade do municí-
pio de Sines sujeitos ao regime de renda apo-
iada. O regulamento cria mecanismos que 
possibilitam aumentar o grau de justiça 
social no cálculo das rendas, através do ajus-
tamento do seu valor ao rendimento dispo-
nível dos agregados familiares.

A quem são concedidas 
as bonificações
As bonificações serão concedidas a todos os 
pensionistas cujos rendimentos não atin-
jam o valor correspondente ao rendimento 
mensal mínimo garantido, bem como a 
todos os elementos do agregado familiar 
que desempenhem uma profissão, mas que 
sofram de doença crónica ou incapacitante 
comprovada, sendo-lhes contabilizados 
apenas 50 por cento dos rendimentos 
declarados. 
  Os jovens com idade não superior a 25 
anos, desde que não sejam titulares do con-
trato de arrendamento, também estão con-
templados neste regulamento, sendo ape-
nas contabilizados 25% dos seus rendi-
mentos no apuramento do rendimento bru-
to do agregado familiar. As bonificações são 
ainda extensíveis a todos os elementos do 
agregado familiar que frequentem jardim-
de-infância ou ensino universitário público 
ou privado, através do desconto da mensa-
lidade/propina ao rendimento bruto do 
agregado familiar, desde que esse pagamen-

to seja devidamente comprovado. Para o pri-
meiro elemento o desconto será efectuado 
por inteiro e para os restantes elementos o 
desconto será de 50 %.
  Não obstante, só podem beneficiar deste 
apoio os arrendatários que não possuam 
dívidas à Câmara Municipal, ou que, pos-
suindo, estejam em processo de regulariza-
ção das mesmas. Todos os inquilinos do par-
que habitacional da Câmara Municipal de 
Sines também podem beneficiar das bonifi-
cações, desde que respeitem integralmente 
o estipulado no contrato de arrendamento 
celebrado com o município.
  O regulamento pode ser consultado na 
íntegra na Câmara Municipal de Sines (Ser-
viço de Habitação) ou no site oficial do 
município em www.mun-sines.pt. 

Protecção de Crianças
e Jovens muda-se
para antiga Ludoteca

A Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Sines (CPCJ) conta com novas ins-
talações, no edifício da antiga Ludoteca, um 
espaço cedido pela Câmara Municipal de 
Sines. 
  A inauguração oficial decorreu no dia 29 
de Outubro e contou com a presença de res-
ponsáveis das entidades representadas na 
CPCJ e de alguns parceiros sociais com os 
quais a comissão mantém relações de coope-
ração. 
   A CPCJ foi formada em Março de 2004, 
por iniciativa do município, e desde então 
tem vindo a funcionar no edifício central da 
autarquia. A nova solução vai trazer maior 
privacidade para os utilizadores da CPCJ e 
mais espaço e melhores condições de traba-
lho para a comissão, cuja missão é conhecer 

e actuar em casos que representem uma amea-
ça à segurança, saúde, formação ou bem-estar 
das crianças e jovens do concelho. 
  A Comissão acompanha 101 processos des-
de Janeiro de 2007, sendo os principais moti-
vos de sinalização a negligência, o abandono 
escolar, e a exposição a modelos de compor-
tamentos e condutas desviantes.

Como contactar a comissão
Pode contactar a CPCJ para sinalização de 
um caso de criança ou jovem em risco ou para 
qualquer outro fim através do telefone 269 
630 634, do fax 269 636 123 ou do email 
cpcjs@mun-sines.pt. Se desejar dirigir-se por 
carta, faça-o em nome da comissão, para a 
morada dos Paços do Concelho.

Projecto “A Priori”

Projecto “Rumos”

Comissão de luta em defesa 
da pesca foi reactivada
UM GRUPO de pescadores, armadores e 
instituições públicas e privadas do conce-
lho juntaram-se numa nova comissão de 
luta pela defesa da pesca de Sines, que recu-
pera espírito e objectivos da comissão mobi-
lizada contra a poluição marítima de 1982. 
Dia 1 de Outubro, na sede da Associação de 
Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco, 
foi feita a apresentação da sua declaração de 
princípios.
  Os princípios declarados no documento 
são os seguintes:
“1 - Poluição marítima - Acompanhamen-
to de todas as fontes de poluição marítima, 
com vista à sua redução e eliminação;
  2 - Áreas de pesca - Por consequência do 
crescimento do porto industrial os pesca-
dores têm visto reduzidas as suas áreas de 
pesca sem quaisquer contrapartidas. Os 
novos investimentos do terminal XXI e a 
possível instalação no mar de sistemas de 

produção de energia a partia das ondas, 
reclamam uma séria participação dos pesca-
dores e das suas organizações para que se 
mantenham as actuais áreas de pesca; 
  3 - Revogação do quadro legal - que proí-
be as embarcações do cerco de capturarem 
outras espécies que não as espécies alvo, 
com enormes prejuízos e pesadas multas 
para os armadores; 
  4 - Simplificação do quadro legal - que 
regulamenta a pesca, devendo as entidades 
fiscalizadoras praticar uma “ pedagogia para 
a legalidade” e não a “multa e a contra-orde-
nação para a ilegalidade e a insolvência”; 
  5 - Criação de incentivos - à formação pro-
fissional dos jovens e à justa remuneração, 
reforçando a atractividade do sector das pes-
cas; 
  6 - Regulamento do Porto de Pesca de 
Sines - em colaboração com todas as entida-
des que têm jurisdição na área do porto, pro-

duzindo um regulamento que todos possam 
cumprir;
  7 - Fábrica de gelo - acompanhamento des-
te complexo processo de maneira a tentar 
que a nova unidade de gelo esteja pronta até 
final do corrente ano;   
  8 - A Docapesca de Sines - deverá ser a 
Docapesca do Alentejo, existindo entidades 
públicas e privadas locais que podem assu-
mir tal responsabilidade.  

  9 - Manobras militares - na costa da Galé e a 
sul do cabo de Sines, demasiadas vezes e com 
impedimento da pesca em zonas de normal 
actividade das embarcações, deverão ser redu-
zidas a fim de causarem o mínimo prejuízo 
aos pescadores;  
  10 - Aquacultura oceânica - de que se fala 
para a costa alentejana deverá ser acompa-
nhada e discutida com os pescadores e com os 
armadores, pelos prejuízos que poderá trazer 
à pesca tradicional.”
  A declaração teve os seguintes signatários: 
Francisco do Ó Pacheco, Jorge Oliveira Lar-
guinho, Carlos Espadinha, Francisco Antó-
nio Chainho, Luís Miguel Mateus, Josué Pei-
xeiro Marques, Alfredo Patrício, João Gar-
ganta Custódio, Câmara Municipal de Sines, 
Docapesca, Associação de Armadores da Pes-
ca Artesanal e do Cerco e União de Sindica-
tos de Sines.

Porto de Pesca de Sines
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“A Priori” e “Rumos” ajudam 
a integrar jovens de minorias
Os projectos para a integração dos mais novos membros da comunidade imigrante e ou de minorias étnicas, em 
desenvolvimento há um ano, estão consolidados e melhoram o dia-a-dia de centenas de jovens.

ESTÃO em curso no concelho de Sines 
dois projectos de intervenção social direcci-
onada para populações jovens que, pelas 
suas características, necessitam de uma 
intervenção especial. O projecto “A Priori”, 
integrado no programa “Escolhas”, traba-
lha na integração de crianças oriundas da 
comunidade imigrante ou de membros de 
minorias étnicas. O projecto “Rumos” inci-
de em particular sobre a faixa mais jovem da 
população do Bairro da Floresta. Ambos os 
projectos assinalam o primeiro ano de acti-
vidade no final de 2007 e ambos apresen-
tam resultados positivos no trabalho desen-
volvido até aqui.

“A Priori” apoia jovens 
da comunidade imigrante
No terreno desde o final de 2006, o projec-
to “A Priori”, promovido pelo município e 
executado pela Associação Caboverdeana 
de Sines e Santiago do Cacém, tem vindo a 
desenvolver inúmeras actividades de carác-
ter lúdico e pedagógico com o objectivo de 
estimular comportamentos, atitudes e esti-
los de vida saudáveis junto de crianças e 
jovens que vivem em contextos socioeconó-
micos menos favoráveis, em especial filhos 
de imigrantes ou membros de minorias étni-
cas.
  Do trabalho desenvolvido, a coordenado-
ra Dulcineia Varela destaca as sessões diári-
as de apoio escolar, as sessões semanais de 
aprendizagem da língua portuguesa, os 
“workshops” de animação de leitura e escri-
ta criativa e as sessões de cinema. A estas ini-
ciativas junta-se o desenvolvimento de ate-
liers próprios e a participação em vários ate-
liers dinamizados pelo Centro de Artes de 
Sines. Paralelamente, o Centro de Inclusão 
Digital ou Espaço Cid@net, a funcionar 
desde Março 2007, tem sido bastante pro-
curado. O espaço vai transitar brevemente 
da Casa da Juventude para o edifício da anti-
ga Ludoteca.
  Outras das apostas do projecto tem sido a 
participação em actividades de Verão não só 
programadas pelo projecto como também 
em articulação com a autarquia. Dulcineia 
Varela exemplifica com a participação nas 
Férias Desportivas e na Quinzena Tok Tok, 
eventos que na sua opinião proporciona-
ram “experiências diferentes e riquíssimas 
aos destinatários, no contacto com uma 
série de actividades que de outra forma difi-
cilmente teriam acesso”. A visita a um par-

que aquático no Algarve, um acampamento 
em Porto Covo, a participação nos ateliers 
do Festival Músicas do Mundo ou os jogos 
de futebol, são outros dos exemplos de ini-
ciativas desenvolvidas no Verão pelo projec-
to. 

“Rumos” promove integração 
de crianças do Bairro da Floresta
O projecto “Rumos”, promovido pela 
Câmara Municipal e executado pela coope-
rativa Espiga, comemorou o seu primeiro 
aniversário, no dia 3 de Novembro, com 
uma Feira Intercultural. A feira contou com 
uma exposição de trabalhos e de fotografia 
sobre as diferentes actividades que decorre-
ram durante o ano, e uma mostra de gastro-
nomia e de danças, tendo em conta as dife-
rentes culturas que existem no Bairro da Flo-

resta.
  O objectivo do programa é diminuir, até 
2009, os factores de risco e incrementar os 
factores de protecção em 75% das crianças e 
jovens a residir no bairro, desenvolvendo acti-
vidades nas áreas da cidadania, compreensão 
das diferenças interculturais, melhoria da 
relação família - educação - comunidade, 
ocupação saudável dos tempos livres e orien-
tação para estilos de vida saudáveis.
  Uma das principais componentes do pro-
jecto é a aposta em diversas acções centradas 
na formação e no desenvolvimento de novas 
competências. É o exemplo da acção “ Apoio 
Escolar”, que presta apoio escolar contínuo 
das 18h00 às 19h00, do “Clique do Saber”, 
destinado a jovens entre os 12 e os 16 anos (e 
que neste momento se encontra em fase de 
atribuição do Diploma de Competências 
Básicas em Informática), de uma acção de 
alfabetização de adultos. O lazer também 
integra a receita de sucesso, como o compro-
vam as acções “Nós Somos o Importante”, 
que incluiu visitas ao CAS, com participa-
ções na hora do conto e no programa Tok 
Tok, e um atelier de reciclagem, bem como 
as acções “Danças Interculturais” e “Despor-
tos Aventura”, entre outras.  
  Para Ana Isabel Paquito, coordenadora do 
projecto, o balanço até agora é “bastante posi-
tivo”, tendo em conta o número de benefi-
ciários abrangidos pelo projecto, 192, entre 
crianças e jovens dos 3 aos 16 anos, mas tam-
bém a participação de alguns jovens com 
mais de 16 anos, assim como de familiares.

Inquilinos municipais 
têm novos descontos 
no valor das rendas
A CÂMARA Municipal de Sines está a apli-
car, desde Outubro, um novo regulamento 
para a atribuição de bonificações aos arren-
datários dos fogos propriedade do municí-
pio de Sines sujeitos ao regime de renda apo-
iada. O regulamento cria mecanismos que 
possibilitam aumentar o grau de justiça 
social no cálculo das rendas, através do ajus-
tamento do seu valor ao rendimento dispo-
nível dos agregados familiares.

A quem são concedidas 
as bonificações
As bonificações serão concedidas a todos os 
pensionistas cujos rendimentos não atin-
jam o valor correspondente ao rendimento 
mensal mínimo garantido, bem como a 
todos os elementos do agregado familiar 
que desempenhem uma profissão, mas que 
sofram de doença crónica ou incapacitante 
comprovada, sendo-lhes contabilizados 
apenas 50 por cento dos rendimentos 
declarados. 
  Os jovens com idade não superior a 25 
anos, desde que não sejam titulares do con-
trato de arrendamento, também estão con-
templados neste regulamento, sendo ape-
nas contabilizados 25% dos seus rendi-
mentos no apuramento do rendimento bru-
to do agregado familiar. As bonificações são 
ainda extensíveis a todos os elementos do 
agregado familiar que frequentem jardim-
de-infância ou ensino universitário público 
ou privado, através do desconto da mensa-
lidade/propina ao rendimento bruto do 
agregado familiar, desde que esse pagamen-

to seja devidamente comprovado. Para o pri-
meiro elemento o desconto será efectuado 
por inteiro e para os restantes elementos o 
desconto será de 50 %.
  Não obstante, só podem beneficiar deste 
apoio os arrendatários que não possuam 
dívidas à Câmara Municipal, ou que, pos-
suindo, estejam em processo de regulariza-
ção das mesmas. Todos os inquilinos do par-
que habitacional da Câmara Municipal de 
Sines também podem beneficiar das bonifi-
cações, desde que respeitem integralmente 
o estipulado no contrato de arrendamento 
celebrado com o município.
  O regulamento pode ser consultado na 
íntegra na Câmara Municipal de Sines (Ser-
viço de Habitação) ou no site oficial do 
município em www.mun-sines.pt. 

Protecção de Crianças
e Jovens muda-se
para antiga Ludoteca

A Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Sines (CPCJ) conta com novas ins-
talações, no edifício da antiga Ludoteca, um 
espaço cedido pela Câmara Municipal de 
Sines. 
  A inauguração oficial decorreu no dia 29 
de Outubro e contou com a presença de res-
ponsáveis das entidades representadas na 
CPCJ e de alguns parceiros sociais com os 
quais a comissão mantém relações de coope-
ração. 
   A CPCJ foi formada em Março de 2004, 
por iniciativa do município, e desde então 
tem vindo a funcionar no edifício central da 
autarquia. A nova solução vai trazer maior 
privacidade para os utilizadores da CPCJ e 
mais espaço e melhores condições de traba-
lho para a comissão, cuja missão é conhecer 

e actuar em casos que representem uma amea-
ça à segurança, saúde, formação ou bem-estar 
das crianças e jovens do concelho. 
  A Comissão acompanha 101 processos des-
de Janeiro de 2007, sendo os principais moti-
vos de sinalização a negligência, o abandono 
escolar, e a exposição a modelos de compor-
tamentos e condutas desviantes.

Como contactar a comissão
Pode contactar a CPCJ para sinalização de 
um caso de criança ou jovem em risco ou para 
qualquer outro fim através do telefone 269 
630 634, do fax 269 636 123 ou do email 
cpcjs@mun-sines.pt. Se desejar dirigir-se por 
carta, faça-o em nome da comissão, para a 
morada dos Paços do Concelho.

Projecto “A Priori”

Projecto “Rumos”

Comissão de luta em defesa 
da pesca foi reactivada
UM GRUPO de pescadores, armadores e 
instituições públicas e privadas do conce-
lho juntaram-se numa nova comissão de 
luta pela defesa da pesca de Sines, que recu-
pera espírito e objectivos da comissão mobi-
lizada contra a poluição marítima de 1982. 
Dia 1 de Outubro, na sede da Associação de 
Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco, 
foi feita a apresentação da sua declaração de 
princípios.
  Os princípios declarados no documento 
são os seguintes:
“1 - Poluição marítima - Acompanhamen-
to de todas as fontes de poluição marítima, 
com vista à sua redução e eliminação;
  2 - Áreas de pesca - Por consequência do 
crescimento do porto industrial os pesca-
dores têm visto reduzidas as suas áreas de 
pesca sem quaisquer contrapartidas. Os 
novos investimentos do terminal XXI e a 
possível instalação no mar de sistemas de 

produção de energia a partia das ondas, 
reclamam uma séria participação dos pesca-
dores e das suas organizações para que se 
mantenham as actuais áreas de pesca; 
  3 - Revogação do quadro legal - que proí-
be as embarcações do cerco de capturarem 
outras espécies que não as espécies alvo, 
com enormes prejuízos e pesadas multas 
para os armadores; 
  4 - Simplificação do quadro legal - que 
regulamenta a pesca, devendo as entidades 
fiscalizadoras praticar uma “ pedagogia para 
a legalidade” e não a “multa e a contra-orde-
nação para a ilegalidade e a insolvência”; 
  5 - Criação de incentivos - à formação pro-
fissional dos jovens e à justa remuneração, 
reforçando a atractividade do sector das pes-
cas; 
  6 - Regulamento do Porto de Pesca de 
Sines - em colaboração com todas as entida-
des que têm jurisdição na área do porto, pro-

duzindo um regulamento que todos possam 
cumprir;
  7 - Fábrica de gelo - acompanhamento des-
te complexo processo de maneira a tentar 
que a nova unidade de gelo esteja pronta até 
final do corrente ano;   
  8 - A Docapesca de Sines - deverá ser a 
Docapesca do Alentejo, existindo entidades 
públicas e privadas locais que podem assu-
mir tal responsabilidade.  

  9 - Manobras militares - na costa da Galé e a 
sul do cabo de Sines, demasiadas vezes e com 
impedimento da pesca em zonas de normal 
actividade das embarcações, deverão ser redu-
zidas a fim de causarem o mínimo prejuízo 
aos pescadores;  
  10 - Aquacultura oceânica - de que se fala 
para a costa alentejana deverá ser acompa-
nhada e discutida com os pescadores e com os 
armadores, pelos prejuízos que poderá trazer 
à pesca tradicional.”
  A declaração teve os seguintes signatários: 
Francisco do Ó Pacheco, Jorge Oliveira Lar-
guinho, Carlos Espadinha, Francisco Antó-
nio Chainho, Luís Miguel Mateus, Josué Pei-
xeiro Marques, Alfredo Patrício, João Gar-
ganta Custódio, Câmara Municipal de Sines, 
Docapesca, Associação de Armadores da Pes-
ca Artesanal e do Cerco e União de Sindica-
tos de Sines.

Porto de Pesca de Sines
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Museu e Arquivo recolhem 
memórias dos sineenses
Os sineenses são convidados a partilhar memórias, fotografias, documentos e objectos, para um conhecimento mais 
profundo do património humano do concelho e para o enriquecimento do Museu de Sines e do Arquivo Histórico.

O MUSEU de Sines e o Arquivo Histórico 
Arnaldo Soledade promovem, desde 
Setembro, o projecto “Nas Redes do 
Tempo”, que procura, através do registo da 
memória dos sineenses mais velhos e da 
recepção do contributo da população em 
objectos, fotografias e outros documentos, 
conhecer melhor o património do conce-
lho. O projecto, que se estende até 2009, 
foi apresentado, dia 29 de Setembro, no 
Espaço Sénior, no âmbito das Jornadas 
Europeias do Património, de que Sines foi 
um dos municípios aderentes.
  “Além do património natural e construí-
do, temos o património que são as pessoas, 
o mais valioso e sagrado. Os mais idosos são 
o nosso património vivo, actuante. 
Devemos conhecer o que temos, dar-lhe 
valor e transmiti-lo”, disse, na apresenta-
ção, o presidente da Câmara Municipal de 
Sines, Manuel Coelho.

Completar os vazios da história
Também na apresentação, Ricardo Pereira, 
responsável pelo Museu de Sines, chamou a 
atenção para a importância do contributo 
da população para um melhor conheci-
mento da história do século XX em Sines: 
“Temos muito mais coisas da época dos 
Romanos do que temos dos nossos avós e 
bisavós. Precisamos da vossa ajuda para nos 
explicarem como eram as armações de pes-

ca, como eram os barcos, como se chama-
vam. A vossa ajuda é fundamental para 
fazermos um museu que represente efecti-
vamente Sines para os sineenses e para 
quem nos visita”, afirmou.
  Sandra Patrício, responsável pelo Arquivo 
Histórico Municipal Arnaldo Soledade, sali-
entou a importância da participação do 
público na escrita de uma história mais com-
pleta de Sines: “O Arquivo guarda os docu-
mentos escritos, mas falta a voz daqueles 
que não entraram na história, que não eram 
considerados dignos disso. Precisamos da 
vossa ajuda - pescadores, corticeiros, operá-
rios -, para nos ajudarem a completar os 
espaços vazios na história”, disse.
  A participação do público no projecto 
“Nas Redes do Tempo” pode ser feita atra-
vés da recolha de depoimentos, da doação 
de objectos ou da oferta ou empréstimo de 
fotografias e outros documentos (no caso 
do empréstimo, o documento será digitali-
zado e devolvido). Os interessados em con-
tribuir devem dirigir-se ao Arquivo 
Histórico Arnaldo Soledade, localizado no 
Centro de Artes de Sines (tel. 269 860 080), 
ou ao Museu de Sines (tel. 269 635 760).

Património em jornadas
Além da apresentação do projecto “Nas 
Redes do Tempo”, a participação do muni-
cípio de Sines nas Jornadas Europeias do 

Património, que decorreram no concelho 
entre 28 e 30 de Setembro, incluiu uma 
exposição sobre património natural e edifi-
cado do concelho nas muralhas e interior do 
Castelo de Sines (integrada no Dia Mundial 
do Turismo), visitas guiadas ao Museu de 
Sines para os alunos das escolas, um serão no 
museu, uma visita guiada ao património reli-
gioso (iniciativa conjunta com o 

Departamento do Património Histórico e 
Artístico da Diocese de Beja) e uma visita ao 
património piscatório do concelho (para 
todos os públicos).
  As Jornadas Europeias do Património 2007 
são uma iniciativa do Conselho da Europa e 
da União Europeia, criada com o objectivo 
da sensibilização dos povos europeus para a 
importância da salvaguarda do património.

Jornadas Europeias do Património - Serão no Museu

Foto: Higino Espada


