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O ano 2019 será marcado pelo arranque de várias operações cofinanciadas por 
fundos europeus, fundamentais para requalificação do concelho. P4-5

2019

Ano novo traz 
ciclo de investimentos

Natal com pista 
de gelo no centro 
histórico de Sines

// P24

Câmara apoia consulta 
de dentista no Centro 

de Saúde
// P15

Estação Náutica 
de Sines obteve 

certificação
// P10



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> 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.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve 
vir identificada com o nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral (*)
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos
(*) Às quintas-feiras encerra às 16h00

Divisão de Ordenamento do Território / Edifício 
Técnico de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 17 de janeiro, 21 de fevereiro 
e 21 de março de 2019.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão 
prestados pelos membros do executivo nessa mesma 
reunião. Caso não estejam reunidas condições para 
ser imediata, a resposta será enviada posteriormente. 
O público pode assistir aos restantes trabalhos da 
reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, 10h00-12h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único recebe, presencialmente, 
as marcações de atendimento para o presidente e para 
todos os vereadores do executivo. O Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação (tel. 269 630 608) presta 
informações sobre o atendimento do presidente, vice-
presidente e vereadores da CDU e do SIM. As 
marcações para as vereadoras Filipa Faria e Paula Ledo 
podem ser feitas no Balcão Único ou, diretamente, no 
edifício técnico (tel. 269 860 001). 

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (habitação)
Terças-feiras, 10h00-13h00 *

Gestão Urbanística
Terças-feiras de manhã **

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)
** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, realizam-se sessões de atendimento 
jurídico gratuito sobre direitos dos consumidores para 
os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 65o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 13h30-16h30

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Um ano novo com muito 

trabalho pela frente

No último boletim de 2018, antecipamos a che-
gada do novo ano. Um ano de 2019 que será mar-
cado pelo arranque de vários projetos de grande 
alcance na melhoria da qualidade de vida da popu-
lação e no poder de atração deste território. 
  Um desses projetos é a requalificação da Rua Mar-
quês de Pombal, via estruturante da circulação na 
cidade que precisa, há décadas, de uma interven-
ção que lhe dê a imagem e a funcionalidade condi-
centes com a sua importância. Temos fundos euro-
peus garantidos e a empreitada adjudicada, mas 
decidimos o seu começo para o início de 2019, de 
modo a que, na época de Natal, o comércio esteja 
livre de eventuais constrangimentos que qualquer 
obra acarreta.  A requalificação na Rua Marquês de 
Pombal irá estender-se entre o jardim do “Rossio” 
e o viaduto junto ao Lar Prats. No terreno entre a 
Fripex e a descida da Ribeira, vai ser criada uma 
bolsa de estacionamento para apoio ao centro his-
tórico, outra obra já adjudicada.
  Às intervenções na Marquês de Pombal e nesta 
zona de estacionamento juntar-se-á a reabilitação 
do Mercado Municipal. O calendário da sua execu-
ção não foi o que esperávamos. Lançámos um con-
curso público, mas não houve empresas concor-
rentes (um problema comum a várias autarquias 
do país, nesta fase em que o setor de construção 
ainda se está a adaptar à retoma da economia). Se 
tudo correr como é nosso desejo, o novo concurso 
será lançado no início de 2019 e as obras arranca-
rão em meados do ano.
  Nos primeiros meses de 2019, que se adivinham 
muito ativos, teremos também a inauguração da 
empreitada de musealização das Fábricas Roma-
nas e a conclusão dos pequenos pormenores que 
faltam para completar a 2.ª fase da requalificação 
da Estrada e Rua da Floresta.
  As Fábricas Romanas musealizadas (juntamente 
com a casa-forte do Museu, que será inaugurada 
em simultâneo) farão parte da Rota do Património 
de Sines, que articulará edifícios, história e memó-
ria. Dela fará parte o edifício do Centro Recreativo 
Sineense, que será reabilitado com fundos euro-
peus já aprovados e irá acolher o novo posto de 
turismo e um espaço permanente de evocação dos 
nossos escritores. Integrado nessa rota estará tam-
bém o Observatório do Mar, cuja criação nos edifí-
cios da Antiga Ribeira foi objeto de uma candida-

tura a fundos europeus submetida a 31 de outubro.
  Esta rota dará ligação e coerência aos vários ele-
mentos do património da cidade e é uma aposta na 
sua valorização como produto turístico. Também 
com este fim, lançámos a Estação Náutica de 
Sines, entretanto certificada, que vem contribuir 
para dar a conhecer a oferta que o concelho possui 
neste setor e criar o ambiente onde possam surgir 
novas empresas e parcerias. 
  Todos estes projetos são prioridades para 2019 e 
para o quadriénio 2019-2022. Constam da pro-
posta de Grandes Opções do Plano e Orçamento 
para 2019 e incluem-se na estratégia que defini-
mos para o mandato.
  Na qualificação do espaço público, a próxima 
intervenção de monta a avançar é a 2.ª fase da rea-
bilitação do Bairro 1.º de Maio, que se iniciará 
entre o final deste ano e o início do próximo. Esta-
mos a trabalhar em projetos de arranjos no Bairro 

Soeiro Pereira Gomes, Quinta dos Passarinhos, 
entrada da cidade, nova rotunda junto aos edifí-
cios centenários (antiga escola primária) e mais 
ruas da ZIL 2. Em Porto Covo, estão adjudicadas a 
obras na zona da Charnequinha e no Art.º 47.º. 
Para a aldeia, o grande objetivo é a construção do 
novo centro de dia, cujo estudo prévio foi           
aprovado.
  Entre as ações imateriais destaco duas no campo 
da proteção civil. Além da revisão do Plano Munici-
pal de Emergência e Proteção Civil, iniciaremos 
em 2019 a elaboração do Plano Municipal de Resi-
liência Urbana. Este plano articulará medidas para 
melhorar a resiliência das estruturas da cidade e 
medidas para capacitar os agentes de proteção 
civil e a população para comportamentos preven-
tivos e respostas em caso de acidente grave.
  Da qualidade do espaço público à segurança das 
pessoas, trabalhamos para Sines.

Mensagem de Natal

Num tempo vivido a alta velocidade, em que as tribulações do mundo não param de nos che-

gar em ecrãs de todos os tamanhos, o Natal aparece como um momento de pausa e recolhi-

mento. Sejamos ou não crentes, oremos ou não ao mesmo Deus, o Natal é para todos uma 

festa de luz, uma época para celebrar o valor das relações com as nossas famílias, amigos e 

comunidade.

Faço votos para que todos recebam neste Natal o presente mais valioso: calor humano.

Não devemos esperar pelos momentos difíceis da nossa vida para perceber o que é real-

mente importante. Devemos cultivar essa consciência todos os dias. E, especialmente, não 

a podemos perder no Natal.

  Um Natal feliz para todos.

Nuno Mascarenhas



Contactos

      Câmara Municipal de Sines
      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines
      Tel. 269 630 600 - Fax 269 633 022
      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

> 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.

> Toda a correspondência (mesmo a eletrónica) deve 
vir identificada com o nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente, porque só assim 
será possível o seu registo de entrada.

Horários dos Serviços

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral (*)
9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos
(*) Às quintas-feiras encerra às 16h00

Divisão de Ordenamento do Território / Edifício 
Técnico de S. Marcos
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Serviço de Atendimento de Porto Covo 
9h00-17h00: atendimento geral
9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos

Reuniões de Câmara

> Datas: As reuniões de Câmara ordinárias realizam-
se na primeira e terceira quintas-feiras do mês, às 
14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sendo 
pública a segunda reunião mensal. As próximas 
reuniões públicas ordinárias terão lugar, 
previsivelmente, nos dias 17 de janeiro, 21 de fevereiro 
e 21 de março de 2019.

> Participação (reuniões públicas): No início dos 
trabalhos, o público presente pode solicitar os 
esclarecimentos que entender, que lhe serão 
prestados pelos membros do executivo nessa mesma 
reunião. Caso não estejam reunidas condições para 
ser imediata, a resposta será enviada posteriormente. 
O público pode assistir aos restantes trabalhos da 
reunião.

Atendimento do Executivo

Nuno Mascarenhas (PS), presidente
Terças-feiras, 10h00-12h00

Fernando Ramos (PS), vice-presidente
Terças-feiras, 15h00-17h00

Filipa Faria (PS), vereadora
Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador
Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Paula Ledo (PS), vereadora
Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador
Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

José Ferreira Costa (SIM), vereador
1.ª e 3.ª quinta-feira do mês, 10h00-12h00

> Marcações:  O Balcão Único recebe, presencialmente, 
as marcações de atendimento para o presidente e para 
todos os vereadores do executivo. O Gabinete de Apoio 
à Presidência e Vereação (tel. 269 630 608) presta 
informações sobre o atendimento do presidente, vice-
presidente e vereadores da CDU e do SIM. As 
marcações para as vereadoras Filipa Faria e Paula Ledo 
podem ser feitas no Balcão Único ou, diretamente, no 
edifício técnico (tel. 269 860 001). 

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  
Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

Intervenção Social (habitação)
Terças-feiras, 10h00-13h00 *

Gestão Urbanística
Terças-feiras de manhã **

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)
** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Atendimento DECO

No âmbito do protocolo entre a CIMAL, a Câmara 
Municipal de Sines e a delegação regional de Évora da 
associação DECO, realizam-se sessões de atendimento 
jurídico gratuito sobre direitos dos consumidores para 
os munícipes de Sines. 

> Local das sessões: Câmara Municipal de Sines
> Marcações: Tel. 269 630 65o (Unid. Atendimento)
> Datas / horários: 3.ª terça-feira do mês, 13h30-16h30

Informações úteis
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Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara

Municipal de Sines

Editorial
Um ano novo com muito 

trabalho pela frente

No último boletim de 2018, antecipamos a che-
gada do novo ano. Um ano de 2019 que será mar-
cado pelo arranque de vários projetos de grande 
alcance na melhoria da qualidade de vida da popu-
lação e no poder de atração deste território. 
  Um desses projetos é a requalificação da Rua Mar-
quês de Pombal, via estruturante da circulação na 
cidade que precisa, há décadas, de uma interven-
ção que lhe dê a imagem e a funcionalidade condi-
centes com a sua importância. Temos fundos euro-
peus garantidos e a empreitada adjudicada, mas 
decidimos o seu começo para o início de 2019, de 
modo a que, na época de Natal, o comércio esteja 
livre de eventuais constrangimentos que qualquer 
obra acarreta.  A requalificação na Rua Marquês de 
Pombal irá estender-se entre o jardim do “Rossio” 
e o viaduto junto ao Lar Prats. No terreno entre a 
Fripex e a descida da Ribeira, vai ser criada uma 
bolsa de estacionamento para apoio ao centro his-
tórico, outra obra já adjudicada.
  Às intervenções na Marquês de Pombal e nesta 
zona de estacionamento juntar-se-á a reabilitação 
do Mercado Municipal. O calendário da sua execu-
ção não foi o que esperávamos. Lançámos um con-
curso público, mas não houve empresas concor-
rentes (um problema comum a várias autarquias 
do país, nesta fase em que o setor de construção 
ainda se está a adaptar à retoma da economia). Se 
tudo correr como é nosso desejo, o novo concurso 
será lançado no início de 2019 e as obras arranca-
rão em meados do ano.
  Nos primeiros meses de 2019, que se adivinham 
muito ativos, teremos também a inauguração da 
empreitada de musealização das Fábricas Roma-
nas e a conclusão dos pequenos pormenores que 
faltam para completar a 2.ª fase da requalificação 
da Estrada e Rua da Floresta.
  As Fábricas Romanas musealizadas (juntamente 
com a casa-forte do Museu, que será inaugurada 
em simultâneo) farão parte da Rota do Património 
de Sines, que articulará edifícios, história e memó-
ria. Dela fará parte o edifício do Centro Recreativo 
Sineense, que será reabilitado com fundos euro-
peus já aprovados e irá acolher o novo posto de 
turismo e um espaço permanente de evocação dos 
nossos escritores. Integrado nessa rota estará tam-
bém o Observatório do Mar, cuja criação nos edifí-
cios da Antiga Ribeira foi objeto de uma candida-

tura a fundos europeus submetida a 31 de outubro.
  Esta rota dará ligação e coerência aos vários ele-
mentos do património da cidade e é uma aposta na 
sua valorização como produto turístico. Também 
com este fim, lançámos a Estação Náutica de 
Sines, entretanto certificada, que vem contribuir 
para dar a conhecer a oferta que o concelho possui 
neste setor e criar o ambiente onde possam surgir 
novas empresas e parcerias. 
  Todos estes projetos são prioridades para 2019 e 
para o quadriénio 2019-2022. Constam da pro-
posta de Grandes Opções do Plano e Orçamento 
para 2019 e incluem-se na estratégia que defini-
mos para o mandato.
  Na qualificação do espaço público, a próxima 
intervenção de monta a avançar é a 2.ª fase da rea-
bilitação do Bairro 1.º de Maio, que se iniciará 
entre o final deste ano e o início do próximo. Esta-
mos a trabalhar em projetos de arranjos no Bairro 

Soeiro Pereira Gomes, Quinta dos Passarinhos, 
entrada da cidade, nova rotunda junto aos edifí-
cios centenários (antiga escola primária) e mais 
ruas da ZIL 2. Em Porto Covo, estão adjudicadas a 
obras na zona da Charnequinha e no Art.º 47.º. 
Para a aldeia, o grande objetivo é a construção do 
novo centro de dia, cujo estudo prévio foi           
aprovado.
  Entre as ações imateriais destaco duas no campo 
da proteção civil. Além da revisão do Plano Munici-
pal de Emergência e Proteção Civil, iniciaremos 
em 2019 a elaboração do Plano Municipal de Resi-
liência Urbana. Este plano articulará medidas para 
melhorar a resiliência das estruturas da cidade e 
medidas para capacitar os agentes de proteção 
civil e a população para comportamentos preven-
tivos e respostas em caso de acidente grave.
  Da qualidade do espaço público à segurança das 
pessoas, trabalhamos para Sines.

Mensagem de Natal

Num tempo vivido a alta velocidade, em que as tribulações do mundo não param de nos che-

gar em ecrãs de todos os tamanhos, o Natal aparece como um momento de pausa e recolhi-

mento. Sejamos ou não crentes, oremos ou não ao mesmo Deus, o Natal é para todos uma 

festa de luz, uma época para celebrar o valor das relações com as nossas famílias, amigos e 

comunidade.

Faço votos para que todos recebam neste Natal o presente mais valioso: calor humano.

Não devemos esperar pelos momentos difíceis da nossa vida para perceber o que é real-

mente importante. Devemos cultivar essa consciência todos os dias. E, especialmente, não 

a podemos perder no Natal.

  Um Natal feliz para todos.

Nuno Mascarenhas



Portugal 2020

Três obras fundamentais para 
a qualificação da cidade arrancam 
brevemente no terreno

> REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
DA RUA MARQUÊS DE POMBAL

A empreitada de requalificação da Rua Marquês de Pombal foi adjudicada e está 
pronta a avançar no início de 2019. 
  A Câmara Municipal de Sines optou por atrasar o arranque da obra de modo a não pre-
judicar os comerciantes no período do Natal.
  Com esta operação, a autarquia pretende regenerar, valorizar e qualificar a Rua Mar-
quês de Pombal, fomentando novas funções urbanas numa zona vital para a cidade e 
para o centro histórico.
  Um dos principais objetivos da obra é melhorar as condições de comodidade e segu-
rança da circulação, através da requalificação das infraestruturas pedonais.
  Também se pretende garantir uma mais efetiva continuidade de percursos, através 
do reperfilamento do arruamento para alargamento das áreas pedonais.
  A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e Praça da 
República – 1.ª Fase", centrada na Rua Marquês de Pombal, é um investimento com 
um custo total de 1 510 776,79 €. O investimento elegível é de 1 266 285,77 €, cofinanci-
ado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa opera-
cional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária 
de 1 076 342,90 €.

> ESTACIONAMENTO DE APOIO AO MERCADO 
MUNICIPAL E CENTRO HISTÓRICO

A empreitada da "Operação A - Estacionamento de Apoio ao Mercado Municipal e Cen-
tro Histórico", referente a nova área de estacionamento junto à Fripex, também foi 
adjudicada e irá arrancar no início do ano.
  A intervenção visa a requalificação urbana do espaço público, procurando reduzir obs-
táculos arquitetónicos, harmonizando a circulação automóvel e a pedonal. A reorgani-
zação do espaço promoverá a criação de áreas formalizadas de estacionamento, de 
modo a reduzir a incidência de estacionamento abusivo - um dos principais problemas 
de mobilidade do espaço, mas também um forte constrangimento à utilização do 
mesmo em segurança.
  A operação é um investimento com um custo total de 389 253,09 €. O investimento 
elegível é de 387 723,09 €, cofinanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / União Euro-
peia, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, o que se tra-
duz numa contribuição comunitária de 329 564,63 €.

> REABILITAÇÃO DO BAIRRO 1.º DE MAIO - 2.ª FASE

Outra obra com fundos aprovados e adjudicada é a 2.ª fase da reabilitação do Bairro 
1.º de Maio. Prevê-se que tenha início entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019.
  A intervenção a realizar visa a requalificação do espaço público do bairro através da cri-
ação de percursos pedonais acessíveis e zonas de estadia informais que garantam a cir-
culação segura, o conforto e a segurança de pessoas e bens.
  Os fluxos automóveis serão redefinidos, assumindo a circulação unidirecional do auto-
móvel com entrada e saída definidas.
  O reforço da iluminação pública e a colocação de mobiliário urbano contemporâneo, 
elementos de água e zonas de estadia qualificadas são outros pontos da intervenção.
  A operação "Reabilitação do Espaço Público do Bairro 1.º de Maio (2.ª fase)" tem um 
custo total de 977 583,76 €. O investimento elegível é de 492 961 €, cofinanciado à taxa 
de 85% por fundos FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional Alen-
tejo 2020 / Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de               
419 016,85 €.

Portugal 2020

Mais duas operações com 
financiamento europeu aprovado

> CENTRO RECREATIVO SINEENSE

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Alentejo 2020 aprovou, no 
dia 13 de novembro, a operação de Recuperação do Centro Recreativo      
Sineense.
  Localizado na Rua Francisco Luís Lopes, no centro histórico de Sines, o Cen-
tro Recreativo Sineense é considerado um bom exemplar da arquitetura civil 
do fim do século XIX e está fortemente associado à vida comunitária da 
cidade no século passado.
  As obras a realizar irão manter as características arquitetónicas do edifício, 
modernizando-o para receber novas valências, entre as quais as novas insta-
lações do posto de turismo e o “Espaço dos Escritores de Sines”, com zona de 
exposição.
  O edifício será integrado na Rota do Património de Sines, representando 
mais um ponto de interesse turístico da cidade.
  A operação “Recuperação do Centro Recreativo Sineense” tem um investi-
mento elegível de 349 239,40 €, cofinanciado à taxa de 85% por fundos 
FEDER / União Europeia, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 
/ Portugal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de               
296 853,49 € e numa participação do município no montante de 52 385,91 €.

> REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 
N.º 2 DE SINES (QUINTA DOS PASSARINHOS)

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Alentejo 2020 aprovou, no 
dia 17 de outubro, o cofinanciamento com fundos europeus da operação “Re-
modelação e Modernização da Escola Básica n.º 2 de Sines -  1.ª fase”.  
  O objetivo da operação é proceder à ampliação e reabilitação parcial da 
escola, conferindo-lhe um caráter unificado e adaptado-a aos critérios funci-
onais e de conforto contemporâneos. 
  A intervenção programada irá manter o número de salas de aula existente - 
nove salas de aula do 1.º ciclo e três salas de atividades de jardim infantil -, 
dotando, no entanto, a escola de mais valências e funcionalidade. 
  Para além da requalificação das salas de aula referidas, a operação inclui a 
construção de um espaço polivalente e um espaço de arrecadação, a remo-
delação do espaço anteriormente destinado a ginásio, a renovação das ins-
talações sanitárias e da sala de professores, a criação de uma biblioteca e a 
remodelação e ampliação da cobertura do recreio exterior. 
  A operação “Remodelação e Modernização da Escola Básica n.º 2 de Sines - 
1.ª fase” representa um investimento total de 666 028,64 €, com um investi-
mento elegível de 400 000 €, cofinanciado à taxa de 85% por fundos FEDER / 
União Europeia, no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portu-
gal 2020, o que se traduz numa contribuição comunitária de 340 000 €.
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> PONTO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DE 
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

O processo de requalificação do Mercado Municipal de Sines está a avançar. No final do 
primeiro semestre de 2018, foi lançado o concurso público para a adjudicação da emprei-
tada, mas ficou deserto. Em breve, será lançado um novo procedimento de contratação, 
com alguns ajustes no caderno de encargos. A expectativa da Câmara é de poder iniciar 
as obras em meados de 2019.
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e Porto Covo
OBRAS CONCLUÍDAS

> Rua D da ZIL 2

Está concluída a requalificação da parte da Rua D da ZIL 2 situada entre a 
Rua 1 e a Rua 3. O objetivo da obra foi melhorar as condições de circulação 
dos peões e facilitar o estacionamento automóvel. A intervenção permitiu 
também que todas as infraestruturas de telecomunicações passassem a ser 
subterrâneas. Foi um investimento de 246 281 euros.

> Gavetões e ossários

A Câmara Municipal de Sines construiu novos edifícios no cemitério de 
Sines, com capacidade para 162 gavetões e 75 ossários, um investimento 
de 135 759 euros.

> Rua da Floresta / 2.ª fase

A 2.ª fase da operação de criação de novos canais pedonais e de uma ciclovia na Rua e Estrada 
da Floresta está praticamente concluída. Com esta operação, pretende-se, no essencial, 
estimular a utilização de modos suaves de transporte, fomentar hábitos saudáveis e 
contribuir para reduzir a emissão de gases com efeito de estufa. O projeto é cofinanciado em 
85% pelo programa operacional Alentejo 2020, no âmbito do programa Portugal 2020, com 
fundos FEDER / UE. O investimento total tem o montante de 382 449,99 €, com uma despesa 
elegível de 266 192,55 € e uma comparticipação FEDER de 226 263,66 €.

> Fábricas Romanas

As Fábricas Romanas musealizadas deverão estar prontas a abrir ao público no início de 2019, 
em simultâneo com outra obra importante para a valorização do património de Sines, a casa-
forte do Museu. A recuperação e musealização das fábricas romanas tem um investimento 
elegível de 253 610,88 €, cofinanciado em 85% com fundos FEDER / União Europeia, no 
âmbito do programa operacional Alentejo 2020 do Portugal 2020, o que se traduz numa 
comparticipação comunitária de 215 569,25 €. 

> Rede de drenagem do B.º Soeiro Pereira Gomes

A autarquia está a requalificar a rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais 
do Bairro Soeiro Pereira Gomes, um investimento de 51 125 euros.

OBRAS EM CURSO

Recursos humanos

Autarquias e sindicato celebraram 
novo acordo coletivo de trabalho

A Câmara Municipal de Sines, as Juntas de Fregue-
sia de Sines e Porto Covo e o STAL - Sindicato Naci-
onal dos Trabalhadores da Administração Local e 
Regional assinaram a 19 de outubro, nos Paços do  
Concelho, um novo Acordo Coletivo de Emprega-
dor Público (ACEP).
  O novo ACEP contempla mais direitos para os tra-
balhadores das três autarquias, entre os quais a 
reposição de três dias de férias por ano, a falta jus-
tificada por falecimento de familiar em 3.º grau da 
linha colateral e o aumento do limite de trabalho 
extraordinário de 150 para 200 horas.
  A lavagem de fardamentos dos trabalhadores dos 
setores de resíduos sólidos urbanos, esgotos e 
cemitério passa a ser assumida pela autarquia e 
sobem de cinco para sete as horas mensais para ati-
vidade dos representantes dos trabalhadores em 
Segurança e Saúde no Trabalho.
  Na cerimónia de assinatura, o presidente da 
Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, 
reafirmou o empenho do seu executivo em acom-
panhar a melhoria dos serviços aos munícipes com 
uma melhoria das condições dos trabalhadores 
para o desempenho das suas funções. 
  O vice-presidente Fernando Ramos, que, junta-

mente com a vereadora Filipa Faria, conduziu as 
negociações do acordo com a comissão sindical do 
STAL, salientou a “grande cordialidade e sentido 
de responsabilidade” do processo.
  O presidente da Junta de Freguesia de Sines, Joa-
quim Serrão, e o presidente da Junta de Freguesia 

de Porto Covo, Cláudio Rosa, congratularam-se 
com a assinatura do acordo como fator de motiva-
ção dos trabalhadores.
   Ricardo Balona, delegado do STAL no litoral alen-
tejano, classificou o acordo como “uma vitória dos 
trabalhadores e do poder local democrático”.

Impostos municipais  

Município de Sines reduz 
taxa de participação no IRS
A Assembleia Municipal de Sines aprovou, no dia 22 de setembro, a proposta da Câmara 
Municipal de Sines para os impostos municipais a aplicar em 2019.
  A principal novidade dos impostos a cobrar no ano que vem, com base na coleta de 2018, é 
a redução da taxa de participação no IRS de 4,5 por cento para 4,4%.
  A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para prédios urbanos mantém-se nos 
0,355%, abaixo do máximo fixado por lei (0,45%).
  Mantêm-se também as reduções de IMI atendendo ao número de dependentes que 
compõem o agregado familiar: 1 dependente (20 €), 2 dependentes (40 €), 3 ou mais 
dependentes (70 €).
  No núcleo diferenciado da ZIL 2, as taxas de IMI são majoradas em 30% para prédios 
urbanos que se encontrem devolutos, ou seja, cujas benfeitorias se encontrem inacabadas 
e/ou ao abandono, e minoradas em 10% para prédios comerciais, industriais ou para 
serviços.
  Será também aplicada uma majoração em 30% da taxa de IMI aos prédios urbanos 
degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não 
cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens.
  Na derrama, volta a ser fixada uma taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, com isenção para os sujeitos 
passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 000 €.
    A Taxa Municipal de Direitos de Passagem será de 0,25%.
  Os impostos municipais para 2019 foram aprovados por unanimidade na Câmara e na 
Assembleia Municipal de Sines, com exceção da taxa de participação no IRS, em cujas 
votações o movimento SIM se absteve.
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Economia

Sines aprofunda relações 
com o Oriente

A Câmara de Sines esteve envolvida, nos últimos 
meses, em iniciativas de promoção do território e 
de reforço das relações com cidades portuárias de 
todo o mundo e, em especial, do Oriente.

SINES EM TAIWAN
A primeira iniciativa aconteceu de 25 a 27 de 
setembro e consistiu numa participação no Fórum 
Global de Cidades Portuárias, que decorreu em 
Kaohsiung,  Taiwan. O presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, marcou presença juntamente 
com delegados de municípios portuários de todos 
os continentes, desde Marselha, em França, a Bris-
bane, na Austrália, passando por Portland, nos 
EUA, e Kobe, no Japão, entre muitos outros. Foi 
uma oportunidade para aprofundar conhecimen-
tos sobre boas práticas e questões comuns às cida-
des de todo o mundo em cuja vida a atividade por-
tuária ocupa uma posição central.

ALENTEJO NA CHINA
Na primeira semana de novembro, o presidente da 
Câmara e os seus homólogos do Alentejo Litoral 
participaram numa viagem de negócios à China, 
no âmbito do projeto Alentejo Global Invest. Ali-
cerçada nas infraestruturas de grande porte e seto-
res chave do Alentejo, a missão visou a atração de 
investimento estrangeiro e a consolidação da com-
petitividade da região. Para o nosso concelho, foi 
muito importante a visita à cidade de Ningbo, cujo 
porto tem uma ligação direta com o porto de 
Sines. O projeto Alentejo Global Invest tem como 
promotores a ADRAL, o PACT - Parque de Ciência 
e Tecnologia do Alentejo e a ERT Alentejo. Conta 
como parceiros a CCDR-A, as comunidades inter-
municipais, a EDIA e a aicep Global Parques.

CHINA EM SINES
Uma delegação da cidade portuária de Beihai, na 
província chinesa de Guangxi, visitou Sines nos 
dias 22 e 23 de novembro. O presidente da Câmara 
recebeu a delegação nos Paços do Concelho, onde 
os representantes dos dois municípios acordaram 
dar início ao processo que poderá conduzir à sua 
geminação. A visita desdobrou-se em três compo-
nentes: a oficial, a cultural e a empresarial. Na cul-
tural, os representantes de Beihai visitaram o 
museu municipal, a Escola das Artes do Alentejo 
Litoral e o Centro de Artes de Sines. A visita econó-
mica levou a delegação à Zona Industrial e Logís-
tica de Sines, ao Sines Tecnopolo, ao Porto de 
Sines e à Associação de Armadores de Pesca.

> "Prós e Contras" esteve em Sines para debater infraestruturas 
O programa da RTP1 "Prós e Contras" de 8 de outubro foi 
emitido em direto a partir do auditório do Centro de Artes de 
Sines. A emissão realizada em Sines teve como tema "A 
importância da ferrovia" e contou com a presença do secre-
tário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira 
Martins, entre outros convidados. 
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascare-
nhas, interveio no programa, apelando ao governo para que 
invista na melhoria das acessibilidades ao porto de Sines e à 
região no seu todo. O presidente alertou para a necessidade 
de investir em soluções na ferrovia que possam dar resposta 
à ampliação do Terminal XXI, mas também para a inadequa-
ção das rodovias existentes, nomeadamente o IC33, onde 
passam anualmente 2 milhões de viaturas, das quais 200 mil 
são veículos que transportam mercadorias perigosas.
  "Não existem muitos países da Europa ocidental onde o  
maior porto do país não esteja ligado em autoestrada às 
outras grandes cidades. Acontece em Sines", referiu.

Município

Nova orgânica dos 
serviços entrou em vigor

O novo regulamento dos serviços da Câmara Muni-
cipal de Sines entrou em vigor a 1 de novembro.
  A reorganização dos serviços teve como principal 
objetivo a adaptação da estrutura funcional da 
Câmara à realidade da prestação de um serviço 
público mais eficiente.
  Ao mesmo tempo, o novo regulamento reflete as 
leis do Orçamento de Estado de 2015, 2017 e 2018, 
que vieram reconhecer a inadequação dos limites 
impostos desde 2012 ao número de dirigentes nos 
municípios, quer quanto à autonomia que deve 
assistir às autarquias na sua organização estrutu-
ral, quer quanto às necessidades efetivas de ges-
tão dos serviços.
  Com efeito, com o novo regulamento passaram a 
existir sete divisões (com dirigente intermédio de 
2.º grau), cinco unidades (com dirigente intermé-
dio de 3.º grau) e seis serviços (com dirigente inter-
médio de 4.º grau).

A NOVA ESTRUTURA

Na Divisão de Administração e Finanças ficam 
centradas as competências sobre a gestão finan-
ceira e patrimonial, a contabilidade, a gestão de 
tesouraria, a contratação pública, a gestão de 
stocks, a gestão dos recursos humanos e a gestão 
dos sistemas e tecnologias de informação.
  Na Divisão de Administração e Finanças está tam-
bém integrada a Unidade de Atendimento e Ges-
tão Documental, que trata do atendimento multi-
canal, da gestão comercial e processual e da ges-
tão documental.
  À Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente com-
pete a assessoria jurídica, a fiscalização municipal, 
e, integradas na nova Unidade de Ambiente e   

Saúde, o gabinete veterinário, o ambiente, a con-
servação da natureza e a saúde.
  A Divisão de Obras Municipais trata das obras 
públicas do município. Dela dependem o Serviço 
de Equipamentos e Manutenção e o Serviço de 
Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e Gás.
  A Unidade de Serviços Urbanos gere os sistemas 
de abastecimento de água e saneamento e, atra-
vés de um serviço próprio, trata da gestão de espa-
ços públicos e jardins.
  A Divisão de Ordenamento do Território tem 
competência sobre a gestão urbanística, o planea-
mento e ordenamento do território, a cartografia 
e sistemas de informação e o Gabinete Técnico Flo-
restal.
  A Divisão de Desenvolvimento Social atua nas 
matérias sociais e, através de uma unidade pró-
pria, na educação e na juventude.
  A Divisão de Desenvolvimento Local tem com-
petência sobre a cultura e património cultural, a 
promoção territorial e turismo e o desporto. O tra-
balho no desporto tem o apoio de dois serviços: 
Serviço de Gestão de Equipamentos Desportivos e 
Serviço de Desenvolvimento Desportivo.
  Finalmente, é criada a Divisão de Planeamento e 
Gestão Estratégica, apoiada pela Unidade de Ges-
tão e Comunicação Estratégica, com competên-
cias no âmbito do desenvolvimento económico, 
da gestão estratégica e dos fundos e financiamen-
tos externos e da comunicação e imagem. Dentro 
desta unidade, é criado o Serviço de Gestão e Orga-
nização de Eventos.
  Sem tipologia definida constam ainda no orga-
nograma o Gabinete de Apoio à Presidência e Vere-
ação, o Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal 
e o Gabinete de Proteção Civil.

NOVA DISTRIBUIÇÃO 
DE PELOUROS

Na sequência de reorganização dos serviços, o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, promoveu uma nova distribuição 
dos pelouros pelos vereadores a tempo inteiro.

PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO 
MASCARENHAS (PS)
sO Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
sO Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
sNo âmbito da Divisão de Administração e 
Finanças, as áreas da gestão financeira, 
contratação pública e gestão dos sistemas e 
tecnologias de informação
sNo âmbito da Divisão Jurídica, Fiscalização e 
Ambiente, o acompanhamento de processos que 
decorram sob a via contenciosa
sNo âmbito da Divisão de Obras Municipais, os 
projetos subjacentes a investimentos e as 
empreitadas de obras públicas
sNo âmbito da Divisão de Desenvolvimento local, 
as áreas da cultura e do património cultural
sA Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica, 
incluindo a Unidade de Gestão e Comunicação 
Estratégica (áreas do desenvolvimento 
económico, da gestão estratégica e dos fundos e 
financiamentos externos e da comunicação e 
imagem. Também o Serviço de Gestão e 
Organização de Eventos)

VICE-PRESIDENTE, FERNANDO RAMOS (PS)
s No âmbito da Divisão de Administração e 
Finanças, as áreas da contabilidade, gestão de 
tesouraria, contratação pública (procedimentos 
até 20 000 €), gestão de stocks, gestão de recursos 
humanos, atendimento multicanal e gestão 
documental
s A Divisão de Desenvolvimento Social, incluindo a 
área da intervenção social e a Unidade de 
Educação e Juventude

VEREADORA FILIPA FARIA (PS)
s No âmbito da Divisão de Administração e 
Finanças, a área da gestão patrimonial
s A Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente, com 
exclusão da área do acompanhamento dos 
processos que decorram sob a via contenciosa
s No âmbito da Divisão de Obras Municipais, a área 
de cadastro, topografia e desenho
s A Divisão de Ordenamento do Território, 
incluindo a área da gestão urbanística e o Gabinete 
Técnico Florestal
s No âmbito da Divisão de Desenvolvimento Local, 
a área da promoção territorial e turismo

VEREADOR JOSÉ MANUEL ARSÉNIO (PS)
s No âmbito da Divisão de Obras Municipais, o 
Serviço de Equipamentos e Manutenção e o 
Serviço de Infraestruturas Elétricas, 
Telecomunicações e Gás
s No âmbito da Divisão de Desenvolvimento Local, 
o Serviço de Gestão de Equipamentos Desportivos 
e o Serviço de Desenvolvimento Desportivo
s O Gabinete de Proteção Civil

VEREADORA PAULA LEDO (PS)
s No âmbito da Unidade de Atendimento e Gestão 
Documental (integrada na Divisão de 
Administração e Finanças), a área da gestão 
comercial e processual
s No âmbito da Divisão Jurídica, Fiscalização e 
Ambiente, a Unidade de Ambiente e Saúde 
(incluindo o gabinete veterinário)
s A Unidade de Serviços Urbanos, incluindo a área 
de gestão dos sistemas de abastecimento de água 
e saneamento e o Serviço de Gestão de Espaços 
Públicos e Jardins

A visita de negócios à China passou pelo porto de Ningbo, que tem uma ligação direta ao porto de Sines

Receção à delegação da cidade chinesa de Beihai
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Economia

Sines aprofunda relações 
com o Oriente

A Câmara de Sines esteve envolvida, nos últimos 
meses, em iniciativas de promoção do território e 
de reforço das relações com cidades portuárias de 
todo o mundo e, em especial, do Oriente.

SINES EM TAIWAN
A primeira iniciativa aconteceu de 25 a 27 de 
setembro e consistiu numa participação no Fórum 
Global de Cidades Portuárias, que decorreu em 
Kaohsiung,  Taiwan. O presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, marcou presença juntamente 
com delegados de municípios portuários de todos 
os continentes, desde Marselha, em França, a Bris-
bane, na Austrália, passando por Portland, nos 
EUA, e Kobe, no Japão, entre muitos outros. Foi 
uma oportunidade para aprofundar conhecimen-
tos sobre boas práticas e questões comuns às cida-
des de todo o mundo em cuja vida a atividade por-
tuária ocupa uma posição central.

ALENTEJO NA CHINA
Na primeira semana de novembro, o presidente da 
Câmara e os seus homólogos do Alentejo Litoral 
participaram numa viagem de negócios à China, 
no âmbito do projeto Alentejo Global Invest. Ali-
cerçada nas infraestruturas de grande porte e seto-
res chave do Alentejo, a missão visou a atração de 
investimento estrangeiro e a consolidação da com-
petitividade da região. Para o nosso concelho, foi 
muito importante a visita à cidade de Ningbo, cujo 
porto tem uma ligação direta com o porto de 
Sines. O projeto Alentejo Global Invest tem como 
promotores a ADRAL, o PACT - Parque de Ciência 
e Tecnologia do Alentejo e a ERT Alentejo. Conta 
como parceiros a CCDR-A, as comunidades inter-
municipais, a EDIA e a aicep Global Parques.

CHINA EM SINES
Uma delegação da cidade portuária de Beihai, na 
província chinesa de Guangxi, visitou Sines nos 
dias 22 e 23 de novembro. O presidente da Câmara 
recebeu a delegação nos Paços do Concelho, onde 
os representantes dos dois municípios acordaram 
dar início ao processo que poderá conduzir à sua 
geminação. A visita desdobrou-se em três compo-
nentes: a oficial, a cultural e a empresarial. Na cul-
tural, os representantes de Beihai visitaram o 
museu municipal, a Escola das Artes do Alentejo 
Litoral e o Centro de Artes de Sines. A visita econó-
mica levou a delegação à Zona Industrial e Logís-
tica de Sines, ao Sines Tecnopolo, ao Porto de 
Sines e à Associação de Armadores de Pesca.

> "Prós e Contras" esteve em Sines para debater infraestruturas 
O programa da RTP1 "Prós e Contras" de 8 de outubro foi 
emitido em direto a partir do auditório do Centro de Artes de 
Sines. A emissão realizada em Sines teve como tema "A 
importância da ferrovia" e contou com a presença do secre-
tário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira 
Martins, entre outros convidados. 
  O presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascare-
nhas, interveio no programa, apelando ao governo para que 
invista na melhoria das acessibilidades ao porto de Sines e à 
região no seu todo. O presidente alertou para a necessidade 
de investir em soluções na ferrovia que possam dar resposta 
à ampliação do Terminal XXI, mas também para a inadequa-
ção das rodovias existentes, nomeadamente o IC33, onde 
passam anualmente 2 milhões de viaturas, das quais 200 mil 
são veículos que transportam mercadorias perigosas.
  "Não existem muitos países da Europa ocidental onde o  
maior porto do país não esteja ligado em autoestrada às 
outras grandes cidades. Acontece em Sines", referiu.

Município

Nova orgânica dos 
serviços entrou em vigor

O novo regulamento dos serviços da Câmara Muni-
cipal de Sines entrou em vigor a 1 de novembro.
  A reorganização dos serviços teve como principal 
objetivo a adaptação da estrutura funcional da 
Câmara à realidade da prestação de um serviço 
público mais eficiente.
  Ao mesmo tempo, o novo regulamento reflete as 
leis do Orçamento de Estado de 2015, 2017 e 2018, 
que vieram reconhecer a inadequação dos limites 
impostos desde 2012 ao número de dirigentes nos 
municípios, quer quanto à autonomia que deve 
assistir às autarquias na sua organização estrutu-
ral, quer quanto às necessidades efetivas de ges-
tão dos serviços.
  Com efeito, com o novo regulamento passaram a 
existir sete divisões (com dirigente intermédio de 
2.º grau), cinco unidades (com dirigente intermé-
dio de 3.º grau) e seis serviços (com dirigente inter-
médio de 4.º grau).

A NOVA ESTRUTURA

Na Divisão de Administração e Finanças ficam 
centradas as competências sobre a gestão finan-
ceira e patrimonial, a contabilidade, a gestão de 
tesouraria, a contratação pública, a gestão de 
stocks, a gestão dos recursos humanos e a gestão 
dos sistemas e tecnologias de informação.
  Na Divisão de Administração e Finanças está tam-
bém integrada a Unidade de Atendimento e Ges-
tão Documental, que trata do atendimento multi-
canal, da gestão comercial e processual e da ges-
tão documental.
  À Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente com-
pete a assessoria jurídica, a fiscalização municipal, 
e, integradas na nova Unidade de Ambiente e   

Saúde, o gabinete veterinário, o ambiente, a con-
servação da natureza e a saúde.
  A Divisão de Obras Municipais trata das obras 
públicas do município. Dela dependem o Serviço 
de Equipamentos e Manutenção e o Serviço de 
Infraestruturas Elétricas, Telecomunicações e Gás.
  A Unidade de Serviços Urbanos gere os sistemas 
de abastecimento de água e saneamento e, atra-
vés de um serviço próprio, trata da gestão de espa-
ços públicos e jardins.
  A Divisão de Ordenamento do Território tem 
competência sobre a gestão urbanística, o planea-
mento e ordenamento do território, a cartografia 
e sistemas de informação e o Gabinete Técnico Flo-
restal.
  A Divisão de Desenvolvimento Social atua nas 
matérias sociais e, através de uma unidade pró-
pria, na educação e na juventude.
  A Divisão de Desenvolvimento Local tem com-
petência sobre a cultura e património cultural, a 
promoção territorial e turismo e o desporto. O tra-
balho no desporto tem o apoio de dois serviços: 
Serviço de Gestão de Equipamentos Desportivos e 
Serviço de Desenvolvimento Desportivo.
  Finalmente, é criada a Divisão de Planeamento e 
Gestão Estratégica, apoiada pela Unidade de Ges-
tão e Comunicação Estratégica, com competên-
cias no âmbito do desenvolvimento económico, 
da gestão estratégica e dos fundos e financiamen-
tos externos e da comunicação e imagem. Dentro 
desta unidade, é criado o Serviço de Gestão e Orga-
nização de Eventos.
  Sem tipologia definida constam ainda no orga-
nograma o Gabinete de Apoio à Presidência e Vere-
ação, o Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal 
e o Gabinete de Proteção Civil.

NOVA DISTRIBUIÇÃO 
DE PELOUROS

Na sequência de reorganização dos serviços, o 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, promoveu uma nova distribuição 
dos pelouros pelos vereadores a tempo inteiro.

PRESIDENTE DA CÂMARA, NUNO 
MASCARENHAS (PS)
sO Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
sO Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal
sNo âmbito da Divisão de Administração e 
Finanças, as áreas da gestão financeira, 
contratação pública e gestão dos sistemas e 
tecnologias de informação
sNo âmbito da Divisão Jurídica, Fiscalização e 
Ambiente, o acompanhamento de processos que 
decorram sob a via contenciosa
sNo âmbito da Divisão de Obras Municipais, os 
projetos subjacentes a investimentos e as 
empreitadas de obras públicas
sNo âmbito da Divisão de Desenvolvimento local, 
as áreas da cultura e do património cultural
sA Divisão de Planeamento e Gestão Estratégica, 
incluindo a Unidade de Gestão e Comunicação 
Estratégica (áreas do desenvolvimento 
económico, da gestão estratégica e dos fundos e 
financiamentos externos e da comunicação e 
imagem. Também o Serviço de Gestão e 
Organização de Eventos)

VICE-PRESIDENTE, FERNANDO RAMOS (PS)
s No âmbito da Divisão de Administração e 
Finanças, as áreas da contabilidade, gestão de 
tesouraria, contratação pública (procedimentos 
até 20 000 €), gestão de stocks, gestão de recursos 
humanos, atendimento multicanal e gestão 
documental
s A Divisão de Desenvolvimento Social, incluindo a 
área da intervenção social e a Unidade de 
Educação e Juventude

VEREADORA FILIPA FARIA (PS)
s No âmbito da Divisão de Administração e 
Finanças, a área da gestão patrimonial
s A Divisão Jurídica, Fiscalização e Ambiente, com 
exclusão da área do acompanhamento dos 
processos que decorram sob a via contenciosa
s No âmbito da Divisão de Obras Municipais, a área 
de cadastro, topografia e desenho
s A Divisão de Ordenamento do Território, 
incluindo a área da gestão urbanística e o Gabinete 
Técnico Florestal
s No âmbito da Divisão de Desenvolvimento Local, 
a área da promoção territorial e turismo

VEREADOR JOSÉ MANUEL ARSÉNIO (PS)
s No âmbito da Divisão de Obras Municipais, o 
Serviço de Equipamentos e Manutenção e o 
Serviço de Infraestruturas Elétricas, 
Telecomunicações e Gás
s No âmbito da Divisão de Desenvolvimento Local, 
o Serviço de Gestão de Equipamentos Desportivos 
e o Serviço de Desenvolvimento Desportivo
s O Gabinete de Proteção Civil

VEREADORA PAULA LEDO (PS)
s No âmbito da Unidade de Atendimento e Gestão 
Documental (integrada na Divisão de 
Administração e Finanças), a área da gestão 
comercial e processual
s No âmbito da Divisão Jurídica, Fiscalização e 
Ambiente, a Unidade de Ambiente e Saúde 
(incluindo o gabinete veterinário)
s A Unidade de Serviços Urbanos, incluindo a área 
de gestão dos sistemas de abastecimento de água 
e saneamento e o Serviço de Gestão de Espaços 
Públicos e Jardins

A visita de negócios à China passou pelo porto de Ningbo, que tem uma ligação direta ao porto de Sines

Receção à delegação da cidade chinesa de Beihai
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Turismo

Estação Náutica de Sines 
recebe certificação

A Estação Náutica de Sines, promovida pela 
Câmara Municipal de Sines e implementada pelo 
Sines Tecnopolo, obteve a 30 de outubro a certifi-
cação pela Fórum Oceano, membro e represen-
tante de Portugal junto da FEDETON (gestora da 
rede internacional das estações náuticas).

  Para o Fórum Oceano, “as Estações Náuticas de 
Portugal irão constituir um modelo que apresenta 
um conjunto de virtualidades para as organizações 
envolvidas e respetivos territórios, no que diz res-
peito à diversificação da oferta turística, combate 
à sazonalidade, aumento do gasto por visitante, 

imagem de referência e qualidade e promoção con-
junta de produtos turísticos a nível internacional”.
  Para os potenciais visitantes, as Estações Náuti-
cas “garantem a qualidade do produto turístico e 
dos serviços prestados, bem como apoio informa-
tivo e a reserva de alojamento e serviços”.
  Segundo Mónica Morais de Brito, diretora execu-
tiva do Sines Tecnopolo e coordenadora da Esta-
ção Náutica de Sines, “esta certificação é um forte 
contributo para a afirmação turística do Município 
de Sines, nacional e internacionalmente, alavan-
cando toda a oferta turística a partir de um dos 
recursos mais valiosos que temos: o mar”.
  A cerimónia de certificação das Estações Náuticas 
de Portugal decorreu a 16 de novembro, Dia      
Nacional do Mar, no Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto, no âmbito da 8.ª edição do 
Business2Sea - Fórum do Mar 2018. 
  Saiba mais em .www.ensines.com

Sessão > Um galardão para 
tornar as unidades turísticas 
mais sustentáveis

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu, a 13 de 
novembro, uma sessão de informação sobre o programa 
Green Key, promovida pela Associação Bandeira Azul da 
Europa. Este programa é um galardão internacional que 
promove o turismo sustentável através do reconhecimento 
de estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de 
campismo e restaurantes que implementam boas práticas 
ambientais e sociais. A sessão contou com o testemunho de 
Pedro Marques da Costa, diretor do hotel Vila Park, uma das 
três unidades da região às quais já foi atribuído o galardão. O 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, abriu a sessão reforçando a importância de, 
também no turismo, se caminhar para um modelo de cada 
vez maior sustentabilidade. Saiba mais sobre o programa 
em .https://greenkey.abae.pt
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A  M  B  I  E  N  T  E
LIMPAR (E CATALOGAR) O LIXO 
MARINHO EM DUAS PRAIAS DE SINES

A Câmara Municipal de Sines promoveu em setembro duas ações 
de limpeza de praia, uma na Costa do Norte e outra na praia das 
Bicas (Praia Vasco da Gama), no âmbito das comemorações do 
Dia Internacional de Limpeza Costeira (15 de setembro) e do Dia 
Nacional de Limpeza de Praias (16 de setembro). Além da 
limpeza, foram catalogados os resíduos recolhidos, de acordo 
com o desafio lançado pelo Programa Bandeira Azul 2018. Na 
Costa do Norte, foram recolhidos 26 sacos de 120 litros de 
resíduos e na praia das Bicas 19 sacos com a mesma capacidade. 
No conjunto, as duas ações tiveram a participação de 44 
voluntários. A ação teve a parceria da Bandeira Azul, Associação 
Portuguesa de Lixo Marinho, Administração dos Portos de Sines e 
do Algarve e Docapesca. A Aporvela apoiou.

APRENDER A EDUCAR 
PARA A SUSTENTABILIDADE

A Câmara Municipal de Sines, em parceria com a ASPEA - 
Associação Portuguesa de Educação Ambiental e o ICNF / 

Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do 
Alentejo, realizou no dia 7 de novembro a ação de formação de 

curta duração (4 horas) "Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade: Aprender Fora de Portas em Ecossistemas 

Fluviais". A ação decorreu no Centro de Interpretação do 
Monte do Paio/Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

da Sancha e teve 19 participantes. A iniciativa fez parte do 
projeto “Educação Ambiental + Sustentável: Repensar Rios e 
Ribeiras”, cofinanciado pelo Fundo Ambiental e integrado na 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020).

SINES ASSINALOU SEMANA 
EUROPEIA DA MOBILIDADE

“Combina e Move-te” foi o lema da edição deste ano da Semana 
Europeia da Mobilidade (SEM), que decorreu em setembro. A 
Câmara Municipal de Sines associou-se à iniciativa com oferta de 
transportes urbanos municipais gratuitos, no dia 21, e com o 
encerramento da zona histórica ao trânsito automóvel, no dia 22. 
A SEM é uma iniciativa da Comissão Europeia comemorada 
anualmente em centenas de cidades da Europa para promover a 
mobilidade sustentável.



10 // SINES MUNICIPAL . 20 . DEZEMBRO 2018

Turismo

Estação Náutica de Sines 
recebe certificação

A Estação Náutica de Sines, promovida pela 
Câmara Municipal de Sines e implementada pelo 
Sines Tecnopolo, obteve a 30 de outubro a certifi-
cação pela Fórum Oceano, membro e represen-
tante de Portugal junto da FEDETON (gestora da 
rede internacional das estações náuticas).

  Para o Fórum Oceano, “as Estações Náuticas de 
Portugal irão constituir um modelo que apresenta 
um conjunto de virtualidades para as organizações 
envolvidas e respetivos territórios, no que diz res-
peito à diversificação da oferta turística, combate 
à sazonalidade, aumento do gasto por visitante, 

imagem de referência e qualidade e promoção con-
junta de produtos turísticos a nível internacional”.
  Para os potenciais visitantes, as Estações Náuti-
cas “garantem a qualidade do produto turístico e 
dos serviços prestados, bem como apoio informa-
tivo e a reserva de alojamento e serviços”.
  Segundo Mónica Morais de Brito, diretora execu-
tiva do Sines Tecnopolo e coordenadora da Esta-
ção Náutica de Sines, “esta certificação é um forte 
contributo para a afirmação turística do Município 
de Sines, nacional e internacionalmente, alavan-
cando toda a oferta turística a partir de um dos 
recursos mais valiosos que temos: o mar”.
  A cerimónia de certificação das Estações Náuticas 
de Portugal decorreu a 16 de novembro, Dia      
Nacional do Mar, no Centro de Congressos da 
Alfândega do Porto, no âmbito da 8.ª edição do 
Business2Sea - Fórum do Mar 2018. 
  Saiba mais em .www.ensines.com

Sessão > Um galardão para 
tornar as unidades turísticas 
mais sustentáveis

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu, a 13 de 
novembro, uma sessão de informação sobre o programa 
Green Key, promovida pela Associação Bandeira Azul da 
Europa. Este programa é um galardão internacional que 
promove o turismo sustentável através do reconhecimento 
de estabelecimentos turísticos, alojamento local, parques de 
campismo e restaurantes que implementam boas práticas 
ambientais e sociais. A sessão contou com o testemunho de 
Pedro Marques da Costa, diretor do hotel Vila Park, uma das 
três unidades da região às quais já foi atribuído o galardão. O 
presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno 
Mascarenhas, abriu a sessão reforçando a importância de, 
também no turismo, se caminhar para um modelo de cada 
vez maior sustentabilidade. Saiba mais sobre o programa 
em .https://greenkey.abae.pt
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A  M  B  I  E  N  T  E
LIMPAR (E CATALOGAR) O LIXO 
MARINHO EM DUAS PRAIAS DE SINES

A Câmara Municipal de Sines promoveu em setembro duas ações 
de limpeza de praia, uma na Costa do Norte e outra na praia das 
Bicas (Praia Vasco da Gama), no âmbito das comemorações do 
Dia Internacional de Limpeza Costeira (15 de setembro) e do Dia 
Nacional de Limpeza de Praias (16 de setembro). Além da 
limpeza, foram catalogados os resíduos recolhidos, de acordo 
com o desafio lançado pelo Programa Bandeira Azul 2018. Na 
Costa do Norte, foram recolhidos 26 sacos de 120 litros de 
resíduos e na praia das Bicas 19 sacos com a mesma capacidade. 
No conjunto, as duas ações tiveram a participação de 44 
voluntários. A ação teve a parceria da Bandeira Azul, Associação 
Portuguesa de Lixo Marinho, Administração dos Portos de Sines e 
do Algarve e Docapesca. A Aporvela apoiou.

APRENDER A EDUCAR 
PARA A SUSTENTABILIDADE

A Câmara Municipal de Sines, em parceria com a ASPEA - 
Associação Portuguesa de Educação Ambiental e o ICNF / 

Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do 
Alentejo, realizou no dia 7 de novembro a ação de formação de 

curta duração (4 horas) "Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade: Aprender Fora de Portas em Ecossistemas 

Fluviais". A ação decorreu no Centro de Interpretação do 
Monte do Paio/Reserva Natural das Lagoas de Santo André e 

da Sancha e teve 19 participantes. A iniciativa fez parte do 
projeto “Educação Ambiental + Sustentável: Repensar Rios e 
Ribeiras”, cofinanciado pelo Fundo Ambiental e integrado na 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020).

SINES ASSINALOU SEMANA 
EUROPEIA DA MOBILIDADE

“Combina e Move-te” foi o lema da edição deste ano da Semana 
Europeia da Mobilidade (SEM), que decorreu em setembro. A 
Câmara Municipal de Sines associou-se à iniciativa com oferta de 
transportes urbanos municipais gratuitos, no dia 21, e com o 
encerramento da zona histórica ao trânsito automóvel, no dia 22. 
A SEM é uma iniciativa da Comissão Europeia comemorada 
anualmente em centenas de cidades da Europa para promover a 
mobilidade sustentável.
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INFORMAÇÃO OFICIAL
DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

Relatório de Avaliação do ano 2016

I. ENQUADRAMENTO LEGAL

O Estatuto do Direito de Oposição tem enquadramento 
legal na Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, e de acordo com o 
n.º1 do artigo 10.º, os órgãos executivos das autarquias 
locais devem elaborar, até ao final do mês de março do 
ano subsequente àquele a que se refira, relatório de avali-
ação do grau de observância do respeito pelos direitos 
dos titulares autárquicos do direito de oposição. Tal rela-
tório deverá ser remetido aos titulares de direito de opo-
sição para que, sobre ele, se pronunciem.

São titulares do direito de oposição os partidos ou movi-
mentos políticos representados no órgão deliberativo da 
autarquia local e que não estejam representados no cor-
respondente órgão executivo. São também titulares 
aqueles, que, estando representados na Câmara Munici-
pal, nenhum dos seus representantes assuma pelouros, 
poderes delegados ou outras formas de responsabili-
dade direta e imediata pelo exercício de funções executi-
vas, bem como os grupos de cidadãos eleitores, que, 
como tal, estejam representados em qualquer órgão 
autárquico. 

II. TITULARES E CUMPRIMENTO 
 DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

1. Titulares do direito de oposição

No Município de Sines, o Partido Socialista é o único par-
tido político representado na Câmara Municipal, com 
pelouros e poderes delegados, ou qualquer outra forma 
de responsabilidade direta e imediata, pelo exercício de 
funções executivas.

O único partido político representado na Assembleia 
Municipal que não tem representação política no órgão 
executivo, é o Partido Social Democrata.

Os titulares do direito de oposição no município de Sines 
são os seguintes:

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais
s PSD - Partido Social Democrata

2. Direito à informação

No cumprimento das alíneas s), t), x), y), do n.º 1 do artigo 
35.º e do n.4 do mesmo artigo do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, os titulares do direito de oposição no 
município de Sines, foram informados quer diretamente 
pelo Presidente da Câmara, quer pelos Vereadores com 
pelouros atribuídos e competências delegadas e subde-
legadas, sobre os principais assuntos e processos de inte-
resse público municipal, no contexto das reuniões dos 
órgãos executivo e deliberativo.

Em todas as reuniões do executivo, o Presidente da 
Câmara e os vereadores com pelouros atribuídos, deram 
a conhecer, de forma pormenorizada, os eventos em que 
participaram, assim como as reuniões oficiais que tive-
ram lugar com interlocutores, públicos e privados.

Toda a documentação de fundamentação aos pontos da 
ordem de trabalhos, quer para as reuniões de Câmara, 
quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada, em 
suporte digital e/ou em papel, para consulta e análise pré-
via, aos membros dos respetivos órgãos. Sempre que soli-
citado previamente, ou no decurso das reuniões, foram 
disponibilizados documentos complementares sobre os 
assuntos da ordem do dia, ou outros considerados rele-
vantes.

Nas sessões da Assembleia Municipal foram apreciadas 
as informações da atividade da Câmara Municipal.

Foi facultada resposta a pedidos de informação requeri-
dos pelos membros da Assembleia Municipal ao Presi-
dente da Câmara sobre diversos assuntos de interesse 
municipal.

3. Direito de Consulta Prévia

Conforme exposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio, com o intuito de promover uma discussão 
aberta em torno dos mais relevantes instrumentos de 

gestão da Câmara Municipal, Orçamento Municipal e 
Grandes Opções do Plano, foram convocadas reuniões 
com os titulares do direito de oposição; 

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais;
s Partido Social Democrata.

4. Direito de participação

Para além do direito de se pronunciar pelos meios consti-
tucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público, podendo efetuar pedidos de informação, reque-
rimentos, declarações políticas e esclarecimentos, 
durante o ano de 2016, foram dadas condições aos titula-
res do direito de oposição, para a sua participação nas 
decisões municipais, convidando-os a estarem presentes 
em eventos e sessões públicas organizadas pelo municí-
pio.

III. CONCLUSÃO

De salientar que foram garantidos aos vereadores da opo-
sição os equipamentos necessários à sua atividade, bem 
como o acesso a todas as instalações municipais e respe-
tivos funcionários, devendo para o efeito contactar pre-
viamente o eleito responsável pelo respetivo pelouro.

O presente relatório indica, ainda que de forma sucinta, 
as principais ações promovidas pelo presidente da 
Câmara e pelo Presidente da Assembleia Municipal, para 
garantir o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio – assegurar às minorias o direito de consti-
tuir e exercer uma oposição democrática aos órgãos das 
autarquias locais de natureza representativa, conforme é 
da sua competência formal. 

Nestes termos, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 10.º 
da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, deverá este relatório ser 
enviado aos representantes dos órgãos autárquicos titu-
lares do direito de oposição. Deverá, ainda, ser publicado 
em diário da república, no Boletim Municipal e na página 
da internet do Município.

Paços do Concelho, 24 de outubro de 2018

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

Relatório de Avaliação do ano 2017

I. ENQUADRAMENTO LEGAL

O Estatuto do Direito de Oposição tem enquadramento 
legal na Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, e de acordo com o 
n.º1 do artigo 10.º, os órgãos executivos das autarquias 
locais devem elaborar, até ao final do mês de março do 
ano subsequente àquele a que se refira, relatório de avali-
ação do grau de observância do respeito pelos direitos 
dos titulares autárquicos do direito de oposição. Tal rela-
tório deverá ser remetido aos titulares de direito de opo-
sição para que, sobre ele, se pronunciem.

São titulares do direito de oposição os partidos ou movi-
mentos políticos representados no órgão deliberativo da 
autarquia local e que não estejam representados no cor-
respondente órgão executivo. São também titulares 
aqueles, que, estando representados na Câmara Munici-
pal, nenhum dos seus representantes assuma pelouros, 
poderes delegados ou outras formas de responsabili-
dade direta e imediata pelo exercício de funções executi-
vas, bem como os grupos de cidadãos eleitores, que, 
como tal, estejam representados em qualquer órgão 
autárquico. 

II. TITULARES E CUMPRIMENTO DO     
 DIREITO DE OPOSIÇÃO

1. Titulares do direito de oposição

No Município de Sines, o Partido Socialista é o único par-
tido político representado na Câmara Municipal, com 
pelouros e poderes delegados, ou qualquer outra forma 
de responsabilidade direta e imediata, pelo exercício de 
funções executivas.

Os titulares do direito de oposição no município de Sines 
são os seguintes:

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais

2. Direito à informação

No cumprimento das alíneas s), t), x), y), do n.º 1 do artigo 
35.º e do n.4 do mesmo artigo do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, os titulares do direito de oposição no 
município de Sines, foram informados quer diretamente 
pelo Presidente da Câmara, quer pelos Vereadores com 
pelouros atribuídos e competências delegadas e subdele-
gadas, sobre os principais assuntos e processos de inte-
resse público municipal, no contexto das reuniões dos 
órgãos executivo e deliberativo.

Em todas as reuniões do executivo, o Presidente da 
Câmara e os vereadores com pelouros atribuídos, deram 
a conhecer, de forma pormenorizada, os eventos em que 
participaram, assim como as reuniões oficiais que tive-
ram lugar com interlocutores, públicos e privados.

Toda a documentação de fundamentação aos pontos da 
ordem de trabalhos, quer para as reuniões de Câmara, 
quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada, em 
suporte digital e/ou em papel, para consulta e análise pré-
via, aos membros dos respetivos órgãos. Sempre que soli-
citado previamente, ou no decurso das reuniões, foram 
disponibilizados documentos complementares sobre os 
assuntos da ordem do dia, ou outros considerados rele-
vantes.

Nas sessões da Assembleia Municipal foram apreciadas 
as informações da atividade da Câmara Municipal.

Foi facultada resposta a pedidos de informação requeri-
dos pelos membros da Assembleia Municipal ao Presi-
dente da Câmara sobre diversos assuntos de interesse 
municipal.

3. Direito de Consulta Prévia

Conforme exposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio, com o intuito de promover uma discussão 
aberta em torno dos mais relevantes instrumentos de ges-
tão da Câmara Municipal, Orçamento Municipal e Gran-
des Opções do Plano, foram convocadas reuniões com os 
titulares do direito de oposição; 

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais.

4. Direito de participação

Para além do direito de se pronunciar pelos meios consti-
tucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público, podendo efetuar pedidos de informação, reque-
rimentos, declarações políticas e esclarecimentos, 
durante o ano de 2017, foram dadas condições aos titula-
res do direito de oposição, para a sua participação nas 
decisões municipais, convidando-os a estarem presentes 
em eventos e sessões públicas organizadas pelo municí-
pio.

III. CONCLUSÃO

De salientar que foram garantidos aos vereadores da opo-
sição os equipamentos necessários à sua atividade, bem 
como o acesso a todas as instalações municipais e respe-
tivos funcionários, devendo para o efeito contactar previ-
amente o eleito responsável pelo respetivo pelouro.

O presente relatório indica, ainda que de forma sucinta, 
as principais ações promovidas pelo presidente da 
Câmara e pelo Presidente da Assembleia Municipal, para 
garantir o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio – assegurar às minorias o direito de consti-
tuir e exercer uma oposição democrática aos órgãos das 
autarquias locais de natureza representativa, conforme é 
da sua competência formal. 

Nestes termos, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 10.º 
da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, deverá este relatório ser 
enviado aos representantes dos órgãos autárquicos titu-
lares do direito de oposição. Deverá, ainda, ser publicado 
em diário da república, no Boletim Municipal e na página 
da internet do Município.

Paços do Concelho, 24 de outubro de 2018

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 99/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 06 de setem-
bro de 2018, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

s Aprovada proposta de carta de intenção entre a 
Cidade de Sines e a Cidade de Beihai;
s Aprovado o percentual de 0,25 % relativo à Taxa Muni-
cipal de Direitos de Passagem para vigorar no ano 
2019;
s Aprovado lançamento em 2019, relativo ao exercício 
de 2018 de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributá-
vel sujeito não isento de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas e isenção da Derrama em 2019, 
relativo ao exercício de 2018, para os sujeitos passivos 
cujo volume de negócio no ano anterior não ultrapasse 
os 150.000,00 €;
s Aprovada a proposta de participação de 4,4 % no 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
para vigorar no ano 2019;
s Aprovada a fixação de uma taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) de 0,355 % para os prédios urbanos, 
conforme alínea c) do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 
112.º do Código do Imposto sobre Imóveis (CIMI);
s Redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis 
que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar 
ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habi-
tação própria e permanente do sujeito passivo ou do 
seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a 
tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 
termos do Código do IRS, compõem o respetivo agre-
gado familiar, nos termos do artigo 111.º A do CIMI, de 
acordo com a seguinte tabela:

N.º de Dependentes - Dedução fixa (em €)
1 - 20 €
2 - 40 €
3 ou mais - 70 €

s A criação de um núcleo diferenciado na ZIL II, con-
forme o n.º 6 do artigo 112.º do CIMI, nos seguintes ter-
mos:
  a) Majoração das respetivas taxas em 30 % para pré-
dios urbanos que se encontrem devolutos, ou seja, 
cujas benfeitorias se encontrem inacabadas e/ou ao 
abandono;
  b) Minoração das respetivas taxas em 10 % para pré-
dios comerciais, industriais ou para serviços.
s A majoração em 30 % da taxa aplicável a prédios urba-
nos degradados, considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, não cumpram satis-
fatoriamente a sua função ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens, nos termos do artigo 112.º do 
CIMI.
s Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
referentes à emissão da licença de ruído, requerido 
pelo Vasco da Gama Atlético Clube;
s Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines, Federação Portuguesa de 
Basquetebol e Associação de Basquetebol de Setúbal;
s Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Assoc. Pedra Angular.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 100/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56 da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 14 de 
setembro de 2018, foi tomada a seguinte deliberação 
com eficácia externa:

s Aprovada proposta de Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 101/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião câmara pública de 20 de setembro de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

s Ratificada a minuta de protocolo de colaboração 
entre a Administração Regional de Saúde do Alentejo e 
a Câmara Municipal de Sines, sendo o objetivo do 
mesmo a implementação de consultas de saúde oral do 
Serviço Nacional de saúde, nos cuidados de saúde pri-
mários, no Município de Sines;
s Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 4 920,00 € à CIMAL referente ao patrocínio de 2016 
da 34.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta;
s Aprovada a proposta de alteração do valor das AAAF 
– Atividades de Animação e de Apoio à Família de 
acordo com o despacho conjunto n.º 300/97 de 09 de 
setembro:
- Valor de prolongamento da hora de almoço do esca-
lão 1 do abono de 0,00 €;
- Valor de prolongamento da hora de almoço do esca-
lão 2 do abono de 8,70 € por mês;
- Valor de prolongamento da hora de almoço para os 
restantes alunos de 17,04 €, por mês;
- A mensalidade mínima a pagar para a AAAF completa 
– 26,10 €;
- A mensalidade máxima de 69,63 €.
s Aprovada a proposta de Prog. Educação Ambiental;
s Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e a Rota Vicen-
tina – PROVERE – Programa de valorização Econó-
mica de Recursos Endógenos.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 102/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 04 de outubro 
de 2018, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

s Aprovada proposta de preçário para venda de catálo-
gos do CAS;
s Aprovada a proposta para o inicio do procedimento 
de candidaturas às Bolsas de Estudo ao Ensino Supe-
rior – ano letivo 2018/2019;
s Revogada a deliberação de 07.06.2018 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação da Fração C da Rua da 
Floresta n.º 29 – E, em Sines;
s Revogada a deliberação de 19.04.2018 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação da fração F da Rua da 
Reforma Agrária n.º 9, em Sines;
s Revogada a deliberação de 19.04.2018, relativa à apro-
vação e alienação da fração E da Rua Dias Coelho n.º 4, 
em Sines;
s Revogada a deliberação de 28.09.2017 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação do solo do lote 28 da ZIL 
III, cedido a direito de superfície.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 103/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara pública de 18 de outubro de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

s Aprovada a escolha e início do procedimento de aqui-
sição de serviços para a Contratação de Seguros para o 
ano 2019;
s Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 2.000,00 € à Associação Muay Thai e Kickboxing do 
Alentejo para a realização da Gala Internacional de Kick-
boxing.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 104/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária pública de 31 
de outubro de 2018, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

s Aprovada a aquisição de 50 exemplares do livro “Deo-
linda”, de Céu Lopes Paulo;
s Revogada a deliberação de 19.04.2018 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação da Fração H da Rua da 
Floresta n.º 29- E, em Sines;
s Aprovadas as normas de participação do Natal ao 
Largo 2018;
s Aprovada a submissão da proposta de Plano de Por-
menor de Santa Catarina a discussão pública, nos ter-
mos do artigo 89.º por um prazo de 20 dias, devendo ser 
anunciada com a antecedência mínima de 5 dias;
s Aprovado o orçamento e Grandes Opções do Plano de 
2019-2022;
s Aprovado o pedido de adiantamento ao Protocolo de 
2018, no valor de 5.000,00 €, requerido pelo Vasco da 
Gama Atlético Clube;
s Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2018 – 
Associações de cariz social:

. Associação Sines Solidária – 1.000,00 €

. A GRALHA – Associação de Desenvolvimento de 
Porto Covo – 7.000,00 €
. Santa Casa da Misericórdia de Sines – 5.000,00 €
. Associação de Moradores da Sonega – 3.000,00 €
. Associação de Moradores da Baixa de São Pedro – 
1.000,00 €
. Associação de Moradores do Casoto e Arredores – 
1.000,00 €
. Cáritas Paroquial de Sines – 2.000,00 €
. Missão Coragem – 1.000,00 €
. Associação 4 Patas – 3.000,00 €
. Cercisiago – 7.000,00 €

s Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2018 – 
Associações cultura:

. Arte Velha Associação – 3.500,00 €

. Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 
Cacém – 8.000,00 €
. Centro Cultural Emmerico Nunes – 6.000,00 €
. PROSAS – Projeto Sénior de Artes e Saberes de 
Sines – 3.500,00 €
. SMURSS – Sociedade Musical União Recreio Sport 
Sineense – 4.500,00 €
. Skalabátuka – 1.500,00 €

s Aprovado o pedido de isenção do pagamento das 
taxas referentes à emissão das licenças de ruído reque-
rido pela Associação dos Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais 
de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 105/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara pública de 15 de novembro 
de 2018, foi tomada a seguinte deliberação com eficá-
cia externa:

s Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Des-
portivo 2018:
. Clube de Natação do Litoral Alentejano – 7.000,00 €
. Ginásio Clube de Sines – 10.500,00 €
. Hóquei Clube Vasco da Gama – 14.000,00 €
. Vasco da Gama Atlético Clube – 20.000,00 €

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27
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ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

Relatório de Avaliação do ano 2016

I. ENQUADRAMENTO LEGAL

O Estatuto do Direito de Oposição tem enquadramento 
legal na Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, e de acordo com o 
n.º1 do artigo 10.º, os órgãos executivos das autarquias 
locais devem elaborar, até ao final do mês de março do 
ano subsequente àquele a que se refira, relatório de avali-
ação do grau de observância do respeito pelos direitos 
dos titulares autárquicos do direito de oposição. Tal rela-
tório deverá ser remetido aos titulares de direito de opo-
sição para que, sobre ele, se pronunciem.

São titulares do direito de oposição os partidos ou movi-
mentos políticos representados no órgão deliberativo da 
autarquia local e que não estejam representados no cor-
respondente órgão executivo. São também titulares 
aqueles, que, estando representados na Câmara Munici-
pal, nenhum dos seus representantes assuma pelouros, 
poderes delegados ou outras formas de responsabili-
dade direta e imediata pelo exercício de funções executi-
vas, bem como os grupos de cidadãos eleitores, que, 
como tal, estejam representados em qualquer órgão 
autárquico. 

II. TITULARES E CUMPRIMENTO 
 DO DIREITO DE OPOSIÇÃO

1. Titulares do direito de oposição

No Município de Sines, o Partido Socialista é o único par-
tido político representado na Câmara Municipal, com 
pelouros e poderes delegados, ou qualquer outra forma 
de responsabilidade direta e imediata, pelo exercício de 
funções executivas.

O único partido político representado na Assembleia 
Municipal que não tem representação política no órgão 
executivo, é o Partido Social Democrata.

Os titulares do direito de oposição no município de Sines 
são os seguintes:

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais
s PSD - Partido Social Democrata

2. Direito à informação

No cumprimento das alíneas s), t), x), y), do n.º 1 do artigo 
35.º e do n.4 do mesmo artigo do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, os titulares do direito de oposição no 
município de Sines, foram informados quer diretamente 
pelo Presidente da Câmara, quer pelos Vereadores com 
pelouros atribuídos e competências delegadas e subde-
legadas, sobre os principais assuntos e processos de inte-
resse público municipal, no contexto das reuniões dos 
órgãos executivo e deliberativo.

Em todas as reuniões do executivo, o Presidente da 
Câmara e os vereadores com pelouros atribuídos, deram 
a conhecer, de forma pormenorizada, os eventos em que 
participaram, assim como as reuniões oficiais que tive-
ram lugar com interlocutores, públicos e privados.

Toda a documentação de fundamentação aos pontos da 
ordem de trabalhos, quer para as reuniões de Câmara, 
quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada, em 
suporte digital e/ou em papel, para consulta e análise pré-
via, aos membros dos respetivos órgãos. Sempre que soli-
citado previamente, ou no decurso das reuniões, foram 
disponibilizados documentos complementares sobre os 
assuntos da ordem do dia, ou outros considerados rele-
vantes.

Nas sessões da Assembleia Municipal foram apreciadas 
as informações da atividade da Câmara Municipal.

Foi facultada resposta a pedidos de informação requeri-
dos pelos membros da Assembleia Municipal ao Presi-
dente da Câmara sobre diversos assuntos de interesse 
municipal.

3. Direito de Consulta Prévia

Conforme exposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio, com o intuito de promover uma discussão 
aberta em torno dos mais relevantes instrumentos de 

gestão da Câmara Municipal, Orçamento Municipal e 
Grandes Opções do Plano, foram convocadas reuniões 
com os titulares do direito de oposição; 

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais;
s Partido Social Democrata.

4. Direito de participação

Para além do direito de se pronunciar pelos meios consti-
tucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público, podendo efetuar pedidos de informação, reque-
rimentos, declarações políticas e esclarecimentos, 
durante o ano de 2016, foram dadas condições aos titula-
res do direito de oposição, para a sua participação nas 
decisões municipais, convidando-os a estarem presentes 
em eventos e sessões públicas organizadas pelo municí-
pio.

III. CONCLUSÃO

De salientar que foram garantidos aos vereadores da opo-
sição os equipamentos necessários à sua atividade, bem 
como o acesso a todas as instalações municipais e respe-
tivos funcionários, devendo para o efeito contactar pre-
viamente o eleito responsável pelo respetivo pelouro.

O presente relatório indica, ainda que de forma sucinta, 
as principais ações promovidas pelo presidente da 
Câmara e pelo Presidente da Assembleia Municipal, para 
garantir o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio – assegurar às minorias o direito de consti-
tuir e exercer uma oposição democrática aos órgãos das 
autarquias locais de natureza representativa, conforme é 
da sua competência formal. 

Nestes termos, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 10.º 
da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, deverá este relatório ser 
enviado aos representantes dos órgãos autárquicos titu-
lares do direito de oposição. Deverá, ainda, ser publicado 
em diário da república, no Boletim Municipal e na página 
da internet do Município.

Paços do Concelho, 24 de outubro de 2018

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

Relatório de Avaliação do ano 2017

I. ENQUADRAMENTO LEGAL

O Estatuto do Direito de Oposição tem enquadramento 
legal na Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, e de acordo com o 
n.º1 do artigo 10.º, os órgãos executivos das autarquias 
locais devem elaborar, até ao final do mês de março do 
ano subsequente àquele a que se refira, relatório de avali-
ação do grau de observância do respeito pelos direitos 
dos titulares autárquicos do direito de oposição. Tal rela-
tório deverá ser remetido aos titulares de direito de opo-
sição para que, sobre ele, se pronunciem.

São titulares do direito de oposição os partidos ou movi-
mentos políticos representados no órgão deliberativo da 
autarquia local e que não estejam representados no cor-
respondente órgão executivo. São também titulares 
aqueles, que, estando representados na Câmara Munici-
pal, nenhum dos seus representantes assuma pelouros, 
poderes delegados ou outras formas de responsabili-
dade direta e imediata pelo exercício de funções executi-
vas, bem como os grupos de cidadãos eleitores, que, 
como tal, estejam representados em qualquer órgão 
autárquico. 

II. TITULARES E CUMPRIMENTO DO     
 DIREITO DE OPOSIÇÃO

1. Titulares do direito de oposição

No Município de Sines, o Partido Socialista é o único par-
tido político representado na Câmara Municipal, com 
pelouros e poderes delegados, ou qualquer outra forma 
de responsabilidade direta e imediata, pelo exercício de 
funções executivas.

Os titulares do direito de oposição no município de Sines 
são os seguintes:

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais

2. Direito à informação

No cumprimento das alíneas s), t), x), y), do n.º 1 do artigo 
35.º e do n.4 do mesmo artigo do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, os titulares do direito de oposição no 
município de Sines, foram informados quer diretamente 
pelo Presidente da Câmara, quer pelos Vereadores com 
pelouros atribuídos e competências delegadas e subdele-
gadas, sobre os principais assuntos e processos de inte-
resse público municipal, no contexto das reuniões dos 
órgãos executivo e deliberativo.

Em todas as reuniões do executivo, o Presidente da 
Câmara e os vereadores com pelouros atribuídos, deram 
a conhecer, de forma pormenorizada, os eventos em que 
participaram, assim como as reuniões oficiais que tive-
ram lugar com interlocutores, públicos e privados.

Toda a documentação de fundamentação aos pontos da 
ordem de trabalhos, quer para as reuniões de Câmara, 
quer da Assembleia Municipal, foi disponibilizada, em 
suporte digital e/ou em papel, para consulta e análise pré-
via, aos membros dos respetivos órgãos. Sempre que soli-
citado previamente, ou no decurso das reuniões, foram 
disponibilizados documentos complementares sobre os 
assuntos da ordem do dia, ou outros considerados rele-
vantes.

Nas sessões da Assembleia Municipal foram apreciadas 
as informações da atividade da Câmara Municipal.

Foi facultada resposta a pedidos de informação requeri-
dos pelos membros da Assembleia Municipal ao Presi-
dente da Câmara sobre diversos assuntos de interesse 
municipal.

3. Direito de Consulta Prévia

Conforme exposto no n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio, com o intuito de promover uma discussão 
aberta em torno dos mais relevantes instrumentos de ges-
tão da Câmara Municipal, Orçamento Municipal e Gran-
des Opções do Plano, foram convocadas reuniões com os 
titulares do direito de oposição; 

s CDU – Coligação Democrática Unitária
s SIM – Sines Interessa Mais.

4. Direito de participação

Para além do direito de se pronunciar pelos meios consti-
tucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público, podendo efetuar pedidos de informação, reque-
rimentos, declarações políticas e esclarecimentos, 
durante o ano de 2017, foram dadas condições aos titula-
res do direito de oposição, para a sua participação nas 
decisões municipais, convidando-os a estarem presentes 
em eventos e sessões públicas organizadas pelo municí-
pio.

III. CONCLUSÃO

De salientar que foram garantidos aos vereadores da opo-
sição os equipamentos necessários à sua atividade, bem 
como o acesso a todas as instalações municipais e respe-
tivos funcionários, devendo para o efeito contactar previ-
amente o eleito responsável pelo respetivo pelouro.

O presente relatório indica, ainda que de forma sucinta, 
as principais ações promovidas pelo presidente da 
Câmara e pelo Presidente da Assembleia Municipal, para 
garantir o cumprimento do estabelecido na Lei n.º 24/98, 
de 26 de maio – assegurar às minorias o direito de consti-
tuir e exercer uma oposição democrática aos órgãos das 
autarquias locais de natureza representativa, conforme é 
da sua competência formal. 

Nestes termos, e em cumprimento do n.º 2 do artigo 10.º 
da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio, deverá este relatório ser 
enviado aos representantes dos órgãos autárquicos titu-
lares do direito de oposição. Deverá, ainda, ser publicado 
em diário da república, no Boletim Municipal e na página 
da internet do Município.

Paços do Concelho, 24 de outubro de 2018

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 99/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 06 de setem-
bro de 2018, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

s Aprovada proposta de carta de intenção entre a 
Cidade de Sines e a Cidade de Beihai;
s Aprovado o percentual de 0,25 % relativo à Taxa Muni-
cipal de Direitos de Passagem para vigorar no ano 
2019;
s Aprovado lançamento em 2019, relativo ao exercício 
de 2018 de uma Derrama de 1,5% sobre o lucro tributá-
vel sujeito não isento de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas e isenção da Derrama em 2019, 
relativo ao exercício de 2018, para os sujeitos passivos 
cujo volume de negócio no ano anterior não ultrapasse 
os 150.000,00 €;
s Aprovada a proposta de participação de 4,4 % no 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
para vigorar no ano 2019;
s Aprovada a fixação de uma taxa de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) de 0,355 % para os prédios urbanos, 
conforme alínea c) do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 
112.º do Código do Imposto sobre Imóveis (CIMI);
s Redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis 
que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar 
ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habi-
tação própria e permanente do sujeito passivo ou do 
seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a 
tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 
termos do Código do IRS, compõem o respetivo agre-
gado familiar, nos termos do artigo 111.º A do CIMI, de 
acordo com a seguinte tabela:

N.º de Dependentes - Dedução fixa (em €)
1 - 20 €
2 - 40 €
3 ou mais - 70 €

s A criação de um núcleo diferenciado na ZIL II, con-
forme o n.º 6 do artigo 112.º do CIMI, nos seguintes ter-
mos:
  a) Majoração das respetivas taxas em 30 % para pré-
dios urbanos que se encontrem devolutos, ou seja, 
cujas benfeitorias se encontrem inacabadas e/ou ao 
abandono;
  b) Minoração das respetivas taxas em 10 % para pré-
dios comerciais, industriais ou para serviços.
s A majoração em 30 % da taxa aplicável a prédios urba-
nos degradados, considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, não cumpram satis-
fatoriamente a sua função ou façam perigar a segu-
rança de pessoas e bens, nos termos do artigo 112.º do 
CIMI.
s Aprovado o pedido de isenção do pagamento de taxas 
referentes à emissão da licença de ruído, requerido 
pelo Vasco da Gama Atlético Clube;
s Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines, Federação Portuguesa de 
Basquetebol e Associação de Basquetebol de Setúbal;
s Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Assoc. Pedra Angular.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 100/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56 da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara extraordinária de 14 de 
setembro de 2018, foi tomada a seguinte deliberação 
com eficácia externa:

s Aprovada proposta de Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 101/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião câmara pública de 20 de setembro de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

s Ratificada a minuta de protocolo de colaboração 
entre a Administração Regional de Saúde do Alentejo e 
a Câmara Municipal de Sines, sendo o objetivo do 
mesmo a implementação de consultas de saúde oral do 
Serviço Nacional de saúde, nos cuidados de saúde pri-
mários, no Município de Sines;
s Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 4 920,00 € à CIMAL referente ao patrocínio de 2016 
da 34.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta;
s Aprovada a proposta de alteração do valor das AAAF 
– Atividades de Animação e de Apoio à Família de 
acordo com o despacho conjunto n.º 300/97 de 09 de 
setembro:
- Valor de prolongamento da hora de almoço do esca-
lão 1 do abono de 0,00 €;
- Valor de prolongamento da hora de almoço do esca-
lão 2 do abono de 8,70 € por mês;
- Valor de prolongamento da hora de almoço para os 
restantes alunos de 17,04 €, por mês;
- A mensalidade mínima a pagar para a AAAF completa 
– 26,10 €;
- A mensalidade máxima de 69,63 €.
s Aprovada a proposta de Prog. Educação Ambiental;
s Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e a Rota Vicen-
tina – PROVERE – Programa de valorização Econó-
mica de Recursos Endógenos.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 102/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara ordinária de 04 de outubro 
de 2018, foram tomadas as seguintes deliberações 
com eficácia externa:

s Aprovada proposta de preçário para venda de catálo-
gos do CAS;
s Aprovada a proposta para o inicio do procedimento 
de candidaturas às Bolsas de Estudo ao Ensino Supe-
rior – ano letivo 2018/2019;
s Revogada a deliberação de 07.06.2018 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação da Fração C da Rua da 
Floresta n.º 29 – E, em Sines;
s Revogada a deliberação de 19.04.2018 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação da fração F da Rua da 
Reforma Agrária n.º 9, em Sines;
s Revogada a deliberação de 19.04.2018, relativa à apro-
vação e alienação da fração E da Rua Dias Coelho n.º 4, 
em Sines;
s Revogada a deliberação de 28.09.2017 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação do solo do lote 28 da ZIL 
III, cedido a direito de superfície.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 103/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara pública de 18 de outubro de 
2018, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa:

s Aprovada a escolha e início do procedimento de aqui-
sição de serviços para a Contratação de Seguros para o 
ano 2019;
s Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor 
de 2.000,00 € à Associação Muay Thai e Kickboxing do 
Alentejo para a realização da Gala Internacional de Kick-
boxing.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 104/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária pública de 31 
de outubro de 2018, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

s Aprovada a aquisição de 50 exemplares do livro “Deo-
linda”, de Céu Lopes Paulo;
s Revogada a deliberação de 19.04.2018 relativa à apro-
vação da avaliação e alienação da Fração H da Rua da 
Floresta n.º 29- E, em Sines;
s Aprovadas as normas de participação do Natal ao 
Largo 2018;
s Aprovada a submissão da proposta de Plano de Por-
menor de Santa Catarina a discussão pública, nos ter-
mos do artigo 89.º por um prazo de 20 dias, devendo ser 
anunciada com a antecedência mínima de 5 dias;
s Aprovado o orçamento e Grandes Opções do Plano de 
2019-2022;
s Aprovado o pedido de adiantamento ao Protocolo de 
2018, no valor de 5.000,00 €, requerido pelo Vasco da 
Gama Atlético Clube;
s Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2018 – 
Associações de cariz social:

. Associação Sines Solidária – 1.000,00 €

. A GRALHA – Associação de Desenvolvimento de 
Porto Covo – 7.000,00 €
. Santa Casa da Misericórdia de Sines – 5.000,00 €
. Associação de Moradores da Sonega – 3.000,00 €
. Associação de Moradores da Baixa de São Pedro – 
1.000,00 €
. Associação de Moradores do Casoto e Arredores – 
1.000,00 €
. Cáritas Paroquial de Sines – 2.000,00 €
. Missão Coragem – 1.000,00 €
. Associação 4 Patas – 3.000,00 €
. Cercisiago – 7.000,00 €

s Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2018 – 
Associações cultura:

. Arte Velha Associação – 3.500,00 €

. Associação Caboverdiana de Sines e Santiago do 
Cacém – 8.000,00 €
. Centro Cultural Emmerico Nunes – 6.000,00 €
. PROSAS – Projeto Sénior de Artes e Saberes de 
Sines – 3.500,00 €
. SMURSS – Sociedade Musical União Recreio Sport 
Sineense – 4.500,00 €
. Skalabátuka – 1.500,00 €

s Aprovado o pedido de isenção do pagamento das 
taxas referentes à emissão das licenças de ruído reque-
rido pela Associação dos Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais 
de Sines.

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27

EDITAL N.º 105/2018
Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara pública de 15 de novembro 
de 2018, foi tomada a seguinte deliberação com eficá-
cia externa:

s Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Des-
portivo 2018:
. Clube de Natação do Litoral Alentejano – 7.000,00 €
. Ginásio Clube de Sines – 10.500,00 €
. Hóquei Clube Vasco da Gama – 14.000,00 €
. Vasco da Gama Atlético Clube – 20.000,00 €

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2018-11-27
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Envelhecimento ativo

Outubro, mês para os seniores
A Câmara Municipal de Sines, com o apoio de diversas entidades, fez de outubro um mês dedicado à população sénior do concelho. O Mês Sénior 2018 teve como 
objetivo fomentar o envelhecimento ativo através de um programa concebido para esta faixa etária. A lista de atividades incluiu cinema, passeios ao Museu do 
Dinheiro, ações de sensibilização sobre consumo de álcool e alimentação saudável, musicoterapia, dança, biodanza e um desafio criativo para os frequentadores 
dos espaços seniores. A Santa Casa da Misericórdia recebeu um workshop sobre como lidar com a demência e a Farmácia Central orientou uma ação de 
sensibilização sobre medicamentos fora de prazo. Houve ainda tempo para "dois dedos de conversa" sobre igualdade (ver abaixo) e para um convívio – “Chá das 5”  
– no Salão do Povo.

A Câmara Municipal de Sines promoveu, no dia 24 
de outubro, uma conversa no Centro de Artes de 
Sines sobre o tema da igualdade de género. A ini-
ciativa, integrada no Mês Sénior, assinalou o Dia 
Municipal da Igualdade.
  Designada "Dois dedos de conversa", a atividade 
foi uma ocasião para evocar e refletir sobre o que 
foi conquistado, mas também sobre o que falta 
conquistar na igualdade de oportunidades e de tra-
tamento entre homens e mulheres.
  O convidado Carlos Lopes Paulo, antigo comerci-
ante e autarca e atual presidente da direção do 
PROSAS, disse que se já se fez um caminho 
importante nesta matéria, mas que "devemos ter 
cada vez mais consciência de que temos de ser 
todos iguais".
  Eugénia Amador, antiga autarca e dirigente do 
Movimento Democrático de Mulheres, lembrou 
situações de discriminação das mulheres antes do 
25 de Abril, como, no seu caso, o momento em que 
foi necessário que o seu marido autorizasse o seu 
ingresso na função pública. "É importante os 
jovens tomarem consciência da história. É tudo 
muito recente", afirmou.
  Íris Marçal, 18 anos, presidente da associação de 
estudantes da Escola Secundária Poeta Al Berto, 
reconheceu a mudança de mentalidades entre os 
jovens, mas também que as antigas formas de pen-
sar ainda subsistem. No seu caso, notou que foi 
ensinada a tratar da casa, mas o mesmo não acon-
teceu com os irmãos e primos do sexo masculino.
  Soraia Queijo, psicóloga e mãe de três crianças - 

> Dia Municipal da Igualdade assinalado em Sines

uma "feminista sem aspas", como se classificou -, 
disse que as leis evoluíram, mas que ainda está 
enraizado na sociedade um pensamento que não 
favorece a igualdade. Apelou aos muitos avós pre-
sentes na sessão para que contribuam para mudar 
as mentalidades.
  O vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Fernando Ramos, apontou a violência doméstica 

A Câmara Municipal de Sines, com a parceria do Centro de Saúde de Sines e da Fundação Portuguesa de Cardiologia, comemorou o Dia Mundial do Coração, 
29 de setembro. Realizaram-se duas atividades. A primeira foi um workshop dedicado ao tema "Promoção de uma alimentação saudável: substituição do sal 
por ervas aromáticas", na cafetaria do Castelo. A segunda foi uma caminhada saudável pela cidade, que culminou com a formação de um coração humano.

> Caminhar pelo coração

como umas realidades em que a desigualdade de 
género ainda se manifesta de forma mais grave e 
assinalou o trabalho que, nesta área, está a ser fei-
to em conjunto pelos municípios de Sines, Alcácer 
do Sal, Grândola e Santiago do Cacém, no âmbito 
do Plano Intermunicipal para a Igualdade          
2017-2020.

> Câmara apoia 
consultas de dentista 
no Centro de Saúde
A Câmara Municipal de Sines e a Administração Regional de Saúde do 
Alentejo (ARS Alentejo) assinaram um protocolo de colaboração para a 
criação de um consultório médico dentista no Centro de Saúde de Sines, 
no âmbito do projeto Saúde Oral para Todos, a decorrer até 2020.
  A assinatura do protocolo decorreu numa cerimónia no Centro Cultural 
de Belém, em Lisboa, com representantes de 65 municípios e das cinco 
administrações regionais de saúde.
  O Programa para a Saúde do governo prevê a criação de um gabinete 
de saúde oral por agrupamento de centros de saúde (ACES) tendo em 
vista a promoção da equidade e da proximidade e o aumento e a melho-
ria da cobertura dos cuidados de saúde oral ao nível dos cuidados de 
saúde primários.
  O Centro de Saúde de Sines já conta com uma sala de consultório 
médico dentista, com cadeira instalada, onde decorrem semanalmente 
consultas de higiene oral. Na parceria agora estabelecida cabe à Câmara 
Municipal de Sines assegurar a instalação dos restantes equipamentos 
complementares, entre os quais o raio X.
  À ARS Alentejo cabe assegurar os recursos humanos para a realização 
das consultas, os consumíveis necessários à adequada prestação do ser-
viço e a autorização para o funcionamento de instalações radiológicas.
  O acesso às consultas de dentista no centro de saúde é garantido a pes-
soas com problemas mais graves e maiores carências económicas.

Ação de sensibilização sobre medicamentos fora de prazo, pela Farmácia Central Dança no Centro de Artes de Sines

A igualdade entre homens e mulheres foi o foco da sessão realizada no CAS
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Educação

Ano letivo 2018/2019 arrancou com 
normalidade nas escolas de Sines

O ano letivo 2018/2019 teve início a 14 de setem-
bro, com normalidade, em todas as escolas do con-
celho de Sines.
  No início do ano letivo, estavam matriculados 
1378 alunos nas escolas do Agrupamento de Esco-
las de Sines, mais 38 do que no ano letivo 
2017/2018.
  Nos quatro estabelecimentos do pré-escolar 
público estavam inscritos 210 alunos e nas quatro 
escolas do 1.º ciclo do ensino básico foram 638 os 
alunos que iniciaram o ano letivo.
  Os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico na Escola 
Vasco da Gama abriram as atividades letivas com 
530 crianças e jovens.
  A Escola Básica n.º 1 de Sines é a escola com mais 
turmas formadas (10), seguida das Escolas Básicas 
n.º 2 e n.º 3 (9 turmas cada uma). A Escola Básica de 
Porto Covo tem três turmas, duas delas mistas.
  Na Escola Secundária Poeta Al Berto matricula-
ram-se 430 alunos, dos quais 192 no 3.º ciclo do 
ensino básico, 182 no ensino secundário e 56 nos 
cursos profissionais.
  Na Escola Tecnológica do Litoral Alentejano 
estão inscritos 242 alunos e, no CENFIM (Centro 
de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica 
e da Metalomecânica), 101 alunos.
  O Apoio Social Escolar da Câmara Municipal de 
Sines chega neste ano letivo a, pelo menos, 309 alu-
nos: 237 do 1.º ciclo e 72 do pré-escolar.
  No 1.º ciclo, 156 alunos estão isentos das senhas 
de refeição e receberam os livros de fichas e mate-

rial escolar. Também neste ciclo de ensino, 81       
crianças receberam os livros de fichas e têm uma 
comparticipação de metade do valor das refeições 
nos refeitórios escolares.
  No pré-escolar, 57 crianças têm isenção das 
senhas de refeições e 15 são comparticipadas em 
metade do seu valor.
  No apoio em transportes escolares, estão abran-
gidos até ao momento 174 alunos. Este apoio 
assume duas modalidades: circuito especial, 
garantido através de viaturas e motoristas da 

Câmara Municipal de Sines (para alunos do pré-
escolar ao ensino secundário) e comparticipação 
na aquisição de passe dos transportes interurba-
nos (para alunos do 2.º ciclo ao ensino secundário).
  O município de Sines tem competências delega-
das nos estabelecimentos de ensino do Agrupa-
mento de Escolas de Sines em áreas como a gestão 
do pessoal não docente e a manutenção dos equi-
pamentos.

> Bandeira Eco-Escolas 
hasteada no Agrupamento

A Câmara Municipal de Sines assinalou o Dia Inter-
nacional Eco-Escolas, 7 de novembro, com o has-
tear da Bandeira Verde atribuída ao Agrupamento 
de Escolas de Sines como reconhecimento do bom 
trabalho realizado em prol do ambiente e susten-
tabilidade.
  A bandeira foi hasteada pelo vice-presidente da 
Câmara, Fernando Ramos, na presença da verea-
dora do Ambiente, Paula Ledo, e da diretora do 
Agrupamento, Bernardette Almeida.
  O Agrupamento de Escolas de Sines foi distin-
guido pelo 2.º ano consecutivo com a Bandeira 
Verde Eco-Escolas, galardão que reconhece e pre-
meia o bom trabalho realizado em prol do ambi-
ente e sustentabilidade.
  Ao longo do ano letivo 2017/2018, a que reporta a 

distinção, a escola cumpriu os requisitos do pro-
grama através da criação de um conselho Eco-
Escola, com a participação de todos os agentes 
educativos, realização de auditorias ambientais 
nas escolas e desenvolvimento de um plano de 
ação.
  Desenvolvido em Portugal pela Associação Ban-
deira Azul da Europa, o Eco-Escolas é um pro-
grama vocacionado para a educação ambiental, 
para a sustentabilidade e para a cidadania.
  A Câmara Municipal de Sines participa no projeto, 
na qualidade de município-parceiro, custeando a 
inscrição da candidatura e deslocações, e desen-
volvendo, ao longo do ano letivo, um conjunto de 
atividades de sensibilização, no âmbito do pro-
grama de educação ambiental.
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Desporto

Novos programas desportivos 
para a população adulta

A Câmara Municipal de Sines abriu inscrições para 
três novos programas desportivos dirigidos à popu-
lação adulta do concelho.
  O programa de Body Mix divide-se em duas moda-
lidades: Body Mix e Body Mix Go.
  Body Mix é uma aula de grupo diversificada, onde 
o trabalho com diferentes materiais estimula o 
corpo e a mente, melhorando a condição física 
geral, a tonificação muscular e o gasto calórico. As 
aulas decorrem às terças e quintas-feiras, entre as 
18h15 e as 19h00, no Pavilhão Multiusos de Sines.
  Body Mix Go, também no Multiusos, é uma aula 
intensa onde, num curto espaço de tempo, ocorre 
um elevado gasto calórico favorecendo a perda de 
massa gorda. As aulas acontecem também às ter-
ças e quintas-feiras, das 12h00 às 14h00.
  O programa Mamãs em Movimento é composto 
por exercícios específicos para a recuperação no 
pós-parto, que ajudam a mulher na recuperação 
do corpo, promovendo um bem-estar geral e o 
aumento da autoestima, numa fase normalmente 
mais frágil. As mamãs podem levar os bebés para 
estas aulas, que decorrem no Pavilhão Multiusos, 
às terças e quintas-feiras, das 10h30 às 11h45.
  O terceiro programa, Hidro Fit, é uma aula dinâ-
mica que combina a água com a intensidade do tra-

balho em circuito. É adequado para quem está à 
vontade dentro de água e não tenha problemas de 
mobilidade. Acontece na Piscina Municipal Carlos 
Manafaia, também às terças e quintas, no período 
13h00-13h45.

  As inscrições são limitadas, têm um custo mensal 
de 7,5 euros, e podem ser feitas na Piscina Munici-
pal Carlos Manafaia.

E  V  E  N  T  O  S    R  E  A  L  I  Z  A  D  O  S

TRIATLO DE SINES
A Avenida e a Praia Vasco da Gama receberam a 
22 de setembro o Campeonato Nacional 
Individual de Triatlo na distância standard, que 
incluiu o escalão de elite. Decorreu também o 
Campeonato Nacional de Grupos de Idade. 
Estiveram presentes os melhores triatletas 
portugueses, que nadaram, pedalaram e 
correram num trajeto elogiado pela sua beleza. 
Melanie Santos, do Sport Lisboa e Benfica, e João 
Mansos, do Sporting Clube de Portugal, 
sagraram-se campeões nacionais individuais de 
triatlo. A prova de grupos de idade foi muito 
disputada. O campeonato foi organizado pela 
Federação de Triatlo de Portugal, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines.

SELEÇÃO DE BASQUETEBOL EM SINES
A seleção sénior masculina de basquetebol de 
Portugal voltou ao Pavilhão Multiusos de Sines, 
no âmbito da pré-qualificação do 
Eurobasket'2021. Nesta presença em Sines, 
começou por disputar dois jogos de preparação 
contra a congénere da Áustria, nos dias 6 e 7 de 
setembro. A 16 de setembro, defrontou e 
venceu, por 80-77 pontos, a Islândia, um dos 
adversários integrados com Portugal no Grupo C 
da segunda ronda de pré-qualificação do 
Eurobasket'2021. A organização pertenceu à 
Federação Portuguesa de Basquetebol e à 
Associação de Basquetebol de Setúbal, com o 
apoio da Câmara Municipal de Sines.

TRAIL COSTA VICENTINA
A 3.ª edição do Trail Costa Vicentina trouxe cerca 
de 700 atletas ao caminho pedestre entre 
Santiago do Cacém e Porto Covo, no dia 21 de 
outubro. A competição desdobrou-se em três 
percursos. O mais longo, com 59km, teve como 
vencedores Paulo Morais e Joana Castro. Na 
distância intermédia de 26km, entre o Cercal e 
Porto Covo, Pedro Magalhães e Eunice Fernandes 
foram os mais rápidos. Na distância mais curta, 
um percurso de 14km entre a Sonega e Porto 
Covo, chegaram em primeiro lugar os atletas 
Emanuel Diogo e Rafaela Sousa. O trail foi 
organizado pela Ganhardestak, com os apoios da 
Câmaras de Sines e Santiago do Cacém.
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turmas formadas (10), seguida das Escolas Básicas 
n.º 2 e n.º 3 (9 turmas cada uma). A Escola Básica de 
Porto Covo tem três turmas, duas delas mistas.
  Na Escola Secundária Poeta Al Berto matricula-
ram-se 430 alunos, dos quais 192 no 3.º ciclo do 
ensino básico, 182 no ensino secundário e 56 nos 
cursos profissionais.
  Na Escola Tecnológica do Litoral Alentejano 
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  O Apoio Social Escolar da Câmara Municipal de 
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nos: 237 do 1.º ciclo e 72 do pré-escolar.
  No 1.º ciclo, 156 alunos estão isentos das senhas 
de refeição e receberam os livros de fichas e mate-

rial escolar. Também neste ciclo de ensino, 81       
crianças receberam os livros de fichas e têm uma 
comparticipação de metade do valor das refeições 
nos refeitórios escolares.
  No pré-escolar, 57 crianças têm isenção das 
senhas de refeições e 15 são comparticipadas em 
metade do seu valor.
  No apoio em transportes escolares, estão abran-
gidos até ao momento 174 alunos. Este apoio 
assume duas modalidades: circuito especial, 
garantido através de viaturas e motoristas da 

Câmara Municipal de Sines (para alunos do pré-
escolar ao ensino secundário) e comparticipação 
na aquisição de passe dos transportes interurba-
nos (para alunos do 2.º ciclo ao ensino secundário).
  O município de Sines tem competências delega-
das nos estabelecimentos de ensino do Agrupa-
mento de Escolas de Sines em áreas como a gestão 
do pessoal não docente e a manutenção dos equi-
pamentos.

> Bandeira Eco-Escolas 
hasteada no Agrupamento

A Câmara Municipal de Sines assinalou o Dia Inter-
nacional Eco-Escolas, 7 de novembro, com o has-
tear da Bandeira Verde atribuída ao Agrupamento 
de Escolas de Sines como reconhecimento do bom 
trabalho realizado em prol do ambiente e susten-
tabilidade.
  A bandeira foi hasteada pelo vice-presidente da 
Câmara, Fernando Ramos, na presença da verea-
dora do Ambiente, Paula Ledo, e da diretora do 
Agrupamento, Bernardette Almeida.
  O Agrupamento de Escolas de Sines foi distin-
guido pelo 2.º ano consecutivo com a Bandeira 
Verde Eco-Escolas, galardão que reconhece e pre-
meia o bom trabalho realizado em prol do ambi-
ente e sustentabilidade.
  Ao longo do ano letivo 2017/2018, a que reporta a 

distinção, a escola cumpriu os requisitos do pro-
grama através da criação de um conselho Eco-
Escola, com a participação de todos os agentes 
educativos, realização de auditorias ambientais 
nas escolas e desenvolvimento de um plano de 
ação.
  Desenvolvido em Portugal pela Associação Ban-
deira Azul da Europa, o Eco-Escolas é um pro-
grama vocacionado para a educação ambiental, 
para a sustentabilidade e para a cidadania.
  A Câmara Municipal de Sines participa no projeto, 
na qualidade de município-parceiro, custeando a 
inscrição da candidatura e deslocações, e desen-
volvendo, ao longo do ano letivo, um conjunto de 
atividades de sensibilização, no âmbito do pro-
grama de educação ambiental.
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Novos programas desportivos 
para a população adulta

A Câmara Municipal de Sines abriu inscrições para 
três novos programas desportivos dirigidos à popu-
lação adulta do concelho.
  O programa de Body Mix divide-se em duas moda-
lidades: Body Mix e Body Mix Go.
  Body Mix é uma aula de grupo diversificada, onde 
o trabalho com diferentes materiais estimula o 
corpo e a mente, melhorando a condição física 
geral, a tonificação muscular e o gasto calórico. As 
aulas decorrem às terças e quintas-feiras, entre as 
18h15 e as 19h00, no Pavilhão Multiusos de Sines.
  Body Mix Go, também no Multiusos, é uma aula 
intensa onde, num curto espaço de tempo, ocorre 
um elevado gasto calórico favorecendo a perda de 
massa gorda. As aulas acontecem também às ter-
ças e quintas-feiras, das 12h00 às 14h00.
  O programa Mamãs em Movimento é composto 
por exercícios específicos para a recuperação no 
pós-parto, que ajudam a mulher na recuperação 
do corpo, promovendo um bem-estar geral e o 
aumento da autoestima, numa fase normalmente 
mais frágil. As mamãs podem levar os bebés para 
estas aulas, que decorrem no Pavilhão Multiusos, 
às terças e quintas-feiras, das 10h30 às 11h45.
  O terceiro programa, Hidro Fit, é uma aula dinâ-
mica que combina a água com a intensidade do tra-

balho em circuito. É adequado para quem está à 
vontade dentro de água e não tenha problemas de 
mobilidade. Acontece na Piscina Municipal Carlos 
Manafaia, também às terças e quintas, no período 
13h00-13h45.

  As inscrições são limitadas, têm um custo mensal 
de 7,5 euros, e podem ser feitas na Piscina Munici-
pal Carlos Manafaia.

E  V  E  N  T  O  S    R  E  A  L  I  Z  A  D  O  S

TRIATLO DE SINES
A Avenida e a Praia Vasco da Gama receberam a 
22 de setembro o Campeonato Nacional 
Individual de Triatlo na distância standard, que 
incluiu o escalão de elite. Decorreu também o 
Campeonato Nacional de Grupos de Idade. 
Estiveram presentes os melhores triatletas 
portugueses, que nadaram, pedalaram e 
correram num trajeto elogiado pela sua beleza. 
Melanie Santos, do Sport Lisboa e Benfica, e João 
Mansos, do Sporting Clube de Portugal, 
sagraram-se campeões nacionais individuais de 
triatlo. A prova de grupos de idade foi muito 
disputada. O campeonato foi organizado pela 
Federação de Triatlo de Portugal, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines.

SELEÇÃO DE BASQUETEBOL EM SINES
A seleção sénior masculina de basquetebol de 
Portugal voltou ao Pavilhão Multiusos de Sines, 
no âmbito da pré-qualificação do 
Eurobasket'2021. Nesta presença em Sines, 
começou por disputar dois jogos de preparação 
contra a congénere da Áustria, nos dias 6 e 7 de 
setembro. A 16 de setembro, defrontou e 
venceu, por 80-77 pontos, a Islândia, um dos 
adversários integrados com Portugal no Grupo C 
da segunda ronda de pré-qualificação do 
Eurobasket'2021. A organização pertenceu à 
Federação Portuguesa de Basquetebol e à 
Associação de Basquetebol de Setúbal, com o 
apoio da Câmara Municipal de Sines.

TRAIL COSTA VICENTINA
A 3.ª edição do Trail Costa Vicentina trouxe cerca 
de 700 atletas ao caminho pedestre entre 
Santiago do Cacém e Porto Covo, no dia 21 de 
outubro. A competição desdobrou-se em três 
percursos. O mais longo, com 59km, teve como 
vencedores Paulo Morais e Joana Castro. Na 
distância intermédia de 26km, entre o Cercal e 
Porto Covo, Pedro Magalhães e Eunice Fernandes 
foram os mais rápidos. Na distância mais curta, 
um percurso de 14km entre a Sonega e Porto 
Covo, chegaram em primeiro lugar os atletas 
Emanuel Diogo e Rafaela Sousa. O trail foi 
organizado pela Ganhardestak, com os apoios da 
Câmaras de Sines e Santiago do Cacém.
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Outono em tons dourados 
para atletas de Sines

Os meses de outubro e novembro ficam marcados 
por grandes desempenhos de atletas de Sines.

MARCO TYSON
No dia 3 de novembro, no evento DFC Dynamite 
Fighting Championship 19, realizado no Pavilhão 
Multiusos de Sines, o lutador Marco Tyson obteve 
o título de campeão europeu de kickboxing na 
categoria ICO 67kg profissional, vencendo o 
combate com o lutador espanhol Rachid Naimi.

NICOLE PACHECO
Também em novembro, em S. Petersburgo, 
Rússia, Nicole Pacheco, uma das mais 
conceituadas ginastas sinienses, atualmente a 
competir pela Associação de Pais e Amigos da 
Ginástica de Loulé, integrou a equipa nacional 
que se sagrou vice-campeã do mundo na final de 
All-Around do Campeonato do Mundo de 
Ginástica de Trampolins.

RÚBEN TAVARES
Atleta da Academia de Ginástica de Sines, 
esperança olímpica, Rúben Tavares voltou a 
brilhar com grande intensidade em competições 
internacionais. Em outubro, conquistou um 6.º 
lugar nos Jogos Olímpicos da Juventude, que 
decorreram em Buenos Aires, na Argentina. Em 
novembro, foi 7.º classificado no Campeonato 
Mundial de Grupos de Idade, disputado em São 
Petersburgo, Rússia.

ANA SILVA
Outra atleta da Academia de Ginástica de Sines, 
Ana Silva, também teve um resultado de grande 
qualidade no Campeonato Mundial de Grupos de 
Idade disputado na Rússia. Foi 7.ª classificada em 
trampolim sincronizado.

ANA SOFIA SOUSA
Ainda em novembro, em Vila Real de Santo 
António, a nadadora Ana Sofia Sousa, formada 
no Clube de Natação do Litoral Alentejano e 
atualmente a nadar pelo Sport Algés e Dafundo, 
bateu o recorde nacional dos 200m livres em 
juniores 17, fixando o novo mínimo em 2:00,35. 
Poucos dias depois, recebeu o prémio de 
"Revelação do Ano Feminina" na Gala do 
Desporto de Rio Maior.

SINES MUNICIPAL . 20 . DEZEMBRO 2018 \\ 19

Desporto

Calendário de eventos desportivos de 
2019 abre com Taça da Liga de Futsal 

O Pavilhão Multiusos de Sines acolhe a quarta edi-
ção da Taça da Liga de Futsal, entre 10 e 13 de  
janeiro de 2019. É o segundo ano consecutivo que 
Sines recebe esta competição, uma das mais 
importantes da modalidade. Frente a frente esta-
rão os oito primeiros classificados da primeira 
volta da Liga Sport Zone.
  O Multiusos de Sines tornou-se, nos últimos anos, 
cenário regular de competições de futsal organiza-
das pela Federação Portuguesa de Futebol. Rece-
beu as "final four" das taças de Portugal de futsal 
masculino e feminino, em 2015, e a última edição 
da Taça da Liga de Futsal, realizada entre 11 e 14 de 
janeiro de 2018. Foi também palco dos primeiros 
encontros da seleção nacional masculina após se 
sagrar campeã da Europa, disputados contra a Sér-
via, em abril de 2018.

OUTROS EVENTOS JÁ CONFIRMADOS 

Em 2019, a Câmara Municipal de Sines volta a apos-
tar na realização de eventos desportivos de grande 
alcance como ferramentas de promoção do des-
porto e de dinamização do território.
  Depois da Taça da Liga de Futsal, em janeiro, o 
Pavilhão Multiusos será a sede da Taça Hugo dos 
Santos de basquetebol, a 9 e 10 de fevereiro.
  Nos dias 16 e 17 de março, a final da Taça de Por-
tugal de Voleibol disputa-se no Multiusos.
  Também em março, Sines recebe a Volta ao Alen-
tejo em Bicicleta, em data a definir, e o Campeo-
nato Nacional de Patinagem Artística, nos dias 
23 e 24 desse mês.

  A 11 e 12 de maio, a Avenida Vasco da Gama é o 
quartel-general da Taça da Europa de Triatlo e do 
Campeonato Nacional de Triatlo Jovem. Uma 
semana depois, dia 19 de maio, realiza-se mais um 
Raid BTT Alvalade – Porto Covo.
  A 1 e 2 de junho, voltamos ao Pavilhão Multiusos, 
para a Final Four da Taça de Portugal de Andebol 
Masculina.

  Para 5 a 10 de agosto está programado um encon-
tro internacional de capoeira.
  A quarta edição do Trail da Costa Vicentina, entre 
Santiago do Cacém e Sines, acontece a 20 de    
outubro.
  Acompanhe os meios municipais para informa-
ções detalhadas sobre estes e outros eventos des-
portivos a realizar no concelho em 2019.

> Município de Sines  
considerado «Amigo 
do Desporto» 
Sines recebeu pela segunda vez em 2018 a 
distinção de «Município Amigo do Desporto». O 
reconhecimento foi feito pela Associação 
Portuguesa de Gestão do Desporto, em parceria 
com a Cidade Social, numa cerimónia que teve 
lugar em Rio Maior, no dia 29 de novembro. O 
município foi distinguido no âmbito dos 
equipamentos desportivos de excelência 
colocados ao serviço da população, dos eventos 
desportivos de dimensão nacional realizados no 
concelho e das relações de proximidade e 
parceria que mantém com os clubes locais. 
Também no âmbito deste projeto, o Centro de 
Artes de Sines acolheu, no dia 26 de setembro, o 
VII Seminário Municípios Amigos do Desporto, 
com a participação de técnicos de desporto de 
municípios de todo o país.

ANA DIAS



18 // SINES MUNICIPAL . 20 . DEZEMBRO 2018

Outono em tons dourados 
para atletas de Sines

Os meses de outubro e novembro ficam marcados 
por grandes desempenhos de atletas de Sines.

MARCO TYSON
No dia 3 de novembro, no evento DFC Dynamite 
Fighting Championship 19, realizado no Pavilhão 
Multiusos de Sines, o lutador Marco Tyson obteve 
o título de campeão europeu de kickboxing na 
categoria ICO 67kg profissional, vencendo o 
combate com o lutador espanhol Rachid Naimi.

NICOLE PACHECO
Também em novembro, em S. Petersburgo, 
Rússia, Nicole Pacheco, uma das mais 
conceituadas ginastas sinienses, atualmente a 
competir pela Associação de Pais e Amigos da 
Ginástica de Loulé, integrou a equipa nacional 
que se sagrou vice-campeã do mundo na final de 
All-Around do Campeonato do Mundo de 
Ginástica de Trampolins.

RÚBEN TAVARES
Atleta da Academia de Ginástica de Sines, 
esperança olímpica, Rúben Tavares voltou a 
brilhar com grande intensidade em competições 
internacionais. Em outubro, conquistou um 6.º 
lugar nos Jogos Olímpicos da Juventude, que 
decorreram em Buenos Aires, na Argentina. Em 
novembro, foi 7.º classificado no Campeonato 
Mundial de Grupos de Idade, disputado em São 
Petersburgo, Rússia.

ANA SILVA
Outra atleta da Academia de Ginástica de Sines, 
Ana Silva, também teve um resultado de grande 
qualidade no Campeonato Mundial de Grupos de 
Idade disputado na Rússia. Foi 7.ª classificada em 
trampolim sincronizado.

ANA SOFIA SOUSA
Ainda em novembro, em Vila Real de Santo 
António, a nadadora Ana Sofia Sousa, formada 
no Clube de Natação do Litoral Alentejano e 
atualmente a nadar pelo Sport Algés e Dafundo, 
bateu o recorde nacional dos 200m livres em 
juniores 17, fixando o novo mínimo em 2:00,35. 
Poucos dias depois, recebeu o prémio de 
"Revelação do Ano Feminina" na Gala do 
Desporto de Rio Maior.

SINES MUNICIPAL . 20 . DEZEMBRO 2018 \\ 19

Desporto

Calendário de eventos desportivos de 
2019 abre com Taça da Liga de Futsal 

O Pavilhão Multiusos de Sines acolhe a quarta edi-
ção da Taça da Liga de Futsal, entre 10 e 13 de  
janeiro de 2019. É o segundo ano consecutivo que 
Sines recebe esta competição, uma das mais 
importantes da modalidade. Frente a frente esta-
rão os oito primeiros classificados da primeira 
volta da Liga Sport Zone.
  O Multiusos de Sines tornou-se, nos últimos anos, 
cenário regular de competições de futsal organiza-
das pela Federação Portuguesa de Futebol. Rece-
beu as "final four" das taças de Portugal de futsal 
masculino e feminino, em 2015, e a última edição 
da Taça da Liga de Futsal, realizada entre 11 e 14 de 
janeiro de 2018. Foi também palco dos primeiros 
encontros da seleção nacional masculina após se 
sagrar campeã da Europa, disputados contra a Sér-
via, em abril de 2018.

OUTROS EVENTOS JÁ CONFIRMADOS 

Em 2019, a Câmara Municipal de Sines volta a apos-
tar na realização de eventos desportivos de grande 
alcance como ferramentas de promoção do des-
porto e de dinamização do território.
  Depois da Taça da Liga de Futsal, em janeiro, o 
Pavilhão Multiusos será a sede da Taça Hugo dos 
Santos de basquetebol, a 9 e 10 de fevereiro.
  Nos dias 16 e 17 de março, a final da Taça de Por-
tugal de Voleibol disputa-se no Multiusos.
  Também em março, Sines recebe a Volta ao Alen-
tejo em Bicicleta, em data a definir, e o Campeo-
nato Nacional de Patinagem Artística, nos dias 
23 e 24 desse mês.

  A 11 e 12 de maio, a Avenida Vasco da Gama é o 
quartel-general da Taça da Europa de Triatlo e do 
Campeonato Nacional de Triatlo Jovem. Uma 
semana depois, dia 19 de maio, realiza-se mais um 
Raid BTT Alvalade – Porto Covo.
  A 1 e 2 de junho, voltamos ao Pavilhão Multiusos, 
para a Final Four da Taça de Portugal de Andebol 
Masculina.

  Para 5 a 10 de agosto está programado um encon-
tro internacional de capoeira.
  A quarta edição do Trail da Costa Vicentina, entre 
Santiago do Cacém e Sines, acontece a 20 de    
outubro.
  Acompanhe os meios municipais para informa-
ções detalhadas sobre estes e outros eventos des-
portivos a realizar no concelho em 2019.

> Município de Sines  
considerado «Amigo 
do Desporto» 
Sines recebeu pela segunda vez em 2018 a 
distinção de «Município Amigo do Desporto». O 
reconhecimento foi feito pela Associação 
Portuguesa de Gestão do Desporto, em parceria 
com a Cidade Social, numa cerimónia que teve 
lugar em Rio Maior, no dia 29 de novembro. O 
município foi distinguido no âmbito dos 
equipamentos desportivos de excelência 
colocados ao serviço da população, dos eventos 
desportivos de dimensão nacional realizados no 
concelho e das relações de proximidade e 
parceria que mantém com os clubes locais. 
Também no âmbito deste projeto, o Centro de 
Artes de Sines acolheu, no dia 26 de setembro, o 
VII Seminário Municípios Amigos do Desporto, 
com a participação de técnicos de desporto de 
municípios de todo o país.

ANA DIAS



20 // SINES MUNICIPAL . 20 . DEZEMBRO 2018

Festival > (A) M.A.R. 
nas ruas de Sines
A segunda edição da M.A.R. - Mostra de Artes de Rua apresentou, nos dias 27, 
28 e 29 de setembro, 23 projetos artísticos que ocuparam ruas e espaços patri-
moniais e não convencionais da cidade de Sines, numa celebração das artes e 
do espaço público. 
  Participam cerca de uma centena de artistas, oriundos de Portugal, Espanha, 
Canadá, França, Itália e Argentina.
  O Jardim das Descobertas, a antiga estação de caminhos de ferro, as muralhas 
do Castelo, as ruas do centro histórico, casas em ruína, a praia Vasco da Gama, 
entre outros, foram os espaços das intervenções artísticas. 
  Um projeto do Teatro do Mar, coproduzido com a Câmara de Sines, com o 
apoio da Direção-Geral das Artes / Ministério da Cultura e Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, a M.A.R. 2018 desdobrou-se em manifestações artísticas 
nas áreas do teatro, circo, arte urbana, dança, performance e instalação.
  A próxima edição realiza-se a 19, 20 e 21 de setembro de 2019.

> Sines premiado no Concurso Município do Ano 
pelos 20 anos do Festival Músicas do Mundo

O município de Sines venceu a categoria “Alentejo” do Con-
curso Município do Ano 2018, cujos prémios foram entre-
gues a 16 de novembro, no Paço dos Duques de Bragança, 
em Guimarães.
  Atribuído pela Universidade do Minho, através da sua plata-
forma UM-Cidades, o prémio reconheceu especificamente a 
relevância do projeto “Festival Músicas do Mundo de Sines – 
20 anos” para a valorização do território.
  Desde que foi criado, em 1999, o Festival Músicas do Mundo 
tem constituído um fator de dinamização cultural, social e 
económica de Sines. Gera receitas diretas para a economia 
local, valoriza os contextos urbanos em que se realiza, 
reforça a notoriedade do concelho e promove o entendi-
mento intercultural.
  Estiveram presentes na cerimónia de atribuição do prémio 
o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, o vereador 
José Arsénio e o diretor artístico e de produção do festival, 
Carlos Seixas.
  A edição de 2018 do Concurso Município dos Ano teve 56 
candidaturas e elegeu Arouca como município do ano. É um 
reconhecimento das boas práticas de projetos implementa-
dos pelos municípios com impacto no território, na econo-
mia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e 
a sustentabilidade.
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24 de Novembro

Teresa Salgueiro foi destaque nas 
comemorações do Dia do Município

O município de Sines, criado a 24 de novembro de 
1362 pelo rei D. Pedro I, comemorou 656 anos em 
2018. O grande destaque das comemorações acon-
teceu no Dia do Município, 24 de novembro: 
Teresa Salgueiro, cantora que é uma imagem 
emblemática de Portugal no mundo, apresentou-
se em concerto no Pavilhão Multiusos. 
  O programa de comemorações teve início no dia 
23 de novembro, com visitas ao navio-patrulha 
oceânico NRP Sines (ver abaixo). No mesmo dia, o 
Centro de Artes de Sines acolheu uma jornada de 
reflexão sobre o tema “Ser Siniense” (ver pág. 22).  
Ainda no dia 23, a associação Arte Velha inaugurou 
a exposição “O nosso passado no trabalho artesa-
nal e a nossa crença na religião católica”, a Junta de 
Freguesia de Porto Covo exibiu o filme “Mar de 
Sines”, na igreja da aldeia, e a Associação Recrea-
tiva de Dança Sineense organizou uma noite de 
dança no Salão do Povo. 
  No Dia do Município propriamente dito, 24 de 
novembro, realizaram-se as iniciativas protocola-
res nos Paços do Concelho: hastear da bandeira e 
sessão solene da Assembleia Municipal. A Junta de 
Freguesia de Sines inaugurou uma exposição foto-
gráfica sobre os seus presidentes.
  Também no dia 24, o pintor D'Assis Cordeiro inau-
gurou a exposição “No Time to Run”, no Centro de 
Artes de Sines, onde ficará patente até 27 de      
janeiro de 2019. A Escola das Artes do Alentejo Lito-
ral participou nas comemorações com um con-
certo pelas suas orquestras.
  O Campeonato Regional de Juvenis e Absolutos / 
Torneio Nadador Completo de Infantis, na Piscina 
Municipal Carlos Manafaia, decorreu nos dias 24 e 
25 de novembro.

  Igualmente no âmbito das comemorações, a com-
panhia GATO SA, apresentou a peça de teatro 
“Auto da Índia”, de Gil Vicente, dia 28 de novem-
bro, no Centro de Artes de Sines, em sessões para a 
Escola Poeta Al Berto e o público em geral.
  Durante o período das comemorações, puderam 
ser visitadas no Centro Cultural Emmerico Nunes 
as exposições da nona edição do projeto Valores 
do Sítio de Sines e a Biblioteca Municipal ofereceu 
marcadores de livros com ditos e dizeres do conce-
lho aos leitores que requisitaram livros.

> Navio da Marinha 
'NRP Sines' visitou 
município patrono
No âmbito das comemorações do Dia do Municí-
pio, o mais recente navio-patrulha oceânico da 
Marinha, o NRP Sines, esteve no porto de serviços 
do Porto de Sines a 23 e 24 de novembro, aberto a 
visitas de escolas e público em geral. 
  Concebido como navio não combatente, o NRP 
Sines está vocacionado para atuar na zona econó-
mica exclusiva nacional, desenvolvendo tarefas de 
busca e salvamento marítimo, fiscalização da pes-
ca, controlo dos esquemas de separação de tráfe-
go, prevenção e combate à poluição marinha, pre-
venção e combate a atividades ilegais.
  A presença em Sines para visitas pelas escolas e 
pelo público foi uma iniciativa conjunta da Marinha 
Portuguesa, APORVELA, Câmara Municipal de 
Sines e APS.

FOTOS: SUSANA CHICÓ

D’ASSIS CORDEIRO

TERESA SALGUEIRO
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Festival > (A) M.A.R. 
nas ruas de Sines
A segunda edição da M.A.R. - Mostra de Artes de Rua apresentou, nos dias 27, 
28 e 29 de setembro, 23 projetos artísticos que ocuparam ruas e espaços patri-
moniais e não convencionais da cidade de Sines, numa celebração das artes e 
do espaço público. 
  Participam cerca de uma centena de artistas, oriundos de Portugal, Espanha, 
Canadá, França, Itália e Argentina.
  O Jardim das Descobertas, a antiga estação de caminhos de ferro, as muralhas 
do Castelo, as ruas do centro histórico, casas em ruína, a praia Vasco da Gama, 
entre outros, foram os espaços das intervenções artísticas. 
  Um projeto do Teatro do Mar, coproduzido com a Câmara de Sines, com o 
apoio da Direção-Geral das Artes / Ministério da Cultura e Direção Regional de 
Cultura do Alentejo, a M.A.R. 2018 desdobrou-se em manifestações artísticas 
nas áreas do teatro, circo, arte urbana, dança, performance e instalação.
  A próxima edição realiza-se a 19, 20 e 21 de setembro de 2019.

> Sines premiado no Concurso Município do Ano 
pelos 20 anos do Festival Músicas do Mundo

O município de Sines venceu a categoria “Alentejo” do Con-
curso Município do Ano 2018, cujos prémios foram entre-
gues a 16 de novembro, no Paço dos Duques de Bragança, 
em Guimarães.
  Atribuído pela Universidade do Minho, através da sua plata-
forma UM-Cidades, o prémio reconheceu especificamente a 
relevância do projeto “Festival Músicas do Mundo de Sines – 
20 anos” para a valorização do território.
  Desde que foi criado, em 1999, o Festival Músicas do Mundo 
tem constituído um fator de dinamização cultural, social e 
económica de Sines. Gera receitas diretas para a economia 
local, valoriza os contextos urbanos em que se realiza, 
reforça a notoriedade do concelho e promove o entendi-
mento intercultural.
  Estiveram presentes na cerimónia de atribuição do prémio 
o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, o vereador 
José Arsénio e o diretor artístico e de produção do festival, 
Carlos Seixas.
  A edição de 2018 do Concurso Município dos Ano teve 56 
candidaturas e elegeu Arouca como município do ano. É um 
reconhecimento das boas práticas de projetos implementa-
dos pelos municípios com impacto no território, na econo-
mia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e 
a sustentabilidade.
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24 de Novembro

Teresa Salgueiro foi destaque nas 
comemorações do Dia do Município

O município de Sines, criado a 24 de novembro de 
1362 pelo rei D. Pedro I, comemorou 656 anos em 
2018. O grande destaque das comemorações acon-
teceu no Dia do Município, 24 de novembro: 
Teresa Salgueiro, cantora que é uma imagem 
emblemática de Portugal no mundo, apresentou-
se em concerto no Pavilhão Multiusos. 
  O programa de comemorações teve início no dia 
23 de novembro, com visitas ao navio-patrulha 
oceânico NRP Sines (ver abaixo). No mesmo dia, o 
Centro de Artes de Sines acolheu uma jornada de 
reflexão sobre o tema “Ser Siniense” (ver pág. 22).  
Ainda no dia 23, a associação Arte Velha inaugurou 
a exposição “O nosso passado no trabalho artesa-
nal e a nossa crença na religião católica”, a Junta de 
Freguesia de Porto Covo exibiu o filme “Mar de 
Sines”, na igreja da aldeia, e a Associação Recrea-
tiva de Dança Sineense organizou uma noite de 
dança no Salão do Povo. 
  No Dia do Município propriamente dito, 24 de 
novembro, realizaram-se as iniciativas protocola-
res nos Paços do Concelho: hastear da bandeira e 
sessão solene da Assembleia Municipal. A Junta de 
Freguesia de Sines inaugurou uma exposição foto-
gráfica sobre os seus presidentes.
  Também no dia 24, o pintor D'Assis Cordeiro inau-
gurou a exposição “No Time to Run”, no Centro de 
Artes de Sines, onde ficará patente até 27 de      
janeiro de 2019. A Escola das Artes do Alentejo Lito-
ral participou nas comemorações com um con-
certo pelas suas orquestras.
  O Campeonato Regional de Juvenis e Absolutos / 
Torneio Nadador Completo de Infantis, na Piscina 
Municipal Carlos Manafaia, decorreu nos dias 24 e 
25 de novembro.

  Igualmente no âmbito das comemorações, a com-
panhia GATO SA, apresentou a peça de teatro 
“Auto da Índia”, de Gil Vicente, dia 28 de novem-
bro, no Centro de Artes de Sines, em sessões para a 
Escola Poeta Al Berto e o público em geral.
  Durante o período das comemorações, puderam 
ser visitadas no Centro Cultural Emmerico Nunes 
as exposições da nona edição do projeto Valores 
do Sítio de Sines e a Biblioteca Municipal ofereceu 
marcadores de livros com ditos e dizeres do conce-
lho aos leitores que requisitaram livros.

> Navio da Marinha 
'NRP Sines' visitou 
município patrono
No âmbito das comemorações do Dia do Municí-
pio, o mais recente navio-patrulha oceânico da 
Marinha, o NRP Sines, esteve no porto de serviços 
do Porto de Sines a 23 e 24 de novembro, aberto a 
visitas de escolas e público em geral. 
  Concebido como navio não combatente, o NRP 
Sines está vocacionado para atuar na zona econó-
mica exclusiva nacional, desenvolvendo tarefas de 
busca e salvamento marítimo, fiscalização da pes-
ca, controlo dos esquemas de separação de tráfe-
go, prevenção e combate à poluição marinha, pre-
venção e combate a atividades ilegais.
  A presença em Sines para visitas pelas escolas e 
pelo público foi uma iniciativa conjunta da Marinha 
Portuguesa, APORVELA, Câmara Municipal de 
Sines e APS.

FOTOS: SUSANA CHICÓ

D’ASSIS CORDEIRO

TERESA SALGUEIRO
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O Arquivo Municipal de Sines e o Serviço Educativo 
e Cultural do Centro de Artes de Sines apresenta-
ram, no dia 23 de novembro, os resultados de um 
inquérito à população realizado em 2018 sobre o 
tema "Ser Siniense".
  Integrado nas comemorações do Dia do Municí-
pio e do Ano Europeu do Património Cultural, o 
inquérito teve 227 respostas. Produziu alguns 
resultados já esperados, mas também outros sur-
preendentes.
  O resultado mais esperado foi a eleição de Vasco 
da Gama como o siniense com mais visibilidade 
(78% das respostas), seguido de Al Berto (14%).
  A "primeira memória de Sines" mais referida foi a 
Praia Vasco da Gama (37%) e os acontecimentos 
mais relevantes para a história local foram o nasci-
mento de Vasco da Gama (33%) e a criação do con-
celho (26%).
  Marcando também a idade média dos responden-
tes ao inquérito, a resposta maioritária à pergunta 
sobre os elementos mais significativos para a 
memória comum foi a "nave do IOS", com 47% dos 
resultados.
  "Ser siniense é", para 38% dos respondentes, "ter 
orgulho na história e na gente desta terra" e, para 
25%, "ser alentejano com maresia".
  As especialidades da gastronomia local mais cita-
das foram a sardinha (26%), a feijoada de choco / 
búzio (24%) e a caldeirada (22%).
  Oitenta e seis por cento dos respondentes identi-
ficaram corretamente Sines e Porto Covo como as 
duas freguesias do concelho.
  Os resultados foram apresentados na cafetaria do 
Centro de Artes, num modelo de mesa-redonda, 
tendo sido o ponto de partida para discussão entre 
os participantes. A sessão foi aberta pela verea-
dora Filipa Faria e encerrada pelo vice-presidente, 
Fernando Ramos. Participaram, como convida-
dos, os cidadãos Luís Arroz e Gonçalo Naves.

Inquérito

O que é «ser siniense» em 2018? 
Os sinienses responderam

> Sines associou-se às Jornadas 
Europeias do Património
A Câmara Municipal de Sines, através do Museu de Sines e do Arquivo 
Municipal, promoveu atividades no âmbito das Jornadas Europeias do 
Património, que se assinalaram a 28, 29 e 30 de setembro, sob o mote 
“partilhar memórias”. As atividades do museu incluíram um ateliê para o 
público escolar sobre construção em canas, uma visita guiada às obras de 
musealização das fábricas romanas junto ao Castelo e o lançamento do novo 
número do jornal Redes do Tempo, dedicado ao Convento de Santo António. 
O Arquivo Municipal de Sines esteve no Mercado Municipal de Sines a 
recolher testemunhos e documentos. Também identificou algumas 
fotografias do seu acervo.
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Arquivo Aberto

Onde colocamos o busto?
Parte II

Neste número concluímos a história pouco espe-
rançosa do busto de Vasco da Gama. Coube a Eve-
rardo Edwards Pidwell, também médico, a presi-
dência da comissão, que, contudo, esteve parada 
cerca de um ano. Em novembro de 1924 (1) Eve-
rardo Edwards Pidwell propôs que o local escolhido 
fosse a Praça Ramos da Costa, em frente aos Paços 
do Concelho, e que a Câmara contribuísse com uma 
parte das despesas dos festejos. Segundo o propo-
nente, esse era o local mais aconselhável por estar 
fronteiro à escola, que então funcionava no 1.º 
andar dos Paços do Concelho, e dar assim exemplo 
aos alunos dos valores cívicos e patrióticos. 
  Mas a localização não era pacífica, e o vereador 
Jorge Maria Rodrigues propôs o Largo dos Pene-
dos, fazendo eco da opinião pública. No entanto, 
nesta sessão, a Câmara manteve a localização ori-
ginal, por ser o Largo dos Penedos estreito e 
desembocadura de três ruas. A Câmara, uns dias 
mais tarde (2), chegou a deliberar a aquisição do ter-
reno em frente aos Paços do Concelho, proprie-
dade de Joaquim Francisco da Costa Beja, para 
garantir o desafogo e a vista de mar para a estátua 
de Vasco da Gama. Esse terreno ainda hoje está 
intacto.
   A 2 de dezembro (3), quando faltavam poucos 
dias para o centenário, que se comemorava a 25 de 
dezembro, um conjunto de cidadãos procurou 
assistir à sessão da Câmara, e entregou uma repre-
sentação com 173 assinaturas para que o local do 
monumento fosse alterado. Não estavam presen-
tes os vereadores que mais apoiavam a proposta 
do Largo Ramos da Costa (Everardo Pidwell, Mário 
Tavares e Leonel Mendes da Silva), o que indicia tal-
vez uma dissensão entre os membros da vereação. 
  Segundo a nova proposta, o Largo dos Penedos 
era o mais indicado, pois, de acordo com a opinião 
pública em Sines, Vasco da Gama convivendo com 
os marítimos e marítimo que foi, não pode nem deve 
ser afastado da gente e do local onde conviveu. Esta 
passagem é significativa quer acerca da visão tida 
então de Vasco da Gama, quer da geografia da vila. 
Os Penedos, pela sua proximidade à Ribeira, eram 
o local por excelência dos pescadores.
  O presidente José Marreiros da Rosa procurou sal-
var a face da Câmara, argumentando que a escolha 
da Praça Ramos da Costa não tivera a intenção de 
menosprezar o povo de Sines nem de fazer política. 
Os vereadores acabaram por mudar o seu sentido 
de voto, preferindo o Largo dos Penedos.
  A divisão entre os vereadores acentuou-se. Na ses-
são seguinte, no dia 13 de dezembro (4), os verea-
dores apoiantes da localização no Largo Ramos da 
Costa, Domingos Rodrigues Pablo e Everardo 
Edwards Pidwell, demitiram-se da comissão do 
centenário e foram substituídos por João Gaudên-
cio Faria, Carlos Estevam e José Maria Nunes. No 
mesmo dia apresentou-se uma fotografia da 
maquete do busto de Vasco da Gama. Apenas Eve-
rardo Edwards Pidwell aceitou regressar à Comis-
são, embora apenas como vogal (5).
  Os festejos em Sines realizaram-se em dezembro 
de 1924, o que se comprova pela notícia do jornal O 
Século de 28 de dezembro de 1924 (citado por 
João, 1999:487), e pelo voto de louvor ao desempe-
nho da Comissão exarado em ata da Câmara Muni-
cipal de Sines de dia 31 de dezembro de 1924 (6). O 
programa incluiu um desfile cívico pelas ruas de 
Sines e o transporte do retrato de Vasco da Gama 
atribuído a Auguste Roquement (1804-1852), que 

se encontrava na Capela de Nossa Senhora das 
Salas desde o século XIX (Lopes, 2016:116), para os 
Paços do Concelho. Mas o momento mais significa-
tivo do programa foi o lançamento da primeira 
pedra do monumento a Vasco da Gama nos Pene-
dos, cuja maquete pode hoje ser admirada no 
Museu de Sines. Foi uma antecipação local do que 
viria realizar-se em Lisboa, com o mesmo resulta-
do: em vésperas da Ditadura Militar, o monumento 
não se concretizou.
  Em janeiro de 1925 A Folha de Sines publicou, no 
dia 25, um número especial (7), com textos dos 
membros das elites locais, tal como aconteceu em 
Lisboa com a Gazeta das Colónias (8). A receita 
deste número do periódico siniense revertia para a 
edificação do monumento no Largo dos Penedos.
  Neste número especial participaram os escritores 
locais, como Júlio Gomes da Silva e A. Chalbert, ou 
membros da elite de Sines, como Ernesto Pidwell, 
assim como personalidades do âmbito nacional e 
com ligações a Sines, como Tomás Ribeiro e a sua 
filha Branca de Gonta Colaço (1880-1945). Entre as 
mulheres participantes, conta-se Alda Guerreiro e 
Maria B.M. Camacho, cujo texto “À Memória de 
Vasco da Gama” abre a primeira página do número 
especial, num vasto elogio à memória mitificada 
do navegador.
  Mas o monumento nunca viu a luz do dia. Uma 
nova fase tumultuosa na vida do país iniciava-se, e 
o fervor cívico foi rapidamente arrefecido pela 
água gelada da Ditadura Militar. Vasco da Gama só 
terá uma estátua quando, em 1970, foi inaugurada 
aquela que ainda hoje nos interpela no Castelo, no 
contexto das comemorações do nascimento de 
Vasco da Gama. No Castelo, não no Largo Ramos 
da Costa, nem no Largo dos Penedos.

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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Os resultados do inquérito foram 
apresentados no contexto de uma jornada

de reflexão realizada no Centro de Artes

Vasco da Gama foi considerado, por 
78% dos respondentes, o siniense

com maior visibilidade

A «nave do IOS» foi citada por 47% das pessoas como 
o elemento mais significativo para a memória comum

A «primeira memória de Sines» mais referida
no inquérito foi a Praia Vasco da Gama
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O Arquivo Municipal de Sines e o Serviço Educativo 
e Cultural do Centro de Artes de Sines apresenta-
ram, no dia 23 de novembro, os resultados de um 
inquérito à população realizado em 2018 sobre o 
tema "Ser Siniense".
  Integrado nas comemorações do Dia do Municí-
pio e do Ano Europeu do Património Cultural, o 
inquérito teve 227 respostas. Produziu alguns 
resultados já esperados, mas também outros sur-
preendentes.
  O resultado mais esperado foi a eleição de Vasco 
da Gama como o siniense com mais visibilidade 
(78% das respostas), seguido de Al Berto (14%).
  A "primeira memória de Sines" mais referida foi a 
Praia Vasco da Gama (37%) e os acontecimentos 
mais relevantes para a história local foram o nasci-
mento de Vasco da Gama (33%) e a criação do con-
celho (26%).
  Marcando também a idade média dos responden-
tes ao inquérito, a resposta maioritária à pergunta 
sobre os elementos mais significativos para a 
memória comum foi a "nave do IOS", com 47% dos 
resultados.
  "Ser siniense é", para 38% dos respondentes, "ter 
orgulho na história e na gente desta terra" e, para 
25%, "ser alentejano com maresia".
  As especialidades da gastronomia local mais cita-
das foram a sardinha (26%), a feijoada de choco / 
búzio (24%) e a caldeirada (22%).
  Oitenta e seis por cento dos respondentes identi-
ficaram corretamente Sines e Porto Covo como as 
duas freguesias do concelho.
  Os resultados foram apresentados na cafetaria do 
Centro de Artes, num modelo de mesa-redonda, 
tendo sido o ponto de partida para discussão entre 
os participantes. A sessão foi aberta pela verea-
dora Filipa Faria e encerrada pelo vice-presidente, 
Fernando Ramos. Participaram, como convida-
dos, os cidadãos Luís Arroz e Gonçalo Naves.

Inquérito

O que é «ser siniense» em 2018? 
Os sinienses responderam

> Sines associou-se às Jornadas 
Europeias do Património
A Câmara Municipal de Sines, através do Museu de Sines e do Arquivo 
Municipal, promoveu atividades no âmbito das Jornadas Europeias do 
Património, que se assinalaram a 28, 29 e 30 de setembro, sob o mote 
“partilhar memórias”. As atividades do museu incluíram um ateliê para o 
público escolar sobre construção em canas, uma visita guiada às obras de 
musealização das fábricas romanas junto ao Castelo e o lançamento do novo 
número do jornal Redes do Tempo, dedicado ao Convento de Santo António. 
O Arquivo Municipal de Sines esteve no Mercado Municipal de Sines a 
recolher testemunhos e documentos. Também identificou algumas 
fotografias do seu acervo.
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Arquivo Aberto

Onde colocamos o busto?
Parte II

Neste número concluímos a história pouco espe-
rançosa do busto de Vasco da Gama. Coube a Eve-
rardo Edwards Pidwell, também médico, a presi-
dência da comissão, que, contudo, esteve parada 
cerca de um ano. Em novembro de 1924 (1) Eve-
rardo Edwards Pidwell propôs que o local escolhido 
fosse a Praça Ramos da Costa, em frente aos Paços 
do Concelho, e que a Câmara contribuísse com uma 
parte das despesas dos festejos. Segundo o propo-
nente, esse era o local mais aconselhável por estar 
fronteiro à escola, que então funcionava no 1.º 
andar dos Paços do Concelho, e dar assim exemplo 
aos alunos dos valores cívicos e patrióticos. 
  Mas a localização não era pacífica, e o vereador 
Jorge Maria Rodrigues propôs o Largo dos Pene-
dos, fazendo eco da opinião pública. No entanto, 
nesta sessão, a Câmara manteve a localização ori-
ginal, por ser o Largo dos Penedos estreito e 
desembocadura de três ruas. A Câmara, uns dias 
mais tarde (2), chegou a deliberar a aquisição do ter-
reno em frente aos Paços do Concelho, proprie-
dade de Joaquim Francisco da Costa Beja, para 
garantir o desafogo e a vista de mar para a estátua 
de Vasco da Gama. Esse terreno ainda hoje está 
intacto.
   A 2 de dezembro (3), quando faltavam poucos 
dias para o centenário, que se comemorava a 25 de 
dezembro, um conjunto de cidadãos procurou 
assistir à sessão da Câmara, e entregou uma repre-
sentação com 173 assinaturas para que o local do 
monumento fosse alterado. Não estavam presen-
tes os vereadores que mais apoiavam a proposta 
do Largo Ramos da Costa (Everardo Pidwell, Mário 
Tavares e Leonel Mendes da Silva), o que indicia tal-
vez uma dissensão entre os membros da vereação. 
  Segundo a nova proposta, o Largo dos Penedos 
era o mais indicado, pois, de acordo com a opinião 
pública em Sines, Vasco da Gama convivendo com 
os marítimos e marítimo que foi, não pode nem deve 
ser afastado da gente e do local onde conviveu. Esta 
passagem é significativa quer acerca da visão tida 
então de Vasco da Gama, quer da geografia da vila. 
Os Penedos, pela sua proximidade à Ribeira, eram 
o local por excelência dos pescadores.
  O presidente José Marreiros da Rosa procurou sal-
var a face da Câmara, argumentando que a escolha 
da Praça Ramos da Costa não tivera a intenção de 
menosprezar o povo de Sines nem de fazer política. 
Os vereadores acabaram por mudar o seu sentido 
de voto, preferindo o Largo dos Penedos.
  A divisão entre os vereadores acentuou-se. Na ses-
são seguinte, no dia 13 de dezembro (4), os verea-
dores apoiantes da localização no Largo Ramos da 
Costa, Domingos Rodrigues Pablo e Everardo 
Edwards Pidwell, demitiram-se da comissão do 
centenário e foram substituídos por João Gaudên-
cio Faria, Carlos Estevam e José Maria Nunes. No 
mesmo dia apresentou-se uma fotografia da 
maquete do busto de Vasco da Gama. Apenas Eve-
rardo Edwards Pidwell aceitou regressar à Comis-
são, embora apenas como vogal (5).
  Os festejos em Sines realizaram-se em dezembro 
de 1924, o que se comprova pela notícia do jornal O 
Século de 28 de dezembro de 1924 (citado por 
João, 1999:487), e pelo voto de louvor ao desempe-
nho da Comissão exarado em ata da Câmara Muni-
cipal de Sines de dia 31 de dezembro de 1924 (6). O 
programa incluiu um desfile cívico pelas ruas de 
Sines e o transporte do retrato de Vasco da Gama 
atribuído a Auguste Roquement (1804-1852), que 

se encontrava na Capela de Nossa Senhora das 
Salas desde o século XIX (Lopes, 2016:116), para os 
Paços do Concelho. Mas o momento mais significa-
tivo do programa foi o lançamento da primeira 
pedra do monumento a Vasco da Gama nos Pene-
dos, cuja maquete pode hoje ser admirada no 
Museu de Sines. Foi uma antecipação local do que 
viria realizar-se em Lisboa, com o mesmo resulta-
do: em vésperas da Ditadura Militar, o monumento 
não se concretizou.
  Em janeiro de 1925 A Folha de Sines publicou, no 
dia 25, um número especial (7), com textos dos 
membros das elites locais, tal como aconteceu em 
Lisboa com a Gazeta das Colónias (8). A receita 
deste número do periódico siniense revertia para a 
edificação do monumento no Largo dos Penedos.
  Neste número especial participaram os escritores 
locais, como Júlio Gomes da Silva e A. Chalbert, ou 
membros da elite de Sines, como Ernesto Pidwell, 
assim como personalidades do âmbito nacional e 
com ligações a Sines, como Tomás Ribeiro e a sua 
filha Branca de Gonta Colaço (1880-1945). Entre as 
mulheres participantes, conta-se Alda Guerreiro e 
Maria B.M. Camacho, cujo texto “À Memória de 
Vasco da Gama” abre a primeira página do número 
especial, num vasto elogio à memória mitificada 
do navegador.
  Mas o monumento nunca viu a luz do dia. Uma 
nova fase tumultuosa na vida do país iniciava-se, e 
o fervor cívico foi rapidamente arrefecido pela 
água gelada da Ditadura Militar. Vasco da Gama só 
terá uma estátua quando, em 1970, foi inaugurada 
aquela que ainda hoje nos interpela no Castelo, no 
contexto das comemorações do nascimento de 
Vasco da Gama. No Castelo, não no Largo Ramos 
da Costa, nem no Largo dos Penedos.

Sandra Patrício, Arquivo Municipal de Sines
arquivo@mun-sines.pt 
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Os resultados do inquérito foram 
apresentados no contexto de uma jornada

de reflexão realizada no Centro de Artes

Vasco da Gama foi considerado, por 
78% dos respondentes, o siniense

com maior visibilidade

A «nave do IOS» foi citada por 47% das pessoas como 
o elemento mais significativo para a memória comum

A «primeira memória de Sines» mais referida
no inquérito foi a Praia Vasco da Gama
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Natal no centro de histórico, 
com feira, animação e pista de gelo

A Câmara Municipal de Sines reforça a programação de Natal para animação da cidade, 
atração de visitantes e dinamização do comércio 

NATAL NO LARGO (1-2 DEZEMBRO)

O Natal no Largo voltou ao centro histórico de Sines a 1 e 2 de dezembro, com 
mercado tradicional e programa de animação para todos os públicos. 
  O mercado teve a participação de 80 expositores, com uma oferta de produtos 
típicos da região, artesanato, produtos feitos à mão e mostra de artes e sabe-
res. Os cenários foram animados pelo projeto EZ e pelo Ao Luar Teatro.
  Na oferta musical, destaque para o concerto do artista Berg e para o musical 
infantil "O Feiticeiro de Oz". Os jovens músicos locais do Coral Atlântico Juvenil 
e da Banda Filarmónica da SMURSS também subiram ao palco montado no 
Largo Poeta Bocage.
  Na Praça Tomás Ribeiro houve circo, pelo Circo Místico, e uma sessão de con-
tos de Natal pela equipa do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de 
Sines. Os antigos correios foram cenário para o espetáculo de marionetas 
“Dom Azevinho – Um Herói de Natal”.
  Na Capela da Misericórdia, pôde ser visitada uma exposição de construções 
para fãs Lego® e, na cafetaria do Castelo, realizou-se um ateliê de cozinha para 
crianças, pela pizzeria La Bella Vita.
  Houve ainda um comboio de Natal, que levou os visitantes do Natal no Largo a 
um pequeno roteiro, gratuito, pelo centro histórico.

PISTA DE GELO (ATÉ 31 DEZEMBRO)

A Câmara Municipal de Sines enriquece a celebração do Natal com a instalação 
de uma pista de gelo natural no terreiro do Castelo, durante o mês de dezem-
bro. Transportando-nos para o imaginário do inverno nos países do Norte, a 
pista tem uma dimensão de 200m² (20x10m) e está abrigada em tenda. O ser-
viço inclui patins e meias descartáveis.
  A pista de gelo estará disponível todos os dias até ao final do mês, com exce-
ção do Dia de Natal (25 de dezembro) e das tardes dos dias 24 e 31.
  O preço de cada volta de 25 minutos para utilizadores dos 6 aos 16 anos é de 
2,5 €. Para idades acima de 17 anos (inclusive) o preço é de 4 €. Até ao dia 14 de 
dezembro, são praticados preços de 2 € por pessoa para grupos de 10 ou mais 
elementos - escolas, instituições, coletividades e empresas - mediante marca-
ção prévia (ver mais informações em www.sines.pt). 
  A pista destina-se a maiores de 6 anos, mas pode ser utilizada por crianças de 
idade inferior se acompanhadas pelos pais.

Concerto pela Banda Filarmónica da SMURSS

Comboio de Natal

Pista de gelo no Castelo (instalada até 31 de dezembro)Praça Tomás Ribeiro decorada para o Natal no Largo


