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Para o próximo ano, há 20 milhões de euros destinados a investimentos. P4-5
O município aprovou as Grandes Opções do Plano 2020-2023 e o Orçamento 2020. 

2020
Ano de investimento

Transportes escolares 
gratuitos em todos os 

graus de ensino
// P14

para Sines
é oportunidade 

// P8

Cabo submarino 
na qualificação e 
expansão da ZIL II

// P7

Câmara investe 



Horários dos Serviços

Contactos

      Câmara Municipal de Sines

      Tel. 269 630 600 

      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines

      Email geral@mun-sines.pt

> 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. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos
9h00-17h00: atendimento geral

9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

(*) À quinta-feira, encerra às 16h00.

Serviço de Atendimento de Porto Covo 

9h00-15h00: atendimento de urbanismo

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral (*)

Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Atendimento do Executivo

> 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 em datas a 
designar nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e 
março de 2020.

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

Reuniões de Câmara

> 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.

Fernando Ramos (PS), vice-presidente

Filipa Faria (PS), vereadora

Terças-feiras, 15h00-17h00

Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador

Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador

Paulo Beliche (SIM), vereador

> Marcações:  O Balcão Único recebe, presencialmente, 
as marcações de atendimento para o presidente e para 
todos os vereadores e vereadoras do executivo 
municipal. As marcações também podem ser feitas pelo 
tel. 269 630 600. 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. 

Em definição. 

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

Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Paula Ledo (PS), vereadora

Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  

Terças-feiras de manhã **
Gestão Urbanística

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)

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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  Os sinienses têm, ao longo destas décadas, acomo-
dado os impactos positivos destes empreendimen-
tos, tanto do ponto de vista económico como social. 
Como exemplo, poderíamos referir a dinâmica eco-
nómica local e o emprego qualificado que se foi 
gerando, mas também a especialização em setores 
como a metalomecânica, a construção e manuten-
ção industrial ou o surgimento de uma base muito 
sólida de pequenas e médias empresas, muitas de 
caráter familiar, predominantemente locais. 

O nosso concelho tem estado sempre disponível 
para acolher os grandes investimentos nacionais e 
internacionais. Assim aconteceu com a construção 
do porto, com a construção de um grande centro 
energético nacional, com a instalação de um grande 
terminal de contentores. E foi também assim 
quando se decidiu a construção de uma central ter-
moelétrica a carvão, não obstante a firme oposição 
da Câmara à sua localização. 

1. 

termoelétrica tem de ser salvaguardada

  Mas projetos desta envergadura têm, também, 
impactos negativos, nomeadamente ambientais. E 
esses os sinienses foram, igualmente, acomodando 
ao longo dos anos. A Câmara Municipal e a socie-
dade civil foram-se sempre mantendo vigilantes e, 
nos momentos certos, exigiram o cumprimento dos 
requisitos que melhor defenderam os interesses da 
comunidade. O mesmo acontecerá agora em rela-
ção à descontinuação da central termoelétrica a car-
vão. As potenciais consequências desta decisão no 
emprego obrigam ao desenvolvimento de um plano 
que garanta o mínimo de impactos sociais. Por isso 
mesmo, em reunião com o secretário de Estado 
Adjunto e da Energia obtive a garantia de que a 
Câmara Municipal será um parceiro privilegiado no 
acompanhamento de todo este processo, ao 
mesmo tempo que o governo irá trabalhar para con-
cretizar um plano de investimentos que garanta a 
procura de mão de obra especializada, minimizando 
o impacto da descarbonização da produção elétrica. 
  O combate às alterações climáticas é, certamente, 
uma das batalhas mais importantes das nossas 
vidas, mas a transição do paradigma energético tem 
de ser acompanhada de medidas que garantam o 
seu sucesso e minimizem os efeitos de transforma-
ções sociais tão profundas.

Situação dos trabalhadores da central 
2. 

3. 

A visão social deste executivo tem privilegiado os 
mais vulneráveis, mas sempre sem deixar de procu-
rar maior coesão social através da criação de opor-
tunidades transversais que devolvam às famílias 
maior liberdade para a tomada das suas decisões. 
Traduz-se isso num contínuo esforço de aliviar as 
famílias de encargos, especialmente fiscais. 
  Assim, para o orçamento de 2020 a Câmara decidiu 
reduzir a sua participação no IRS em 0,05 pontos per-
centuais, para os 4,35%, face à taxa cobrada no ano 
anterior. Estima-se que esta medida se traduza 
numa poupança às famílias superior a 110 mil euros. 
Mantemos, igualmente, o chamado 'IMI Familiar', 
cujo valor varia em função do número de dependen-
tes do agregado. Nas reduções de IMI, as famílias 
poderão obter um benefício de mais de 480 mil 
euros.

Reconhecida a qualidade da educação ambiental 
do município 

O nosso município recebeu o galardão de Município 
Mais Azul do Alentejo, atribuído pela Associação da 
Bandeira Azul pela qualidade no programa de ativi-
dades de sensibilização ambiental desenvolvidas no 
âmbito da Bandeira Azul. É gratificante verificar que 
a aposta que vimos fazendo no nosso programa de 
educação ambiental é reconhecida. Se no nosso con-
celho as questões de natureza ambiental são parti-
cularmente relevantes, a educação para a sustenta-
bilidade é uma prioridade. A introdução faseada 
mas sistemática de novos comportamentos no 
nosso quotidiano, no quotidiano do nosso espaço 
urbano e o aumento da exigência sobre a nossa cida-
dania e hábitos de consumo são peças-chave na 
equação da sustentabilidade. 

  Outra medida que dirigimos diretamente às famí-
lias é a total isenção decidida para este letivo rela-
tiva ao transporte escolar, que abrange quase 100% 
dos nossos alunos. De fora deste benefício ficam 
apenas aqueles que decidiram estudar fora do con-
celho, ainda que as nossas escolas tivessem as áreas 
de estudo que frequentam na escola de outro con-
celho.

Apoiamos as famílias: menos impostos 
e transportes escolares gratuitos

Um bom Natal 

  No final do ano, depois de já terem passado os 

dias mais escuros, o Natal surge como uma luz de 

esperança. Esperança num ano novo mais lumi-

noso, mas também num futuro maior, em que 

ganhem força os valores que mais prezamos.

Publicamos este boletim na primeira quinzena 

de dezembro, quando estão a acontecer as inicia-

tivas de Natal do município. Daremos notícia 

delas na próxima edição.

  Embora a forma como o Natal foi apropriado 

pelo poder do dinheiro seja o oposto da simplici-

dade e do recolhimento, procuremos fugir à azá-

fama das compras e das ocasiões sociais e usar 

este tempo para cultivar as relações humanas 

genuínas e para meditar sobre as questões 

essenciais para o nosso futuro.

é um Natal com 

valores

  Como podemos contribuir para uma sociedade 

mais solidária? Como reagir às políticas que ger-

minam sobre o ressentimento e sobre o egoísmo? 

Como nos podemos mobilizar para enfrentar as 

ameaças existenciais que colocam as alterações 

climáticas? Que contributo cada um de nós pode 

dar para reduzir o sofrimento dos nossos conci-

dadãos, tantas vezes «invisíveis», embora tão 

perto de nós?

  Um Feliz Natal e um Ano de 2020 

repleto de PAZ e ESPERANÇA.

  Para os cristãos, o Natal é o nascimento da 

Grande Promessa. Para os não crentes, também 

pode sê-lo: a promessa de uma sociedade mais 

justa, de uma comunidade mais coesa, de indiví-

duos mais comprometidos uns com os outros.

  Comecemos, pois, já este ano, a cumprir a pro-

messa do Natal. 



Horários dos Serviços

Contactos

      Câmara Municipal de Sines

      Tel. 269 630 600 

      Site www.sines.pt
      Dias úteis, 9h00 às 17h00

      Largo Ramos Costa - 7520-159 Sines

      Email geral@mun-sines.pt

> 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. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

9h00-15h30: atendimento que envolva pagamentos
9h00-17h00: atendimento geral

9h00-16h00: atendimento que envolva pagamentos

(*) À quinta-feira, encerra às 16h00.

Serviço de Atendimento de Porto Covo 

9h00-15h00: atendimento de urbanismo

Balcão Único / Paços do Concelho
9h00-17h00: atendimento geral (*)

Terças-feiras, 10h00-11h00 (em Porto Covo) e 15h00-
16h00 (em Sines)

Atendimento do Executivo

> 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 em datas a 
designar nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e 
março de 2020.

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

Reuniões de Câmara

> 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.

Fernando Ramos (PS), vice-presidente

Filipa Faria (PS), vereadora

Terças-feiras, 15h00-17h00

Terças-feiras, 9h00-12h30

José Manuel Arsénio (PS), vereador

Terças-feiras, 15h00-17h00

Helder Guerreiro (CDU), vereador

Paulo Beliche (SIM), vereador

> Marcações:  O Balcão Único recebe, presencialmente, 
as marcações de atendimento para o presidente e para 
todos os vereadores e vereadoras do executivo 
municipal. As marcações também podem ser feitas pelo 
tel. 269 630 600. 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. 

Em definição. 

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

Segundas-feiras, 10h00-13h00 *

** Mediante marcação (tel. 269 860 000)

Paula Ledo (PS), vereadora

Última sexta-feira do mês, 10h00-12h00

Atendimentos Técnicos

Intervenção Social (assuntos gerais)  

Terças-feiras de manhã **
Gestão Urbanística

* Mediante marcação (tel. 269 630 669)

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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  Os sinienses têm, ao longo destas décadas, acomo-
dado os impactos positivos destes empreendimen-
tos, tanto do ponto de vista económico como social. 
Como exemplo, poderíamos referir a dinâmica eco-
nómica local e o emprego qualificado que se foi 
gerando, mas também a especialização em setores 
como a metalomecânica, a construção e manuten-
ção industrial ou o surgimento de uma base muito 
sólida de pequenas e médias empresas, muitas de 
caráter familiar, predominantemente locais. 

O nosso concelho tem estado sempre disponível 
para acolher os grandes investimentos nacionais e 
internacionais. Assim aconteceu com a construção 
do porto, com a construção de um grande centro 
energético nacional, com a instalação de um grande 
terminal de contentores. E foi também assim 
quando se decidiu a construção de uma central ter-
moelétrica a carvão, não obstante a firme oposição 
da Câmara à sua localização. 

1. 

termoelétrica tem de ser salvaguardada

  Mas projetos desta envergadura têm, também, 
impactos negativos, nomeadamente ambientais. E 
esses os sinienses foram, igualmente, acomodando 
ao longo dos anos. A Câmara Municipal e a socie-
dade civil foram-se sempre mantendo vigilantes e, 
nos momentos certos, exigiram o cumprimento dos 
requisitos que melhor defenderam os interesses da 
comunidade. O mesmo acontecerá agora em rela-
ção à descontinuação da central termoelétrica a car-
vão. As potenciais consequências desta decisão no 
emprego obrigam ao desenvolvimento de um plano 
que garanta o mínimo de impactos sociais. Por isso 
mesmo, em reunião com o secretário de Estado 
Adjunto e da Energia obtive a garantia de que a 
Câmara Municipal será um parceiro privilegiado no 
acompanhamento de todo este processo, ao 
mesmo tempo que o governo irá trabalhar para con-
cretizar um plano de investimentos que garanta a 
procura de mão de obra especializada, minimizando 
o impacto da descarbonização da produção elétrica. 
  O combate às alterações climáticas é, certamente, 
uma das batalhas mais importantes das nossas 
vidas, mas a transição do paradigma energético tem 
de ser acompanhada de medidas que garantam o 
seu sucesso e minimizem os efeitos de transforma-
ções sociais tão profundas.

Situação dos trabalhadores da central 
2. 

3. 

A visão social deste executivo tem privilegiado os 
mais vulneráveis, mas sempre sem deixar de procu-
rar maior coesão social através da criação de opor-
tunidades transversais que devolvam às famílias 
maior liberdade para a tomada das suas decisões. 
Traduz-se isso num contínuo esforço de aliviar as 
famílias de encargos, especialmente fiscais. 
  Assim, para o orçamento de 2020 a Câmara decidiu 
reduzir a sua participação no IRS em 0,05 pontos per-
centuais, para os 4,35%, face à taxa cobrada no ano 
anterior. Estima-se que esta medida se traduza 
numa poupança às famílias superior a 110 mil euros. 
Mantemos, igualmente, o chamado 'IMI Familiar', 
cujo valor varia em função do número de dependen-
tes do agregado. Nas reduções de IMI, as famílias 
poderão obter um benefício de mais de 480 mil 
euros.

Reconhecida a qualidade da educação ambiental 
do município 

O nosso município recebeu o galardão de Município 
Mais Azul do Alentejo, atribuído pela Associação da 
Bandeira Azul pela qualidade no programa de ativi-
dades de sensibilização ambiental desenvolvidas no 
âmbito da Bandeira Azul. É gratificante verificar que 
a aposta que vimos fazendo no nosso programa de 
educação ambiental é reconhecida. Se no nosso con-
celho as questões de natureza ambiental são parti-
cularmente relevantes, a educação para a sustenta-
bilidade é uma prioridade. A introdução faseada 
mas sistemática de novos comportamentos no 
nosso quotidiano, no quotidiano do nosso espaço 
urbano e o aumento da exigência sobre a nossa cida-
dania e hábitos de consumo são peças-chave na 
equação da sustentabilidade. 

  Outra medida que dirigimos diretamente às famí-
lias é a total isenção decidida para este letivo rela-
tiva ao transporte escolar, que abrange quase 100% 
dos nossos alunos. De fora deste benefício ficam 
apenas aqueles que decidiram estudar fora do con-
celho, ainda que as nossas escolas tivessem as áreas 
de estudo que frequentam na escola de outro con-
celho.

Apoiamos as famílias: menos impostos 
e transportes escolares gratuitos

Um bom Natal 

  No final do ano, depois de já terem passado os 

dias mais escuros, o Natal surge como uma luz de 

esperança. Esperança num ano novo mais lumi-

noso, mas também num futuro maior, em que 

ganhem força os valores que mais prezamos.

Publicamos este boletim na primeira quinzena 

de dezembro, quando estão a acontecer as inicia-

tivas de Natal do município. Daremos notícia 

delas na próxima edição.

  Embora a forma como o Natal foi apropriado 

pelo poder do dinheiro seja o oposto da simplici-

dade e do recolhimento, procuremos fugir à azá-

fama das compras e das ocasiões sociais e usar 

este tempo para cultivar as relações humanas 

genuínas e para meditar sobre as questões 

essenciais para o nosso futuro.

é um Natal com 

valores

  Como podemos contribuir para uma sociedade 

mais solidária? Como reagir às políticas que ger-

minam sobre o ressentimento e sobre o egoísmo? 

Como nos podemos mobilizar para enfrentar as 

ameaças existenciais que colocam as alterações 

climáticas? Que contributo cada um de nós pode 

dar para reduzir o sofrimento dos nossos conci-

dadãos, tantas vezes «invisíveis», embora tão 

perto de nós?

  Um Feliz Natal e um Ano de 2020 

repleto de PAZ e ESPERANÇA.

  Para os cristãos, o Natal é o nascimento da 

Grande Promessa. Para os não crentes, também 

pode sê-lo: a promessa de uma sociedade mais 

justa, de uma comunidade mais coesa, de indiví-

duos mais comprometidos uns com os outros.

  Comecemos, pois, já este ano, a cumprir a pro-

messa do Natal. 
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REABILITAÇÃO URBANA

  O pagamento de dívidas antigas, decidido em con-
tencioso, será uma condicionante da gestão orça-
mental, mas o seu impacto estará mitigado pelo 
trabalho desenvolvido em exercícios anteriores ao 
nível da redução da dívida.

  Na abertura das GOP, o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, assinala que 2020 correspon-
de, essencialmente, a “um período de continuida-
de", em que "prosseguir-se-á a concretização das 
opções globais do mandato, uma vez que a gene-
ralidade das suas ações já se encontra em anda-
mento.”

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 15 de 
novembro, por maioria, as Grandes Opções do 
Plano (GOP) 2020-2023 e o Orçamento 2020. Para 
2020, o montante do orçamento aprovado é de 47 
milhões 108 mil e 500 euros, 20 milhões dos quais 
destinados a investimentos.

  O facto de ser de continuidade não torna, porém, 
2020 um ano mais fácil, pois apresentam-se à ges-
tão municipal vários desafios, desde as dificulda-
des das empresas de construção em satisfazer a 
procura de empreitadas de grande dimensão, 
como algumas que estão programadas para Sines, 
à "necessidade de conciliação de intervenções 
estruturantes na cidade com a qualidade de vida 
urbana diária".
  Outro desafio à gestão municipal, refere o presi-
dente da Câmara na abertura das GOP, advém das 
competências da administração central que foram 
transferidas para o município. Estas novas compe-
tências obrigam ao reforço de alguns setores em 
recursos humanos, a uma aposta redobrada na for-
mação dos quadros e a uma maior cultura de cola-
boração entre serviços.

A qualificação da cidade é uma das áreas em que se 
encontram nas GOP 2020-2023 ações e projetos de 
maior relevância. Tratam-se de obras estruturan-
tes como a requalificação da Rua Marquês de Pom-
bal, o início da requalificação da Praça da Repú-
blica e a reabilitação do Mercado Municipal. 

20 milhões para investir em 2020

GOP / ORÇAMENTO
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Impostos municipais

Menos IRS em 2020
Município volta a aliviar as famílias.

  A principal novidade é uma nova redução da taxa 
de participação do município no IRS, que passa 
para os 4,35%, menos 0,05 pontos percentuais do 
que a taxa cobrada em 2019 e menos 0,65 pontos 
percentuais do que a taxa máxima prevista              
na lei (5%).
  A taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 15 de 
novembro a proposta da Câmara Municipal de 
Sines para os impostos municipais a liquidar em 
2020, relativos à coleta de 2019.

  No núcleo diferenciado da ZIL 2, as taxas de IMI 
serão majoradas em 30% para prédios urbanos 
que se encontrem devolutos, ou seja, cujas benfei-
torias se encontrem inacabadas e/ou ao aban-
dono.

para prédios urbanos mantém-se nos 0,355%,   
abaixo do máximo legal de 0,45%.
  Mantêm-se também as reduções de IMI aten-
dendo ao número de dependentes que compõem 
o agregado familiar: 1 dependente (20 €), 2 depen-
dentes (40 €), e 3 ou mais dependentes (70 €).

  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 Coleti-
vas, com isenção para os sujeitos passivos cujo 
volume de negócios no ano anterior não ultra-
passe os 150 000 €.
  A Taxa Municipal de Direitos de Passagem a 
cobrar será de 0,25%.
  Os impostos municipais para 2020 foram aprova-
dos por unanimidade na Câmara e na Assembleia 
Municipal de Sines.

  Continuarão a decorrer as empreitadas já inicia-
das no Bairro 1.º de Maio e na criação do estaciona-
mento de apoio ao Mercado Municipal e ao Centro 
Histórico (junto à Fripex).

AMBIENTE

  Outro objetivo nesta área é o lançamento da 
empreitada de recuperação do Parque de Meren-
das e Antigos Lavadouros.

No ambiente, a grande meta será garantir a conti-
nuidade das melhorias já conseguidas na manu-
tenção e limpeza urbana, reforçando também a 
sensibilização dos cidadãos para o uso sustentável 
dos recursos.

  A requalificação do Bairro da Qt.ª dos Passarinhos 
e do Jardim da Boavista também são prioridades.

  A Câmara também continuará a participar em ini-

CRESCIMENTO ECONÓMICO

  Será também lançada a primeira fase da qualifica-
ção e valorização do Canto Mosqueiro e Suporte à 
Visitação da Costa do Norte, uma obra municipal.

  As programações cultural e desportiva continua-
rão a ser enriquecidas, e as políticas de juventude, 
inclusão e igualdade manter-se-ão prioritárias na 
intervenção municipal.

  Do ponto de vista da preservação ambiental, 
estão programadas reabilitações nas praias da Ilha 
do Pessegueiro e dos Buizinhos, ambas através da 
sociedade Polis, mas com maior empenhamento 
da Câmara Municipal.

EQUILÍBRIO SOCIAL
O ano de 2020 será de avanços na construção do 
Centro de Dia de Porto Covo e também de início no 
terreno da obra de reabilitação da Escola Básica 
n.º 2 em Sines.
  A expectável conclusão da Estratégia Local de 
Habitação permitirá ao município ter maior inter-
venção na garantia do acesso de todos a uma habi-
tação condigna.

A qualificação e expansão da ZIL II são os projetos 
de iniciativa municipal, com execução em 2020, 
que se prevê virem a ter maiores efeitos positivos 
no desenvolvimento económico do concelho. A 
expansão permitirá disponibilizar novos lotes e a 
qualificação das ruas 1 e 2 modernizará duas das 
principais vias da zona industrial.

  Em paralelo com as intervenções de requalifica-
ção urbana, serão renovadas as infraestruturas de 
água e saneamento.

As propostas de GOP e Orçamento foram aprova-
das por maioria pelos dois órgãos do município. As 
propostas obtiveram os votos a favor do PS e con-
tra da CDU e do SIM, tanto na Câmara Municipal (re-
união de 31 de outubro), como na Assembleia (ses-
são de 15 de novembro). 

Na declaração de voto apresentada na Câmara, o 
vereador da CDU, Hélder Guerreiro, disse que o 
Orçamento para 2020 "não responde a nenhum 
dos problemas colocados pela CDU". Para esta 
força política, a "regeneração urbana deve assen-

ciativas de diplomacia económica e a ser um par-
ceiro proativo do projeto de criação em Sines de 
um centro digital e de inovação associado ao cabo 
submarino que ligará o Brasil a Sines.

  A recuperação do Centro Recreativo Sineense 
para acolher o posto de turismo proporcionará um 
acolhimento de proximidade a quem visita Sines.
  Na programação de eventos consistente com o 
objetivo de promover Sines como destino turísti-
co, o Festival Músicas do Mundo continuará a ser o 
elemento central, aliando-se às Tasquinhas e à rea-
lização de um novo festival de grandes veleiros.

Para o desígnio do desenvolvimento de Sines 
como destino turístico, o município contribuirá em 
2020 com ações e projetos de naturezas diversas.
  No património, o arranque da empreitada do 
Observatório do Mar, nos antigos Armazéns da 
Ribeira, será o projeto mais relevante. 

DESTINO TURÍSTICO

VOTAÇÕES 

OPOSIÇÃO

tar num plano de médio prazo cujo objetivo seja 
dotar a Câmara de meios humanos e capacitação 
de meios técnicos que lhe permitam assumir essa 
tarefa no dia-a-dia". Hélder Guerreiro considerou 
também que o orçamento é "inflacionado em face 
à realidade concreta das receitas da Câmara" e que 
"lança um novo ciclo de sobre-endividamento". 
  Na sua declaração de voto, José Ferreira Costa, 
vereador do SIM, valorizou a existência de muitos 
projetos com financiamento comunitário, mas 
disse aguardar "com algum ceticismo" a sua con-

cretização. Na habitação, escreveu que "não são 
avançadas datas nem programas que prevejam a 
curto prazo a construção de habitações a custos 
controlados ou de renda acessível". Quanto à rea-
bilitação urbana, disse que o SIM valoriza as pro-
postas apresentadas, mas refere "atrasos signifi-
cativos no avanço das obras". 

SABER MAIS
Documentos integrais disponíveis na área "Muni-
cípio > Gestão" do site www.sines.pt.

(máx. legal: 5%)

4,35%

PARTICIPAÇÃO NO IRS IMI

0,355%

(máx. legal: 0,45%)

DERRAMA

1,5%

= ou < 150 000 €
Isenção para volume de negócios

D     E     S     T     A     Q     U     E

A empreitada de reabilitação da escola da Quinta dos Passarinhos está adjudicada

Imagem simulada do futuro Centro de Dia de Porto Covo

Imagem simulada da futura Rua Marquês de Pombal, cujas obras de requalificação já começaram
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REABILITAÇÃO URBANA
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  As programações cultural e desportiva continua-
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  Do ponto de vista da preservação ambiental, 
estão programadas reabilitações nas praias da Ilha 
do Pessegueiro e dos Buizinhos, ambas através da 
sociedade Polis, mas com maior empenhamento 
da Câmara Municipal.

EQUILÍBRIO SOCIAL
O ano de 2020 será de avanços na construção do 
Centro de Dia de Porto Covo e também de início no 
terreno da obra de reabilitação da Escola Básica 
n.º 2 em Sines.
  A expectável conclusão da Estratégia Local de 
Habitação permitirá ao município ter maior inter-
venção na garantia do acesso de todos a uma habi-
tação condigna.

A qualificação e expansão da ZIL II são os projetos 
de iniciativa municipal, com execução em 2020, 
que se prevê virem a ter maiores efeitos positivos 
no desenvolvimento económico do concelho. A 
expansão permitirá disponibilizar novos lotes e a 
qualificação das ruas 1 e 2 modernizará duas das 
principais vias da zona industrial.

  Em paralelo com as intervenções de requalifica-
ção urbana, serão renovadas as infraestruturas de 
água e saneamento.

As propostas de GOP e Orçamento foram aprova-
das por maioria pelos dois órgãos do município. As 
propostas obtiveram os votos a favor do PS e con-
tra da CDU e do SIM, tanto na Câmara Municipal (re-
união de 31 de outubro), como na Assembleia (ses-
são de 15 de novembro). 

Na declaração de voto apresentada na Câmara, o 
vereador da CDU, Hélder Guerreiro, disse que o 
Orçamento para 2020 "não responde a nenhum 
dos problemas colocados pela CDU". Para esta 
força política, a "regeneração urbana deve assen-

ciativas de diplomacia económica e a ser um par-
ceiro proativo do projeto de criação em Sines de 
um centro digital e de inovação associado ao cabo 
submarino que ligará o Brasil a Sines.

  A recuperação do Centro Recreativo Sineense 
para acolher o posto de turismo proporcionará um 
acolhimento de proximidade a quem visita Sines.
  Na programação de eventos consistente com o 
objetivo de promover Sines como destino turísti-
co, o Festival Músicas do Mundo continuará a ser o 
elemento central, aliando-se às Tasquinhas e à rea-
lização de um novo festival de grandes veleiros.

Para o desígnio do desenvolvimento de Sines 
como destino turístico, o município contribuirá em 
2020 com ações e projetos de naturezas diversas.
  No património, o arranque da empreitada do 
Observatório do Mar, nos antigos Armazéns da 
Ribeira, será o projeto mais relevante. 

DESTINO TURÍSTICO

VOTAÇÕES 

OPOSIÇÃO

tar num plano de médio prazo cujo objetivo seja 
dotar a Câmara de meios humanos e capacitação 
de meios técnicos que lhe permitam assumir essa 
tarefa no dia-a-dia". Hélder Guerreiro considerou 
também que o orçamento é "inflacionado em face 
à realidade concreta das receitas da Câmara" e que 
"lança um novo ciclo de sobre-endividamento". 
  Na sua declaração de voto, José Ferreira Costa, 
vereador do SIM, valorizou a existência de muitos 
projetos com financiamento comunitário, mas 
disse aguardar "com algum ceticismo" a sua con-

cretização. Na habitação, escreveu que "não são 
avançadas datas nem programas que prevejam a 
curto prazo a construção de habitações a custos 
controlados ou de renda acessível". Quanto à rea-
bilitação urbana, disse que o SIM valoriza as pro-
postas apresentadas, mas refere "atrasos signifi-
cativos no avanço das obras". 

SABER MAIS
Documentos integrais disponíveis na área "Muni-
cípio > Gestão" do site www.sines.pt.

(máx. legal: 5%)

4,35%

PARTICIPAÇÃO NO IRS IMI

0,355%

(máx. legal: 0,45%)

DERRAMA

1,5%

= ou < 150 000 €
Isenção para volume de negócios

D     E     S     T     A     Q     U     E

A empreitada de reabilitação da escola da Quinta dos Passarinhos está adjudicada

Imagem simulada do futuro Centro de Dia de Porto Covo

Imagem simulada da futura Rua Marquês de Pombal, cujas obras de requalificação já começaram
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A Câmara Municipal de Sines iniciou um ciclo de investimentos na qualificação e expansão da 
principal zona municipal para acolhimento de empresas. O montante global dos investimentos na 

ZIL II chegará a perto de 8 milhões de euros.

Requalificação e expansão

Uma nova vida para a ZIL II
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ESTÁ FEITO

A primeira empreitada no âmbito deste ciclo de 
investimentos está concluída. Trata-se da requali-
ficação da secção da Rua D da ZIL II situada entre a 
Rua 1 e a Rua 3, uma das zonas de maior circulação 
da zona industrial. O principal objetivo da obra foi 
melhorar as condições de circulação dos peões e 
facilitar o estacionamento automóvel. A interven-
ção também permitiu que todas as infraestruturas 
de telecomunicações deixassem de ser aéreas e 
passassem a ser subterrâneas. 
  Esta empreitada representou um investimento de 
246 281 euros, recentemente integrado na opera-
ção “Qualificação da ZIL II”, cofinanciada pelo pro-
grama operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / União Europeia.

  A operação “Qualificação da ZIL II” procurará res-
ponder às novas exigências colocadas às infraes-
truturas de acolhimento, seja em pavimentos, 
seja, por exemplo, no acesso a infraestruturas de 
telecomunicações mais fiáveis. Esta operação tem 
um investimento elegível de 6 072 875,50 €, cofi-
nanciado à taxa de 85% no âmbito do programa 
operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, com 
fundos FEDER / União Europeia, o que se traduz 
numa contribuição comunitária de 5 161 944,17 €.

VAI SER FEITO

  A operação de “Expansão da ZIL II”  tem como 
objetivo responder à elevada procura de espaços, 
permitindo, com a sua implementação, acolher 
mais 43  empresas. Esta operação tem um investi-
mento elegível de 1 457 535,15 €, cofinanciado à 
taxa de 85% no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia, o que se traduz numa contribui-
ção comunitária de 1 238 904,88 €.

A Câmara Municipal de Sines está a executar, 
desde o final de setembro, uma empreitada de 
reparação de betuminosos da ZIL II. Tem o objetivo 
de melhorar as condições de circulação em algu-
mas das vias com maior intensidade de tráfego, 
nomeadamente, secções das ruas 4, H e D, entre 
outras. É um investimento de 235 136 euros.

O município está a trabalhar nos procedimentos 
de contratação que vão permitir lançar no terreno 
as obras de expansão e qualificação mais profunda 
da zona industrial.

ESTÁ A FAZER-SE

Reabilitação do Bairro 1.º de Maio - 2.ª fase

TAMBÉM EM CURSO

Operação no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com uma contribui-
ção comunitária de 830 521,20 € (Fundos FEDER / 
União Europeia).

Estacionamento junto à Fripex
Operação no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com uma contribui-
ção comunitária de 329 564,63 € (fundos FEDER / 
União Europeia).

SINES & PORTO COVO

REQUALIFICAR

Obra iniciada

A CMS iniciou a empreitada do Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO), que ficará 
localizado na zona norte da cidade. A criação deste equipamento tem como objetivo 
alojar condignamente os cães e gatos errantes e prestar um serviço médico e de higi-
enização aos animais. A construção do CRO representa um investimento de 197 266 
euros. Assinale-se que, a par da construção do CRO local de Sines, será construído um 
Centro de Recolha Oficial Intermunicipal, projeto dos cinco municípios do Alentejo 
Litoral.

Centro de Recolha Oficial de Animais

Obra concluída

A empreitada de arranjos exteriores da via pública junto à Escola Secundária Poeta Al 
Berto e Escola Básica n.º 3 de Sines está concluída. A intervenção abrangeu a área 
entre a rotunda e a entrada da escola secundária, bem como toda a Rua Raul Solnado 
contígua às duas escolas. A componente principal dos arranjos incidiu nos pavimen-
tos de circulação pedonal, mas também incluiu mobiliário urbano. Foi um investi-
mento de 67 282 euros.

Arranjos exteriores da escola secundária

Reparação de betuminosos da ZIL II  (Ver pág. 7)

s Reabilitação de pavimentos em Sines e Porto 
Covo: 78 970 €

OBRAS ADJUDICADAS

s Requalificação do edifício do Mercado Muni-
cipal de Sines: 1 798 216 €

Destinada a venda de lotes para habitação a custos 
controlados. Um investimento de 233 439 €, com 
previsão de conclusão até ao final de 2019.

Urbanização do lote 220 - Porto Covo

s Reabilitação da Escola Básica n.º 2 de Sines: 
778 040 € 

s Requalificação das infraestruturas e pavimen-
tos da Praça da República

s Expansão Nascente da ZIL II 

s Requalificação do Bairro da Quinta dos Passari-
nhos

s Execução de infraestruturas do Loteamento 
Municipal Sul-Nascente - Estrada do Encalhe 
(1.ª fase)

s Execução do Centro de Dia de Porto Covo

OBRAS EM CONCURSO

s Execução do Observatório do Mar

Obra iniciada

A CMS iniciou a empreitada de requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pom-
bal. A empreitada teve início junto à Praça da República. A operação tem como objetivos 
dar mais condições de comodidade e segurança a quem anda a pé, criar um percurso coe-
rente para o fluxo automóvel e impulsionar a função comercial. Serão também renovadas 
as infraestruturas enterradas. 
  A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e Praça da Repú-
blica - 1.ª Fase" tem um investimento elegível de 1 266 285,77 €, cofinanciado à taxa de 85%  
no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia, o que se traduz numa contribuição comunitária de 1 076 342,90 €.

Rua Marquês de Pombal
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fundos FEDER / União Europeia, o que se traduz 
numa contribuição comunitária de 5 161 944,17 €.

VAI SER FEITO

  A operação de “Expansão da ZIL II”  tem como 
objetivo responder à elevada procura de espaços, 
permitindo, com a sua implementação, acolher 
mais 43  empresas. Esta operação tem um investi-
mento elegível de 1 457 535,15 €, cofinanciado à 
taxa de 85% no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia, o que se traduz numa contribui-
ção comunitária de 1 238 904,88 €.

A Câmara Municipal de Sines está a executar, 
desde o final de setembro, uma empreitada de 
reparação de betuminosos da ZIL II. Tem o objetivo 
de melhorar as condições de circulação em algu-
mas das vias com maior intensidade de tráfego, 
nomeadamente, secções das ruas 4, H e D, entre 
outras. É um investimento de 235 136 euros.

O município está a trabalhar nos procedimentos 
de contratação que vão permitir lançar no terreno 
as obras de expansão e qualificação mais profunda 
da zona industrial.

ESTÁ A FAZER-SE

Reabilitação do Bairro 1.º de Maio - 2.ª fase

TAMBÉM EM CURSO

Operação no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com uma contribui-
ção comunitária de 830 521,20 € (Fundos FEDER / 
União Europeia).

Estacionamento junto à Fripex
Operação no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com uma contribui-
ção comunitária de 329 564,63 € (fundos FEDER / 
União Europeia).

SINES & PORTO COVO

REQUALIFICAR

Obra iniciada

A CMS iniciou a empreitada do Centro de Recolha Oficial de Animais (CRO), que ficará 
localizado na zona norte da cidade. A criação deste equipamento tem como objetivo 
alojar condignamente os cães e gatos errantes e prestar um serviço médico e de higi-
enização aos animais. A construção do CRO representa um investimento de 197 266 
euros. Assinale-se que, a par da construção do CRO local de Sines, será construído um 
Centro de Recolha Oficial Intermunicipal, projeto dos cinco municípios do Alentejo 
Litoral.

Centro de Recolha Oficial de Animais

Obra concluída

A empreitada de arranjos exteriores da via pública junto à Escola Secundária Poeta Al 
Berto e Escola Básica n.º 3 de Sines está concluída. A intervenção abrangeu a área 
entre a rotunda e a entrada da escola secundária, bem como toda a Rua Raul Solnado 
contígua às duas escolas. A componente principal dos arranjos incidiu nos pavimen-
tos de circulação pedonal, mas também incluiu mobiliário urbano. Foi um investi-
mento de 67 282 euros.

Arranjos exteriores da escola secundária

Reparação de betuminosos da ZIL II  (Ver pág. 7)

s Reabilitação de pavimentos em Sines e Porto 
Covo: 78 970 €

OBRAS ADJUDICADAS

s Requalificação do edifício do Mercado Muni-
cipal de Sines: 1 798 216 €

Destinada a venda de lotes para habitação a custos 
controlados. Um investimento de 233 439 €, com 
previsão de conclusão até ao final de 2019.

Urbanização do lote 220 - Porto Covo

s Reabilitação da Escola Básica n.º 2 de Sines: 
778 040 € 

s Requalificação das infraestruturas e pavimen-
tos da Praça da República

s Expansão Nascente da ZIL II 

s Requalificação do Bairro da Quinta dos Passari-
nhos

s Execução de infraestruturas do Loteamento 
Municipal Sul-Nascente - Estrada do Encalhe 
(1.ª fase)

s Execução do Centro de Dia de Porto Covo

OBRAS EM CONCURSO

s Execução do Observatório do Mar

Obra iniciada

A CMS iniciou a empreitada de requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pom-
bal. A empreitada teve início junto à Praça da República. A operação tem como objetivos 
dar mais condições de comodidade e segurança a quem anda a pé, criar um percurso coe-
rente para o fluxo automóvel e impulsionar a função comercial. Serão também renovadas 
as infraestruturas enterradas. 
  A operação "Requalificação do espaço público da Rua Marquês de Pombal e Praça da Repú-
blica - 1.ª Fase" tem um investimento elegível de 1 266 285,77 €, cofinanciado à taxa de 85%  
no âmbito do programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / 
União Europeia, o que se traduz numa contribuição comunitária de 1 076 342,90 €.

Rua Marquês de Pombal
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Sines vai ser o ponto de entrada em 
território português do novo cabo 
submarino EllaLink, que ligará a 
América do Sul – e, mais concreta-
mente, Fortaleza, no Brasil – à Euro-
pa, em 2020. Esta é uma oportuni-
dade para Sines diversificar a sua 
estrutura económica, passando a 
ter também uma componente 
ligada à economia digital e às 
empresas tecnológicas.

  Nuno Mascarenhas refere que “o SinesTECH ofe-
rece vantagens competitivas de excelência, desde 
logo pela disponibilidade de infraestrutura que per-
mite a ligação à Europa, fornecimento de energia, 

  “A fixação de investimentos na economia digital, 
desenvolvimento tecnológico, inovação e conhe-
cimento era uma ambição antiga que se vem agora 
a concretizar pela amarração em Sines de um cabo 
submarino transatlântico de última geração”, 
sublinha o autarca.

Concretização de uma 

  A aicep Global Parques, a Câmara Municipal de 
Sines e a EllaLink são parceiros neste projeto, que 
foi apresentado à comunidade internacional do 
setor IT&T na Conferência Capacity Europe 2019, 
que decorreu em outubro, em Londres.

“ambição antiga”

  Com o objetivo, entre outros, de 
aprofundar a discussão sobre o 
potencial desta infraestrutura para 
o desenvolvimento económico local 
e nacional, o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Nuno Mascare-
nhas, encontrou-se, no dia 27 de setembro, no Par-
lamento Europeu, em Bruxelas, com o eurodepu-
tado Pedro Marques (ver página seguinte). No dia 
31 de outubro, nos Paços do Concelho, recebeu Phi-
lippe Dumont, CEO do EllaLink Group, consórcio 
responsável pela construção do cabo submarino.

Para o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, 
“a criação em Sines de um parque tecnológico, 
vocacionado para a inovação e para potenciar a cri-
ação de um novo ‘hub’ digital, é uma oportunidade 
única para Sines, para o Alentejo Litoral e para a 
diversificação da economia desta região”. 

  Com uma extensão de 10 119 km, o cabo transa-
tlântico da EllaLink terá à sua espera em Sines uma 
área especialmente dedicada ao acolhimento de 
empresas de base tecnológica, o SinesTECH - Par-
que de Inovação e Centro de Dados, integrado na 
ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines.

O presidente da Câmara Municipal de Sines foi recebido pelo eurodepu-
tado Pedro Marques, no dia 27 de setembro, no Parlamento Europeu. O 
encontro integrou uma agenda de reuniões que levaram Nuno Masca-
renhas a Bruxelas com o objetivo de apresentar, entre outras, as oportu-
nidades de desenvolvimento do concelho relacionadas com a instala-
ção do cabo submarino que ligará, já em 2020, o Brasil a Sines (ver 
página anterior).
  Na audiência com o eurodeputado Pedro Marques, o presidente da 
Câmara teve ainda a oportunidade de abordar outras temáticas de rele-
vância europeia, desde logo, as ligações ferroviária e rodoviária a Sines, 
fundamentais para a competitividade do porto e para o desenvolvi-
mento industrial, mas também aspetos relacionados com a preparação 
do próximo período de programação de fundos estruturais 2030.
  Em Bruxelas, Nuno Mascarenhas reuniu-se também com Anna Tran-
berg, diretora de relações institucionais da Rede Europeia de Regiões 
para Pesquisa e Inovação, e com Clementina Piani, coordenadora da 
rede RICC (Regional Initiative for Culture and Creativity). Encontrou-se 
ainda com Francisco Viagalondo, coordenador do Working Group 
Turismo Sustentável / diretor em Bruxelas do Aragón Exterior, e César 
Morcillo, representante do governo da Extremadura em Bruxelas.
  “Com estes encontros”, explica Nuno Mascarenhas, “o objetivo foi sen-
sibilizar as instituições europeias e as redes de cidades e regiões que tra-
balham estas matérias e que terão influência na definição das políticas 
do próximo período de financiamentos”.
 

grande disponibilidade de terrenos, proximidade a 
Lisboa e a Madrid, além de soluções adaptáveis 
para o acolhimento de investimentos desta natu-
reza”.

  Refira-se que, além dos 240 000 m² de terrenos na 
ZILS disponíveis para construção, também a ZIL II 
– Zona de Indústria Ligeira e a própria cidade pode-
rão dar acolhimento a projetos ligados ao novo 
‘hub’ digital.

  O projeto é financiado pela Comissão Europeia e 
reúne as redes de investigação da América Latina e 
da Europa, sendo a ciência outra componente à 
qual a criação deste ‘hub’ em Sines poderá dar um 
importante contributo. 
  “Esta é uma oportunidade que não podemos des-
perdiçar. Fixar em Sines projetos científicos e qua-
dros altamente qualificados será, depois da insta-
lação do cabo Ellalink, muito mais apelativo”, diz 
Nuno Mascarenhas.

  O cabo transatlântico EllaLink liga Fortaleza    
(Brasil) a Sines (Portugal), passando pelos arquipé-
lagos de Cabo Verde e da Madeira. Oferece uma 
capacidade de transmissão de dados de 72 terabits 
por segundo.

  Mais informações sobre o SinesTECH disponíveis 
no site https://sinestech.pt.  
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de Sines junto da União Europeia

Missão a Bruxelas

Presidente defende interesses 

Visita do ministro das Infraestruturas

o maior porto ibérico de contentores
Governo quer tornar Sines 

  Neste contexto, o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, desta-
cou a importância de prosseguir e alargar o investimento nas acessibili-
dades, nomeadamente, com a modernização do troço ferroviário que 
liga Sines à Linha do Sul, a conclusão dos trabalhos na A26 (vias alterna-
tivas) e a ligação de Sines à A2 em perfil de autoestrada.

  A visita dos governantes foi acompanhada pelo presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, pelo presidente da Administra-
ção dos Portos de Sines e do Algarve (APS), José Luís Cacho, e pelo CEO 
da aicep Global Parques, Filipe Costa.

  Até 2023, o porto de Sines deverá ser objeto de investimentos de cerca 
de 1,3 mil milhões de euros com o objetivo de dotá-lo da maior infraes-
trutura de terminais de contentores da Península Ibérica. Com o projeto 
de expansão do Terminal XXI e com a construção do Terminal Vasco da 
Gama, Sines deverá ficar com uma capacidade de movimentação de 
contentores de 7,6 milhões de TEU, acima de Valência (5,1 milhões de 
TEU), Algeciras (4,7 milhões) e Barcelona (3,4 milhões). 

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e o 
secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de 
Miranda, visitaram o Porto de Sines no dia 15 de novembro. O objetivo 
da visita foi sinalizar a importância estratégica que o governo atribui à 
expansão do porto de Sines para a economia portuguesa.

  Durante a visita, foi também abordado o impacto significativo que este 
aumento de capacidade de movimentação de carga do porto de Sines 
deverá ter na ferrovia e rodovia.

CABO SUBMARINO
Uma «oportunidade única» de trazer 

empresas tecnológicas para Sines

o cabo 

O presidente da Câmara recebeu 
em Sines o CEO da EllaLink,  

consórcio que está a construir 

Nuno Mascarenhas reuniu-se com 
o eurodeputado Pedro Marques

E    C    O    N    O    M    I    A

O presidente da Câmara insistiu junto do ministro para 
a importância das acessibilidades
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logo pela disponibilidade de infraestrutura que per-
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cimento era uma ambição antiga que se vem agora 
a concretizar pela amarração em Sines de um cabo 
submarino transatlântico de última geração”, 
sublinha o autarca.
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  A aicep Global Parques, a Câmara Municipal de 
Sines e a EllaLink são parceiros neste projeto, que 
foi apresentado à comunidade internacional do 
setor IT&T na Conferência Capacity Europe 2019, 
que decorreu em outubro, em Londres.

“ambição antiga”

  Com o objetivo, entre outros, de 
aprofundar a discussão sobre o 
potencial desta infraestrutura para 
o desenvolvimento económico local 
e nacional, o presidente da Câmara 
Municipal de Sines, Nuno Mascare-
nhas, encontrou-se, no dia 27 de setembro, no Par-
lamento Europeu, em Bruxelas, com o eurodepu-
tado Pedro Marques (ver página seguinte). No dia 
31 de outubro, nos Paços do Concelho, recebeu Phi-
lippe Dumont, CEO do EllaLink Group, consórcio 
responsável pela construção do cabo submarino.

Para o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, 
“a criação em Sines de um parque tecnológico, 
vocacionado para a inovação e para potenciar a cri-
ação de um novo ‘hub’ digital, é uma oportunidade 
única para Sines, para o Alentejo Litoral e para a 
diversificação da economia desta região”. 

  Com uma extensão de 10 119 km, o cabo transa-
tlântico da EllaLink terá à sua espera em Sines uma 
área especialmente dedicada ao acolhimento de 
empresas de base tecnológica, o SinesTECH - Par-
que de Inovação e Centro de Dados, integrado na 
ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines.

O presidente da Câmara Municipal de Sines foi recebido pelo eurodepu-
tado Pedro Marques, no dia 27 de setembro, no Parlamento Europeu. O 
encontro integrou uma agenda de reuniões que levaram Nuno Masca-
renhas a Bruxelas com o objetivo de apresentar, entre outras, as oportu-
nidades de desenvolvimento do concelho relacionadas com a instala-
ção do cabo submarino que ligará, já em 2020, o Brasil a Sines (ver 
página anterior).
  Na audiência com o eurodeputado Pedro Marques, o presidente da 
Câmara teve ainda a oportunidade de abordar outras temáticas de rele-
vância europeia, desde logo, as ligações ferroviária e rodoviária a Sines, 
fundamentais para a competitividade do porto e para o desenvolvi-
mento industrial, mas também aspetos relacionados com a preparação 
do próximo período de programação de fundos estruturais 2030.
  Em Bruxelas, Nuno Mascarenhas reuniu-se também com Anna Tran-
berg, diretora de relações institucionais da Rede Europeia de Regiões 
para Pesquisa e Inovação, e com Clementina Piani, coordenadora da 
rede RICC (Regional Initiative for Culture and Creativity). Encontrou-se 
ainda com Francisco Viagalondo, coordenador do Working Group 
Turismo Sustentável / diretor em Bruxelas do Aragón Exterior, e César 
Morcillo, representante do governo da Extremadura em Bruxelas.
  “Com estes encontros”, explica Nuno Mascarenhas, “o objetivo foi sen-
sibilizar as instituições europeias e as redes de cidades e regiões que tra-
balham estas matérias e que terão influência na definição das políticas 
do próximo período de financiamentos”.
 

grande disponibilidade de terrenos, proximidade a 
Lisboa e a Madrid, além de soluções adaptáveis 
para o acolhimento de investimentos desta natu-
reza”.

  Refira-se que, além dos 240 000 m² de terrenos na 
ZILS disponíveis para construção, também a ZIL II 
– Zona de Indústria Ligeira e a própria cidade pode-
rão dar acolhimento a projetos ligados ao novo 
‘hub’ digital.

  O projeto é financiado pela Comissão Europeia e 
reúne as redes de investigação da América Latina e 
da Europa, sendo a ciência outra componente à 
qual a criação deste ‘hub’ em Sines poderá dar um 
importante contributo. 
  “Esta é uma oportunidade que não podemos des-
perdiçar. Fixar em Sines projetos científicos e qua-
dros altamente qualificados será, depois da insta-
lação do cabo Ellalink, muito mais apelativo”, diz 
Nuno Mascarenhas.

  O cabo transatlântico EllaLink liga Fortaleza    
(Brasil) a Sines (Portugal), passando pelos arquipé-
lagos de Cabo Verde e da Madeira. Oferece uma 
capacidade de transmissão de dados de 72 terabits 
por segundo.

  Mais informações sobre o SinesTECH disponíveis 
no site https://sinestech.pt.  
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  A quantidade de resíduos recicláveis do FMM 
Sines foi também de 1800 quilos. Aqui, as embala-

  No caso das Tasquinhas, foram registados 1800 
quilos de resíduos recicláveis, resultado da soma 
de 1440 quilos de óleos alimentares usados e 360 
quilos de embalagens plásticas e metálicas.

As Tasquinhas Sines e o FMM Sines - Festival Músi-
cas do Mundo, eventos que atraem milhares de visi-
tantes ao concelho de Sines, registaram em 2019 
uma entrada de 3600 quilos de resíduos recic-
láveis. 

e Tasquinhas produziu bons resultados

Reciclagem

Recolha seletiva de resíduos no FMM 

  Na cerimónia de entrega dos prémios, a verea-

  O 1.º lugar do concurso foi atribuído à equipa 
"Energy4life", formada pelos alunos Danilo Augus-
to, Diogo Francisco, Gonçalo Pena, João Madruga 
e Rodrigo Aramayo, do curso de Manutenção 
18/19. A equipa apresentou o projeto de um espaço 
de convívio com soluções de energia solar (painel 
solar) e motriz (bicicleta) para carregar a bateria 
diferentes dispositivos eletrónicos.

Três equipas da Escola Tecnológica do Litoral Alen-
tejano (ETLA) receberam a 21 de outubro, nos 
Paços do Concelho, os prémios do Concurso de Ide-
ias "Ciência e Tecnologia ao Serviço do Ambiente".

  Em 2.º lugar ficou o projeto “Presstrash”, consti-
tuído por cinco alunos também do curso de Manu-
tenção 18/19: Daniel Alvarenga, Diogo Candeias, 
Guilherme Pereira, Gwenael Kerdilès e Pedro 
Boque. A sua ideia foi a de construir ecopontos "in-
teligentes", com sistema de compressão integra-
do, trancas automáticas e inserção harmoniosa no 
espaço público.
  O projeto classificado em 3.º lugar, “Step-on-it”, 
foi apresentado por Aurora Santos, Alexandre 
Batista, João Santos e Pedro Santos, alunos do 
curso de Eletrónica 17/18. Juntos, conceberam a 
ideia de construir pisos com placas de energia capa-
zes de carregar telemóveis.

  O concurso, dirigido aos alunos do ensino secun-
dário, foi promovido pela Câmara Municipal de 
Sines, no âmbito do Programa de Educação Ambi-
ental (PEA) 2018/19, com o patrocínio do aicep Glo-
bal Parques e o apoio da Universidade de Évora e 
do MARE - Centro de Ciências do Mar.

Concurso

Alunos da Escola Tecnológica do Litoral Alentejano foram os vencedores.

Município premeia ideias dos jovens
para o ambiente

dora do Ambiente da Câmara Municipal de Sines, 
Paula Ledo, destacou o objetivo alcançado de esti-
mular os jovens a encontrarem na ciência e na tec-
nologia "valiosos instrumentos para a criação de 
recursos que proporcionem uma melhoria na qua-
lidade do ambiente, devendo atentar-se, desde 
logo, as questões observadas a nível local".
  Maria Alexandre Costa, representante da aicep 
Global Parques, considerou "altamente gratifi-
cante verificar que os conselhos transmitidos pela 
escola são aplicados pelos alunos em soluções que 
visam o bem comum".
  O diretor da Escola Tecnológica da Litoral Alente-
jano, Eduardo Bandeira, salientou a capacidade 

revelada pelos alunos de aplicar os conhecimentos 
adquiridos, uma das marcas que "distingue o 
ensino profissional".

recebe candidaturas

A Câmara já está a promover a 2.ª edição deste con-
curso. Podem concorrer grupos dos ensinos secun-
dário e profissional. A fase de apresentação de    
ideias decorre até às 24h00 de 27 de janeiro de 
2020. Saiba mais em http://bit.ly/concideias.

Nova edição do concurso 

Bandeira Azul

Sines teve as melhores atividades 
ambientais nas praias do Alentejo em 2019

Qualidade do programa valeu galardão «Município Mais Azul».

  Em 2019, o programa de educação ambiental da 
Bandeira Azul em Sines incluiu atividades prático-
experimentais nas praias onde a bandeira esteve 
hasteada, desenvolvidas pelo Centro de Ciência 
Viva do Lousal, com o qual a Câmara Municipal de 
Sines mantém uma parceria desde 2017.

Sines foi distinguido com o galardão «Município 
Mais Azul» do Alentejo, ou seja, foi o município da 
região que obteve melhor pontuação nas ativida-
des de educação ambiental associadas ao pro-
grama Bandeira Azul na época balnear de 2019.
  O galardão, anunciado a 14 de novembro, em Vila 
Nova de Gaia, foi atribuído pela Associação Bande-
ira Azul da Europa e vem reconhecer o investi-
mento da Câmara Municipal de Sines em educação 
ambiental.
  As atividades de educação ambiental são um "cri-
tério imperativo" para a atribuição das bandeiras 
azuis, sendo a qualidade dos programas avaliado 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

  Fora das praias, realizaram-se várias atividades 
concebidas pela Câmara Municipal, entre as quais 
uma visita à Lagoa da Sancha, guiada pela investi-
gadora M. Alexandra Abreu Lima, onde foram 
explorados os matos e as camarinhas da costa.
  Houve ainda uma ação de sensibilização para pro-
mover a segurança e o bom ambiente junto ao 
mar, uma exposição da Associação Bandeira Azul 
da Europa sobre os principais resíduos encontra-
dos nas praias e uma atividade intergeracional nos 
espaços seniores sobre “desplastificação” do 
nosso quotidiano.
  Finalmente, realizou-se uma ação de limpeza da 
praia da Costa do Norte (Canto Mosqueiro), com 
monitorização do lixo marinho recolhido.

Praia da Ilha

Além do galardão de município «Mais Azul», o 
município de Sines foi também reconhecido atra-
vés da atribuição do certificado Bandeira Azul à 
Praia da Ilha do Pessegueiro por 20 anos de exce-
lência balnear. O certificado, assinado pelas auto-
ridades nacionais e internacionais que regulam a 
atribuição da Bandeira Azul, veio assinalar o traba-
lho desenvolvido, de 2000 a 2019, nos campos da 
educação ambiental, da qualidade da água, da ges-
tão ambiental e da segurança.

20 anos de excelência 

  O envio de resíduos para reciclagem resultou da 
implementação da recolha seletiva, pela Câmara 
Municipal de Sines, em ambos os eventos.

gens de vidro foram as que tiveram um maior 
registo de entrada, com 940 quilos, seguidas das 
embalagens plásticas e metálicas (660 quilos) e 
das embalagens de papel e/ou cartão, com 200 qui-
los registados.
  As informações sobre quantidades foram forneci-
das pela AMBILITAL, empresa intermunicipal que 
gere os resíduos recicláveis na região.

Voluntariado ambiental

Jovens ajudam a limpar praias 

COSTA DO NORTE

No dia 31 de agosto, 16 voluntários limparam a Praia de Morgavel e foram “à caça dos suspeitos do 
costume”, desafio proposto pela ABAE – Associação Bandeira Azul que consiste na monitorização, 
recolha, caracterização e quantificação dos resíduos que se encontram no areal. Em duas horas, foram 
recolhidos 14 sacos de resíduos, contabilizando-se 613 cotonetes, 221 beatas, 19 isqueiros e 5 chinelos, 
bem como variados resíduos provenientes da atividade piscatória. A ação, integrada num 
acampamento, foi organizada pela Ecolojovem (Juventude do Partido Ecologista “Os Verdes”) e contou 
com o apoio da Câmara, que garantiu a triagem, a recolha e o encaminhamento dos resíduos.

No âmbito da campanha “Vamos limpar a nossa praia”, do projeto “Amar o Mar”, foi dinamizada uma 
limpeza da Praia da Costa do Norte, no dia 26 de setembro. A ação contou com cerca de 150 
participantes, muitos deles alunos das Escolas Vasco da Gama e Poeta Al Berto e do Centro de Formação 
Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM). Em apenas duas horas de ação, 
foram recolhidos 203,75 quilos de resíduos, bem como 3055 beatas. A iniciativa, de âmbito nacional, 
resultou de uma parceria entre a Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e o Pingo Doce. A Câmara 
Municipal de Sines deu apoio no transporte dos participantes, na disponibilização de sacos e na recolha 
dos resíduos.

PRAIA DE MORGAVEL
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  A quantidade de resíduos recicláveis do FMM 
Sines foi também de 1800 quilos. Aqui, as embala-

  No caso das Tasquinhas, foram registados 1800 
quilos de resíduos recicláveis, resultado da soma 
de 1440 quilos de óleos alimentares usados e 360 
quilos de embalagens plásticas e metálicas.

As Tasquinhas Sines e o FMM Sines - Festival Músi-
cas do Mundo, eventos que atraem milhares de visi-
tantes ao concelho de Sines, registaram em 2019 
uma entrada de 3600 quilos de resíduos recic-
láveis. 

e Tasquinhas produziu bons resultados

Reciclagem

Recolha seletiva de resíduos no FMM 

  Na cerimónia de entrega dos prémios, a verea-

  O 1.º lugar do concurso foi atribuído à equipa 
"Energy4life", formada pelos alunos Danilo Augus-
to, Diogo Francisco, Gonçalo Pena, João Madruga 
e Rodrigo Aramayo, do curso de Manutenção 
18/19. A equipa apresentou o projeto de um espaço 
de convívio com soluções de energia solar (painel 
solar) e motriz (bicicleta) para carregar a bateria 
diferentes dispositivos eletrónicos.

Três equipas da Escola Tecnológica do Litoral Alen-
tejano (ETLA) receberam a 21 de outubro, nos 
Paços do Concelho, os prémios do Concurso de Ide-
ias "Ciência e Tecnologia ao Serviço do Ambiente".

  Em 2.º lugar ficou o projeto “Presstrash”, consti-
tuído por cinco alunos também do curso de Manu-
tenção 18/19: Daniel Alvarenga, Diogo Candeias, 
Guilherme Pereira, Gwenael Kerdilès e Pedro 
Boque. A sua ideia foi a de construir ecopontos "in-
teligentes", com sistema de compressão integra-
do, trancas automáticas e inserção harmoniosa no 
espaço público.
  O projeto classificado em 3.º lugar, “Step-on-it”, 
foi apresentado por Aurora Santos, Alexandre 
Batista, João Santos e Pedro Santos, alunos do 
curso de Eletrónica 17/18. Juntos, conceberam a 
ideia de construir pisos com placas de energia capa-
zes de carregar telemóveis.

  O concurso, dirigido aos alunos do ensino secun-
dário, foi promovido pela Câmara Municipal de 
Sines, no âmbito do Programa de Educação Ambi-
ental (PEA) 2018/19, com o patrocínio do aicep Glo-
bal Parques e o apoio da Universidade de Évora e 
do MARE - Centro de Ciências do Mar.

Concurso

Alunos da Escola Tecnológica do Litoral Alentejano foram os vencedores.

Município premeia ideias dos jovens
para o ambiente

dora do Ambiente da Câmara Municipal de Sines, 
Paula Ledo, destacou o objetivo alcançado de esti-
mular os jovens a encontrarem na ciência e na tec-
nologia "valiosos instrumentos para a criação de 
recursos que proporcionem uma melhoria na qua-
lidade do ambiente, devendo atentar-se, desde 
logo, as questões observadas a nível local".
  Maria Alexandre Costa, representante da aicep 
Global Parques, considerou "altamente gratifi-
cante verificar que os conselhos transmitidos pela 
escola são aplicados pelos alunos em soluções que 
visam o bem comum".
  O diretor da Escola Tecnológica da Litoral Alente-
jano, Eduardo Bandeira, salientou a capacidade 

revelada pelos alunos de aplicar os conhecimentos 
adquiridos, uma das marcas que "distingue o 
ensino profissional".

recebe candidaturas

A Câmara já está a promover a 2.ª edição deste con-
curso. Podem concorrer grupos dos ensinos secun-
dário e profissional. A fase de apresentação de    
ideias decorre até às 24h00 de 27 de janeiro de 
2020. Saiba mais em http://bit.ly/concideias.

Nova edição do concurso 

Bandeira Azul

Sines teve as melhores atividades 
ambientais nas praias do Alentejo em 2019

Qualidade do programa valeu galardão «Município Mais Azul».

  Em 2019, o programa de educação ambiental da 
Bandeira Azul em Sines incluiu atividades prático-
experimentais nas praias onde a bandeira esteve 
hasteada, desenvolvidas pelo Centro de Ciência 
Viva do Lousal, com o qual a Câmara Municipal de 
Sines mantém uma parceria desde 2017.

Sines foi distinguido com o galardão «Município 
Mais Azul» do Alentejo, ou seja, foi o município da 
região que obteve melhor pontuação nas ativida-
des de educação ambiental associadas ao pro-
grama Bandeira Azul na época balnear de 2019.
  O galardão, anunciado a 14 de novembro, em Vila 
Nova de Gaia, foi atribuído pela Associação Bande-
ira Azul da Europa e vem reconhecer o investi-
mento da Câmara Municipal de Sines em educação 
ambiental.
  As atividades de educação ambiental são um "cri-
tério imperativo" para a atribuição das bandeiras 
azuis, sendo a qualidade dos programas avaliado 
pela Agência Portuguesa do Ambiente.

  Fora das praias, realizaram-se várias atividades 
concebidas pela Câmara Municipal, entre as quais 
uma visita à Lagoa da Sancha, guiada pela investi-
gadora M. Alexandra Abreu Lima, onde foram 
explorados os matos e as camarinhas da costa.
  Houve ainda uma ação de sensibilização para pro-
mover a segurança e o bom ambiente junto ao 
mar, uma exposição da Associação Bandeira Azul 
da Europa sobre os principais resíduos encontra-
dos nas praias e uma atividade intergeracional nos 
espaços seniores sobre “desplastificação” do 
nosso quotidiano.
  Finalmente, realizou-se uma ação de limpeza da 
praia da Costa do Norte (Canto Mosqueiro), com 
monitorização do lixo marinho recolhido.

Praia da Ilha

Além do galardão de município «Mais Azul», o 
município de Sines foi também reconhecido atra-
vés da atribuição do certificado Bandeira Azul à 
Praia da Ilha do Pessegueiro por 20 anos de exce-
lência balnear. O certificado, assinado pelas auto-
ridades nacionais e internacionais que regulam a 
atribuição da Bandeira Azul, veio assinalar o traba-
lho desenvolvido, de 2000 a 2019, nos campos da 
educação ambiental, da qualidade da água, da ges-
tão ambiental e da segurança.

20 anos de excelência 

  O envio de resíduos para reciclagem resultou da 
implementação da recolha seletiva, pela Câmara 
Municipal de Sines, em ambos os eventos.

gens de vidro foram as que tiveram um maior 
registo de entrada, com 940 quilos, seguidas das 
embalagens plásticas e metálicas (660 quilos) e 
das embalagens de papel e/ou cartão, com 200 qui-
los registados.
  As informações sobre quantidades foram forneci-
das pela AMBILITAL, empresa intermunicipal que 
gere os resíduos recicláveis na região.

Voluntariado ambiental

Jovens ajudam a limpar praias 

COSTA DO NORTE

No dia 31 de agosto, 16 voluntários limparam a Praia de Morgavel e foram “à caça dos suspeitos do 
costume”, desafio proposto pela ABAE – Associação Bandeira Azul que consiste na monitorização, 
recolha, caracterização e quantificação dos resíduos que se encontram no areal. Em duas horas, foram 
recolhidos 14 sacos de resíduos, contabilizando-se 613 cotonetes, 221 beatas, 19 isqueiros e 5 chinelos, 
bem como variados resíduos provenientes da atividade piscatória. A ação, integrada num 
acampamento, foi organizada pela Ecolojovem (Juventude do Partido Ecologista “Os Verdes”) e contou 
com o apoio da Câmara, que garantiu a triagem, a recolha e o encaminhamento dos resíduos.

No âmbito da campanha “Vamos limpar a nossa praia”, do projeto “Amar o Mar”, foi dinamizada uma 
limpeza da Praia da Costa do Norte, no dia 26 de setembro. A ação contou com cerca de 150 
participantes, muitos deles alunos das Escolas Vasco da Gama e Poeta Al Berto e do Centro de Formação 
Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM). Em apenas duas horas de ação, 
foram recolhidos 203,75 quilos de resíduos, bem como 3055 beatas. A iniciativa, de âmbito nacional, 
resultou de uma parceria entre a Liga para a Proteção da Natureza (LPN) e o Pingo Doce. A Câmara 
Municipal de Sines deu apoio no transporte dos participantes, na disponibilização de sacos e na recolha 
dos resíduos.

PRAIA DE MORGAVEL
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INFORMAÇÃO OFICIAL

  A revista foi criada por quatro amigos - Gonçalo Naves, 
Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva -, movidos por 
três objetivos principais: incentivar a fruição / criação 
artística, fomentar a participação social e fomentar a par-
ticipação política informada.

Um grupo de jovens universitários naturais de Sines apre-
sentou a 22 de novembro, no auditório do Centro de Artes 
de Sines, a nova gazeta "devaneio", uma revista em for-
mato papel e com periodicidade trimestral.

  Para Gil Gonçalves, a revista responde à intenção de abrir 
um espaço para "combater o desinteresse" e estimular os 
jovens a terem "um papel mais ativo" na comunidade sini-
ense.
  Nas palavras de João Soares, é um projeto "com uma 
linha independente", que ambiciona "passar das conver-
sas de café para algo que possa ter impacto em Sines".
  Para Gonçalo Naves, o essencial é envolver os jovens e 
encorajá-los a fazer ouvir a sua voz: "Queremos que os 
jovens que acham que têm alguma coisa para dizer 
venham ter connosco".
  Essa participação alargada aconteceu já na primeira edi-
ção. Além dos textos dos fundadores, foram publicados 
trabalhos de outros jovens, colaboradores que deram o 
seu contributo nas várias áreas que compõem a revista: 
entrevista, crítica de arte, comentário, fotografia, design, 
cartoon. Também eles subiram ao palco no dia da apre-
sentação.
  A revista encontra-se disponível nos estabelecimentos 
comerciais que apoiaram a edição deste número, entre 
outros locais.
  A "devaneio" trabalha já no seu segundo número e, até 31 
de dezembro, acolhe propostas de textos ou ilustrações 
de jovens de Sines com idade igual ou inferior a 25 anos.
  Para saber mais, consultar a página do Facebook 
http://fb.com/gazetadevaneio.

Conselho Municipal da Juventude

Jovens e município
preparam 2020 em conjunto

O Conselho Municipal da Juventude reuniu-se a 30 de outubro, no espaço da antiga Ludoteca. 
Órgão consultivo do município ao qual compete pronunciar-se sobre matérias relacionadas com 
a política municipal de juventude, o conselho discutiu as atividades previstas para esta faixa 
etária em 2020 e recolheu sugestões para a programação da Quinzena da Juventude do próximo 
ano. Outro ponto em discussão foi o programa "Mãos à Obra", programa ocupacional no seio do 
qual 50 jovens passaram parte das férias de verão de 2019 a tomar contacto com o mundo do 
trabalho nos serviços do município e das freguesias.

Projeto editorial

Grupo de jovens de Sines lança 
gazeta «devaneio»

J    U   V   E   N   T   U   D   E

EDITAL N.º 122/2019

:: Associação de Moradores da Sonega – 3.000,00 €

- Aprovado o preçário e praticar, horários e aulas dos 
Ateliês de Movimento e Dança para o ano letivo 
2019/2020;

:: Santa Casa da Misericórdia de Sines – 5.000,00 €

:: Associação de Moradores do Casoto e Arredores – 
1.000,00 €

- Aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas 
e o Município de Sines, com vista à digitalização de 
documentos fotográficos do Fundo do Gabinete da 
Área de Sines custodiados pelo Arquivo Distrital de 
Setúbal.

:: Prosas – Projeto Sénior de Artes e Saberes de Sines – 
3.500,00 €

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

:: Associação 4 Patas - 3.000,00 €

:: Associação Caboverdiana de Sines – 8.000,00 €

:: Cáritas Paroquial de Sines - 2.000,00 €

:: Associação Sines Solidária -  1.000,00 €
:: A GRALHA – Associação para o Desenvolvimento de 
Porto Covo – 7.000,00 €

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 05 de 
setembro de 2019, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

- Aprovada autorização para escolha e início do proce-
dimento de alteração do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo Desportivo;

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2019 
– Associações de Cariz Social, sendo os apoios a atri-
buir os seguintes:

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2019 
– Associações de Cariz Cultural, sendo os apoios a atri-
buir os seguintes: 

:: SMURSS – Sociedade Musical União Recreio Sport 
Sineense - 4.500,00 €
:: Skalabá Tuka – 1.500,00 € 

:: Cercisiago - 7.000,00 €

:: Arte Velha Associação – 3.500,00 €

:: Missão Coragem – 1.000,00 €

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-11-28

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 03 de 
outubro de 2019, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

EDITAL N.º 123/2019

- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Requalificação do Bairro da Quinta dos 
Passarinhos, em Sines;

O Presidente da Câmara

2019-11-28

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 17 de 
outubro de 2019, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

EDITAL N.º 124/2019

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Execução do Centro de Dia de Porto 
Covo;
- Aprovada a escolha e inicío do procedimento para a 
Empreitada de Execução das Infraestruturas do Lote-
amento de Municipal Sul-Nascente de Sines;
- Aprovada a definição de critérios referentes às Bol-
sas de Estudo ao Ensino Superior para o ano letivo 
2019/2020;
- Aprovado o procedimento de alteração ao Regula-
mento de Serviços de Saneamento de Águas Residu-
ais Urbanas do Município de Sines;

2019-11-28

O Presidente da Câmara

EDITAL N.º 125/2019

- Aprovado o procedimento de alteração ao Regula-
mento de Serviço de Abastecimento Público de Água 
do Município de Sines;

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 de 
31 de outubro de 2019, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovado o procedimento de alteração ao Regula-
mento Municipal do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos e Higiene Pública do município de Sines. 

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Execução do Observatório do Mar;
- Aprovada a proposta de definição da Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano 2020, do 
percentual de 0,25 %;
- Aprovada proposta para vigorar no ano 2019, com 
efeitos na liquidação que será feita em 2020:

1 / 20 €
N.º de dependentes / Dedução fixa (em €)

2 / 40 €

2. A redução da taxa do imposto municipal sobre imó-
veis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a apli-
car ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 
habitação 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 respe-
tivo agregado familiar, nos termos do artigo 112.º- A 
do CIMI, de acordo com a seguinte tabela:

3 ou mais / 70 €

1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) de 0,355% para os prédios urbanos, con-
forme alínea c) do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 
112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI);

- Aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação dos Servi-
ços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais referente ao ano 2019, com 
vista à atribuição de subsídio no valor de 87 225,00 €;

EDITAL N.º 126/2019

:: Vasco da Gama Atlético Clube – 31 200,00 €

:: Ginásio Clube de Sines – 12 000,00 €

:: Independentes Futsal – 6 000,00 €

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;

- Aprovada a proposta de participação de 4,35 % no 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
para vigorar no ano 2020;

3. 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:

- Aprovada a proposta de:

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada a proposta de Orçamento e Grandes 
Opções do Plano 2020/2023.

2019-11-28

:: Lançamento em 2020, relativo ao exercício de 2019, 
de uma Derrama de 1,5 % sobre o lucro tributável su-
jeito e não Isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas; 
:: A Isenção da Derrama em 2020, relativa ao exercício 
de 2019 para os sujeitos passivos cujo volume de negó-
cios no ano anterior não ultrapasse os 150.000,00 €;

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 07 de 
novembro de 2019, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

O Presidente da Câmara

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Des-
portivo 2018-2019, nomeadamente:

:: Hóquei Clube Vasco da Gama – 16 200,00 €

:: Andebol Clube de Sines – 15 000,00 €

:: Clube de Natação Litoral Alentejano – 11 520,00 €

- Adjudicado o serviço de nadadores-salvadores para 
as Piscinas Municipais;
- Aprovado o Plano Intermunicipal de Defesa da Flo-
resta contra Incêndios dos Municípios de Sines e San-
tiago do Cacém;
- Aprovação de minuta de protocolo de colaboração 
com a Subcomissão de Coordenação Regional do Alen-
tejo para o SNIPI.

O Presidente da Câmara 
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-11-28

- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Expansão Nascente da ZIL II, em Sines;

- Aprovada proposta do valor de venda de bilhetes a 
praticar no Festival Músicas do Mundo 2020;
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INFORMAÇÃO OFICIAL

  A revista foi criada por quatro amigos - Gonçalo Naves, 
Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva -, movidos por 
três objetivos principais: incentivar a fruição / criação 
artística, fomentar a participação social e fomentar a par-
ticipação política informada.

Um grupo de jovens universitários naturais de Sines apre-
sentou a 22 de novembro, no auditório do Centro de Artes 
de Sines, a nova gazeta "devaneio", uma revista em for-
mato papel e com periodicidade trimestral.

  Para Gil Gonçalves, a revista responde à intenção de abrir 
um espaço para "combater o desinteresse" e estimular os 
jovens a terem "um papel mais ativo" na comunidade sini-
ense.
  Nas palavras de João Soares, é um projeto "com uma 
linha independente", que ambiciona "passar das conver-
sas de café para algo que possa ter impacto em Sines".
  Para Gonçalo Naves, o essencial é envolver os jovens e 
encorajá-los a fazer ouvir a sua voz: "Queremos que os 
jovens que acham que têm alguma coisa para dizer 
venham ter connosco".
  Essa participação alargada aconteceu já na primeira edi-
ção. Além dos textos dos fundadores, foram publicados 
trabalhos de outros jovens, colaboradores que deram o 
seu contributo nas várias áreas que compõem a revista: 
entrevista, crítica de arte, comentário, fotografia, design, 
cartoon. Também eles subiram ao palco no dia da apre-
sentação.
  A revista encontra-se disponível nos estabelecimentos 
comerciais que apoiaram a edição deste número, entre 
outros locais.
  A "devaneio" trabalha já no seu segundo número e, até 31 
de dezembro, acolhe propostas de textos ou ilustrações 
de jovens de Sines com idade igual ou inferior a 25 anos.
  Para saber mais, consultar a página do Facebook 
http://fb.com/gazetadevaneio.

Conselho Municipal da Juventude

Jovens e município
preparam 2020 em conjunto

O Conselho Municipal da Juventude reuniu-se a 30 de outubro, no espaço da antiga Ludoteca. 
Órgão consultivo do município ao qual compete pronunciar-se sobre matérias relacionadas com 
a política municipal de juventude, o conselho discutiu as atividades previstas para esta faixa 
etária em 2020 e recolheu sugestões para a programação da Quinzena da Juventude do próximo 
ano. Outro ponto em discussão foi o programa "Mãos à Obra", programa ocupacional no seio do 
qual 50 jovens passaram parte das férias de verão de 2019 a tomar contacto com o mundo do 
trabalho nos serviços do município e das freguesias.

Projeto editorial

Grupo de jovens de Sines lança 
gazeta «devaneio»

J    U   V   E   N   T   U   D   E

EDITAL N.º 122/2019

:: Associação de Moradores da Sonega – 3.000,00 €

- Aprovado o preçário e praticar, horários e aulas dos 
Ateliês de Movimento e Dança para o ano letivo 
2019/2020;

:: Santa Casa da Misericórdia de Sines – 5.000,00 €

:: Associação de Moradores do Casoto e Arredores – 
1.000,00 €

- Aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas 
e o Município de Sines, com vista à digitalização de 
documentos fotográficos do Fundo do Gabinete da 
Área de Sines custodiados pelo Arquivo Distrital de 
Setúbal.

:: Prosas – Projeto Sénior de Artes e Saberes de Sines – 
3.500,00 €

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

:: Associação 4 Patas - 3.000,00 €

:: Associação Caboverdiana de Sines – 8.000,00 €

:: Cáritas Paroquial de Sines - 2.000,00 €

:: Associação Sines Solidária -  1.000,00 €
:: A GRALHA – Associação para o Desenvolvimento de 
Porto Covo – 7.000,00 €

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 05 de 
setembro de 2019, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

- Aprovada autorização para escolha e início do proce-
dimento de alteração do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo Desportivo;

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2019 
– Associações de Cariz Social, sendo os apoios a atri-
buir os seguintes:

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo 2019 
– Associações de Cariz Cultural, sendo os apoios a atri-
buir os seguintes: 

:: SMURSS – Sociedade Musical União Recreio Sport 
Sineense - 4.500,00 €
:: Skalabá Tuka – 1.500,00 € 

:: Cercisiago - 7.000,00 €

:: Arte Velha Associação – 3.500,00 €

:: Missão Coragem – 1.000,00 €

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-11-28

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 03 de 
outubro de 2019, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

EDITAL N.º 123/2019

- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Requalificação do Bairro da Quinta dos 
Passarinhos, em Sines;

O Presidente da Câmara

2019-11-28

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 17 de 
outubro de 2019, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa:

EDITAL N.º 124/2019

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Execução do Centro de Dia de Porto 
Covo;
- Aprovada a escolha e inicío do procedimento para a 
Empreitada de Execução das Infraestruturas do Lote-
amento de Municipal Sul-Nascente de Sines;
- Aprovada a definição de critérios referentes às Bol-
sas de Estudo ao Ensino Superior para o ano letivo 
2019/2020;
- Aprovado o procedimento de alteração ao Regula-
mento de Serviços de Saneamento de Águas Residu-
ais Urbanas do Município de Sines;

2019-11-28

O Presidente da Câmara

EDITAL N.º 125/2019

- Aprovado o procedimento de alteração ao Regula-
mento de Serviço de Abastecimento Público de Água 
do Município de Sines;

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 de 
31 de outubro de 2019, foram tomadas as seguintes 
deliberações com eficácia externa:

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovado o procedimento de alteração ao Regula-
mento Municipal do Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos e Higiene Pública do município de Sines. 

- Aprovada a escolha e início do procedimento da 
Empreitada de Execução do Observatório do Mar;
- Aprovada a proposta de definição da Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano 2020, do 
percentual de 0,25 %;
- Aprovada proposta para vigorar no ano 2019, com 
efeitos na liquidação que será feita em 2020:

1 / 20 €
N.º de dependentes / Dedução fixa (em €)

2 / 40 €

2. A redução da taxa do imposto municipal sobre imó-
veis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a apli-
car ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a 
habitação 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 respe-
tivo agregado familiar, nos termos do artigo 112.º- A 
do CIMI, de acordo com a seguinte tabela:

3 ou mais / 70 €

1. A fixação de uma taxa de Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) de 0,355% para os prédios urbanos, con-
forme alínea c) do n.º 1 e nos termos do n.º 5 do art.º 
112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(CIMI);

- Aprovada a minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines e a Associação dos Servi-
ços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores 
das Autarquias Locais referente ao ano 2019, com 
vista à atribuição de subsídio no valor de 87 225,00 €;

EDITAL N.º 126/2019

:: Vasco da Gama Atlético Clube – 31 200,00 €

:: Ginásio Clube de Sines – 12 000,00 €

:: Independentes Futsal – 6 000,00 €

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;

- Aprovada a proposta de participação de 4,35 % no 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
para vigorar no ano 2020;

3. 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:

- Aprovada a proposta de:

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada a proposta de Orçamento e Grandes 
Opções do Plano 2020/2023.

2019-11-28

:: Lançamento em 2020, relativo ao exercício de 2019, 
de uma Derrama de 1,5 % sobre o lucro tributável su-
jeito e não Isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas; 
:: A Isenção da Derrama em 2020, relativa ao exercício 
de 2019 para os sujeitos passivos cujo volume de negó-
cios no ano anterior não ultrapasse os 150.000,00 €;

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 07 de 
novembro de 2019, foram tomadas as seguintes deli-
berações com eficácia externa:

O Presidente da Câmara

- Aprovada proposta de apoio ao Associativismo Des-
portivo 2018-2019, nomeadamente:

:: Hóquei Clube Vasco da Gama – 16 200,00 €

:: Andebol Clube de Sines – 15 000,00 €

:: Clube de Natação Litoral Alentejano – 11 520,00 €

- Adjudicado o serviço de nadadores-salvadores para 
as Piscinas Municipais;
- Aprovado o Plano Intermunicipal de Defesa da Flo-
resta contra Incêndios dos Municípios de Sines e San-
tiago do Cacém;
- Aprovação de minuta de protocolo de colaboração 
com a Subcomissão de Coordenação Regional do Alen-
tejo para o SNIPI.

O Presidente da Câmara 
Nuno José Gonçalves Mascarenhas
2019-11-28

- Aprovada a escolha e início do procedimento para a 
Empreitada de Expansão Nascente da ZIL II, em Sines;

- Aprovada proposta do valor de venda de bilhetes a 
praticar no Festival Músicas do Mundo 2020;
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  A Câmara Municipal de Sines já garantia a 100% os 
custos dos transportes dos alunos dos três ciclos 
do ensino básico. Agora, passou a fazê-lo também 
para os alunos que frequentam o ensino secun-
dário. 

A Câmara Municipal de Sines aprovou, na sua reu-
nião de 17 de outubro, por unanimidade, a assun-
ção integral dos encargos com passes escolares 
dos alunos do ensino secundário. 
  A medida, com efeito a partir do presente ano leti-
vo, 2019/2020, tem como objetivo o alívio das famí-
lias desta despesa, contribuindo para a igualdade 
de acesso à educação e ensino e ajudando a preve-
nir o abandono escolar. A medida visa, ainda, pro-
mover a equidade, reduzindo assimetrias que se 
verificavam quando aplicados os apoios legal-
mente previstos para o transporte escolar.

  Dos 250 alunos do ensino secundário matricula-
dos na Escola Poeta Al Berto, em Sines, no ano 
letivo 2018/2019, 21 usufruíram de transporte esco-
lar na modalidade de circuito especial em trans-
portes municipais (suportado a 100% pela Câmara 
Municipal) e 19 na modalidade de transporte 
público (suportado a 50% pela autarquia).

  A Câmara também comparticipava 50% do passe 
dos alunos que, por não encontrarem áreas de edu-
cação específicas no nosso concelho, frequenta-
vam a Escola Manuel da Fonseca, em Santiago do 
Cacém (oito alunos, no ano letivo 2018/2019), e a 
Escola Padre António Macedo, em Vila Nova de 
Santo André (19 alunos).

Auxílios económicos

Aprovada gratuitidade de todos 
os transportes escolares em Sines

Transportes escolares gratuitos estendidos ao ensino secundário.

  Com a medida agora aprovada, todos os estudan-
tes e famílias ficam em situação de igualdade, inde-
pendentemente da escola que frequentam ou do 
ponto do concelho onde residem. 
  Apenas são excluídos do apoio os alunos que fre-
quentem numa escola fora do concelho áreas for-
mativas para as quais exista resposta em Sines.

Números do Apoio Social Escolar
Auxílios económicos

O Apoio Social Escolar da Câmara Municipal de Sines chega neste ano letivo a, pelo menos, 275 alunos: 
204 do 1.º ciclo e 71 do pré-escolar. No 1.º ciclo, 125 alunos ficaram isentos das senhas de refeição e rece-
beram os livros de fichas e material escolar. Também neste ciclo de ensino, 79 crianças receberam os 
livros de fichas e têm uma comparticipação de metade do valor das refeições nos refeitórios escolares. 
No pré-escolar, 50 crianças têm isenção das senhas de refeições e 21 são comparticipadas em metade 
do seu valor.

  Na abertura do seminário, o vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Fernando Ramos, disse que foi "com entusiasmo" que a autarquia recebeu 
este projeto, tanto mais porque se veio interligar com a operação "Aprender 
Fora de Portas", que a Câmara está a executar em conjunto com a escolas, 
para combater o insucesso escolar.

O Centro de Artes de Sines recebeu, no dia 25 de outubro, o I Seminário      
Nacional de Tutorias em Contexto Escolar: Diálogo(s) entre a Investigação e a 
Prática Educativa.

  O seminário foi uma organização conjunta do Grupo Universitário de Investi-
gação em Autorregulação (GUIA) da Escola de Psicologia da Universidade do 
Minho, do Agrupamento de Escolas de Sines e da Câmara Municipal de Sines. 
Teve 149 participantes no local e foi transmitido em direto pela Internet.

  "Sem esta parceria com a Câmara Municipal de Sines não seria possível 
levarmos o nosso concelho mais longe em termos de promoção do sucesso 
escolar dos nossos alunos", afirmou.
  Pedro Rosário, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, membro 
da comissão científica do seminário, salientou o contributo principal que o 
seminário pretendeu trazer às tutorias enquanto ferramenta para o sucesso 
escolar: "traduzir a investigação para a prática e aprender com a prática para 
poder informar a nova investigação".
  O seminário esteve integrado na operação "Aprender Fora de Portas - Planos 
e Projetos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar", um investimento 
de 554 633,04 € comparticipado em 85% no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FSE / União Europeia, o que repre-
senta uma comparticipação comunitária de 471 463,58 €.

  Bernardette Almeida, diretora do Agrupamento de Escolas de Sines, deu 
relevo ao trabalho em parceria desenvolvido com a autarquia.

  O objetivo do seminário foi aproximar as comunidades científica e profissio-
nal envolvidas nas tutorias, uma estratégia de orientação personalizada con-
cebida com o objetivo de promover a autonomia dos alunos, melhorar o seu 
comportamento e resultados e prevenir o absentismo e o abandono escolar. 

Iniciativas

Refletir para ensinar melhor
Dois encontros nacionais em Sines com um objetivo comum: 

debater estratégias para promover o sucesso escolar de todos os alunos.

O Agrupamento de Escolas de Sines organizou, no dia 10 de setembro, no audi-
tório do Centro de Artes de Sines, a Conferência Nacional "A dislexia na transi-
ção do 1.º para o 2.º ciclo", no âmbito do projeto europeu Erasmus + 
DysTRANS – Apoiando o indivíduo disléxico em transição da escola do 1.º para 
o 2.º ciclo.
  A iniciativa contou com 133 participantes, essencialmente professores, mas 
também técnicos, encarregados de educação, assistentes operacionais e estu-
dantes / formandos, não só do concelho de Sines, mas também do Algarve, 
Alentejo e Centro.

  Foram desenvolvidas ainda duas mesas-redondas, sendo que na primeira foi 
apresentada a avaliação e intervenção realizada neste agrupamento, bem 
como analisado o impacto do projeto nas dinâmicas. 

  Durante o dia, os participantes tiveram oportunidade de conhecer o projeto 
desenvolvido durante dois anos, os seus objetivos, metodologia, produtos inte-
lectuais (para professores e pais) e resultados.

  A Câmara Municipal de Sines apoiou a iniciativa.

CONFERÊNCIA SOBRE DISLEXIA

SEMINÁRIO SOBRE TUTORIAS

Balcão da Inclusão

com deficiência ou incapacidade
O município de Sines vai implementar nos seus serviços a modalidade de Balcão da Inclusão, cujo 
objetivo é fazer um atendimento especializado na temática deficiência / incapacidade às pessoas que se 
encontrem nessa situação. A adesão de Sines ao projeto foi formalizada a 26 de novembro, em 
Alcanena, através da assinatura do protocolo de cooperação com o Instituto Nacional para Reabilitação. 
O balcão prestará informação global e integrada sobre direitos, benefícios e recursos existentes para 
pessoas com deficiência / incapacidade. Neste local, os munícipes serão apoiados na procura das 
soluções mais adequadas à sua situação concreta relativamente a questões como prestações e 
respostas sociais, emprego e formação profissional, produtos de apoio / ajudas técnicas, benefícios 
fiscais, acessibilidades e transportes, intervenção precoce e educação.

Sines vai ter balcão para pessoas 
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  A Câmara Municipal de Sines já garantia a 100% os 
custos dos transportes dos alunos dos três ciclos 
do ensino básico. Agora, passou a fazê-lo também 
para os alunos que frequentam o ensino secun-
dário. 

A Câmara Municipal de Sines aprovou, na sua reu-
nião de 17 de outubro, por unanimidade, a assun-
ção integral dos encargos com passes escolares 
dos alunos do ensino secundário. 
  A medida, com efeito a partir do presente ano leti-
vo, 2019/2020, tem como objetivo o alívio das famí-
lias desta despesa, contribuindo para a igualdade 
de acesso à educação e ensino e ajudando a preve-
nir o abandono escolar. A medida visa, ainda, pro-
mover a equidade, reduzindo assimetrias que se 
verificavam quando aplicados os apoios legal-
mente previstos para o transporte escolar.

  Dos 250 alunos do ensino secundário matricula-
dos na Escola Poeta Al Berto, em Sines, no ano 
letivo 2018/2019, 21 usufruíram de transporte esco-
lar na modalidade de circuito especial em trans-
portes municipais (suportado a 100% pela Câmara 
Municipal) e 19 na modalidade de transporte 
público (suportado a 50% pela autarquia).

  A Câmara também comparticipava 50% do passe 
dos alunos que, por não encontrarem áreas de edu-
cação específicas no nosso concelho, frequenta-
vam a Escola Manuel da Fonseca, em Santiago do 
Cacém (oito alunos, no ano letivo 2018/2019), e a 
Escola Padre António Macedo, em Vila Nova de 
Santo André (19 alunos).

Auxílios económicos

Aprovada gratuitidade de todos 
os transportes escolares em Sines

Transportes escolares gratuitos estendidos ao ensino secundário.

  Com a medida agora aprovada, todos os estudan-
tes e famílias ficam em situação de igualdade, inde-
pendentemente da escola que frequentam ou do 
ponto do concelho onde residem. 
  Apenas são excluídos do apoio os alunos que fre-
quentem numa escola fora do concelho áreas for-
mativas para as quais exista resposta em Sines.

Números do Apoio Social Escolar
Auxílios económicos

O Apoio Social Escolar da Câmara Municipal de Sines chega neste ano letivo a, pelo menos, 275 alunos: 
204 do 1.º ciclo e 71 do pré-escolar. No 1.º ciclo, 125 alunos ficaram isentos das senhas de refeição e rece-
beram os livros de fichas e material escolar. Também neste ciclo de ensino, 79 crianças receberam os 
livros de fichas e têm uma comparticipação de metade do valor das refeições nos refeitórios escolares. 
No pré-escolar, 50 crianças têm isenção das senhas de refeições e 21 são comparticipadas em metade 
do seu valor.

  Na abertura do seminário, o vice-presidente da Câmara Municipal de Sines, 
Fernando Ramos, disse que foi "com entusiasmo" que a autarquia recebeu 
este projeto, tanto mais porque se veio interligar com a operação "Aprender 
Fora de Portas", que a Câmara está a executar em conjunto com a escolas, 
para combater o insucesso escolar.

O Centro de Artes de Sines recebeu, no dia 25 de outubro, o I Seminário      
Nacional de Tutorias em Contexto Escolar: Diálogo(s) entre a Investigação e a 
Prática Educativa.

  O seminário foi uma organização conjunta do Grupo Universitário de Investi-
gação em Autorregulação (GUIA) da Escola de Psicologia da Universidade do 
Minho, do Agrupamento de Escolas de Sines e da Câmara Municipal de Sines. 
Teve 149 participantes no local e foi transmitido em direto pela Internet.

  "Sem esta parceria com a Câmara Municipal de Sines não seria possível 
levarmos o nosso concelho mais longe em termos de promoção do sucesso 
escolar dos nossos alunos", afirmou.
  Pedro Rosário, da Escola de Psicologia da Universidade do Minho, membro 
da comissão científica do seminário, salientou o contributo principal que o 
seminário pretendeu trazer às tutorias enquanto ferramenta para o sucesso 
escolar: "traduzir a investigação para a prática e aprender com a prática para 
poder informar a nova investigação".
  O seminário esteve integrado na operação "Aprender Fora de Portas - Planos 
e Projetos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar", um investimento 
de 554 633,04 € comparticipado em 85% no âmbito do programa operacional 
Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos FSE / União Europeia, o que repre-
senta uma comparticipação comunitária de 471 463,58 €.

  Bernardette Almeida, diretora do Agrupamento de Escolas de Sines, deu 
relevo ao trabalho em parceria desenvolvido com a autarquia.

  O objetivo do seminário foi aproximar as comunidades científica e profissio-
nal envolvidas nas tutorias, uma estratégia de orientação personalizada con-
cebida com o objetivo de promover a autonomia dos alunos, melhorar o seu 
comportamento e resultados e prevenir o absentismo e o abandono escolar. 

Iniciativas

Refletir para ensinar melhor
Dois encontros nacionais em Sines com um objetivo comum: 

debater estratégias para promover o sucesso escolar de todos os alunos.
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a conviver, passear e aprender

MÊS SÉNIOR
Um outubro bem passado: 

A Câmara Municipal de Sines organizou, de 1 a 30 
de outubro, o Mês Sénior, dedicado à população 
com 55 anos ou mais idade, com vista a fomentar o 
envelhecimento ativo.
  Ao longo do mês, foram realizadas diversas ativi-
dades pensadas para esta faixa etária. Os seniores 

inscritos tiveram a oportunidade de participar em 
manhãs desportivas, sessões de cinema portu-
guês e, além das promovidas pela CMS, atividades 
diversas organizadas por Santa Casa da Misericór-
dia de Sines, ATL «A Gaivota», Prosas, Centro de 
Saúde de Sines e Guarda Nacional Republicana.

  O Mês Sénior contou também com visitas ao 
Museu da Saúde e ao Museu do Desporto, sessões 
de teatro, debates, espetáculos de música e 
magia, uma sessão de esclarecimento sobre aci-
dentes vasculares cerebrais e um convívio «chá das 
cinco».

O programa Diabetes em Movimento® Sines arrancou a 2 
de outubro.
  Este programa comunitário de exercício físico para pes-
soas com diabetes tipo 2 é implementado em Sines numa 
parceria entre a Câmara Municipal de Sines e o Centro de 
Saúde de Sines/ULSLA. A coordenação é do Programa Na-
cional para a Promoção da Atividade Física e do Programa 
Nacional para a Diabetes da Direção-Geral da Saúde.

  As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2019, 
através de referenciação dos médicos de família das unida-
des de saúde aderentes. A participação é gratuita.
  Este programa de intervenção multi-institucional, multi-
disciplinar e multicomponente representa um esforço arti-
culado da sociedade para proporcionar uma solução con-
creta e efetiva de exercício físico para esta população.
  A diabetes é um dos principais problemas de saúde pública 
do nosso país (existem cerca de 1 milhão de pessoas com 
esta doença crónica em Portugal) e a atividade física é um 
dos pilares do tratamento - melhorando o controlo meta-
bólico, reduzindo o risco cardiovascular e aumentando a 
funcionalidade e a qualidade de vida.
 

  As sessões de exercício decorrem às segundas, quartas e 
sextas-feiras no Pavilhão dos Desportos de Sines e são 
monitorizadas por profissionais do exercício físico e por 
enfermeiros.

diabéticos tipo 2 arrancou em Sines

Diabetes em Movimento®

Programa de desporto para 

e com melhor climatização
Piscina Municipal mais segura

Equipamentos desportivos

A Câmara Municipal de Sines melhorou as condi-
ções de utilização da Piscina Municipal de Sines 
Carlos Manafaia. 

  As outras obras realizadas contemplaram a repa-
ração de pavimentos e portas de segurança, pin-
tura de balneários, substituição de chaveiros e 
desinfeção de sistemas.
   O investimento global totalizou 150 mil euros.
  Outra melhoria na piscina com efeito já nesta 
época 2019/2020 foi a introdução de nadadores-
salvadores, contratualizada com a associação Res-
gate - Associação de Nadadores-Salvadores do 
Litoral Alentejano.

  O principal investimento realizado nas instala-
ções foi a substituição do sistema de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado. A obra beneficiou a 
climatização de toda a nave da piscina e, por con-
sequência, o bem-estar dos seus utentes e visitan-
tes. Foi um investimento de 94 mil euros.

O programa já está a decorrer, mas ainda recebe 
inscrições, até 31 de dezembro
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Susana Mateus, triatleta siniense, sagrou-se campeã nacio-
nal no Campeonato Nacional de Triatlo realizado em Sines, 
no dia 21 de setembro.
  A triatleta, a competir pelo Grupo Desportivo e Cultural 
dos Trabalhadores da Repsol Polímeros, conseguiu o 1.º 
lugar no escalão 30-34 anos.

 

  Os melhores triatletas portugueses, jovens e adultos, com-
petiram em Sines numa jornada da modalidade que incluiu 
o Campeonato Nacional Individual Triatlo Elite e o Campeo-
nato Nacional Individual Triatlo Grupos de Idade. 
  Numa das modalidades olímpicas mais completas, os tria-
tletas de elite percorreram 1,5km de natação, 40km de 
ciclismo e 10km de atletismo.   

  Para além de Susana Mateus, também outros triatletas da 
região se destacaram, como Adriano Domingos, Dino 
Ablum, Fábio Jesus, Rodrigo Silva, Rui Gonçalves, Rodrigo 
Costa, Carlos Rosário e António Martins.

  O centro do evento foi a Avenida e a Praia Vasco da Gama. 
  O Campeonato Nacional Individual de Triatlo foi organi-
zado pela Federação de Triatlo de Portugal, com o apoio da 
Câmara Municipal de Sines.

Eventos desportivos

Nacional de triatlo em Sines 
teve vitória de atleta local

A edição de 2019 do Trail da Costa Vicentina, disputado a 13 de outubro, bateu 
o recorde de participantes: 1000 corredores a percorrer o trilho / caminho 
pedestre entre Santiago do Cacém e Porto Covo. 
  Na classificação geral masculina, a vitória coube ao atleta Rui Sequeira. Inês 
Peixoto venceu a prova feminina. Por equipas, subiu ao primeiro lugar do 
pódio a Monsanto Running Team.
  O trail subdividiu-se em três distâncias: além da principal (57km), os atletas 
tiveram como alternativas percursos de 25km, entre o Cercal e Porto Covo, e 
de 15km, entre a Sonega e Porto Covo. 
  O trail é uma organização da empresa Ganhardestak, com o apoio das Câma-
ras Municipais de Sines e Santiago do Cacém.

Eventos desportivos

Recorde de atletas
no Trail da Costa 

Vicentina

24 de Novembro

Município de Sines: Ano 657

  Na componente desportiva, destaque para a nata-
ção, com o Campeonato Nacional de Clubes da 3.ª 
Divisão, na Piscina Municipal Carlos Manafaia.

O município de Sines, fundado em 1362 pelo rei D. 
Pedro I, celebrou 657 anos no dia 24 de novembro.

  O programa das comemorações abriu a 23 de 
novembro e prolongou-se até 30 de novembro.
  No dia 23, no centro de exposições do Centro de 
Artes de Sines, foi inaugurada a exposição "Mundi-
vidências", com trabalhos de seis fotógrafos do 
concelho (ver abaixo).
  As iniciativas protocolares das comemorações 
aconteceram a 24 de novembro, nos Paços do Con-
celho: hastear da bandeira e sessão solene da 
Assembleia Municipal. Também nos Paços do Con-
celho, fez-se a apresentação dos resultados do pro-
jeto "Dizeres" (ver pág. 22).

  As comemorações ficaram completas com as ati-
vidades da Biblioteca Municipal de Sines, Associa-
ção Arte Velha, Andebol Clube de Sines, Associa-
ção Resgate, livraria A das Artes, Escola Vasco da 
Gama e Grupo Desportivo da Baixa de S. Pedro.

  O principal destaque das comemorações aconte-
ceu a 24 de novembro, no Pavilhão Multiusos de 
Sines: o concerto conjunto do fadista Camané com 
o pianista Mário Laginha, que trouxeram para o 
palco o disco em duo acabado de lançar, "Aqui 
está-se sossegado". 

Exposição «Mundividências»

Seis fotógrafos de Sines 
expõem juntos no CAS

  No âmbito das comemorações do Dia do Municí-
pio, o Centro de Artes de Sines lançou o desafio 
para que cada um dos fotógrafos concebesse um 
projeto coerente que refletisse um momento do 
seu trabalho ou um conceito que condensasse a 
abrangência da sua obra. O resultado foi esta expo-
sição, composta por 57 fotografias distribuídas por 
seis núcleos, correspondentes a cada um dos         
artistas.
  A exposição está patente até 26 de janeiro de 
2020, de segunda a sexta-feira, no período 14h00-
20h00, e aos sábados, domingos e feriados, no 
período 14h30-20h00. A entrada é livre.

A Câmara Municipal de Sines inaugurou a 23 de 
novembro, no centro de exposições do Centro de 
Artes de Sines, a exposição “Mundividências”, 
com a participação de seis fotógrafos do concelho: 
Jorge Custódio, Luís Magalhães, Rui Pereira, 
Sofia Costa, Tiago Canhoto e Vítor Seromenho.

Sessão solene > Vereador 

José Ferreira Costa anunciou, no seu discurso da 
sessão solene da Assembleia Municipal come-
morativa do Dia do Município, a renúncia ao man-
dato de vereador para o qual estava eleito, pelo 
movimento SIM, para o período 2017-2021. O 
autarca cessou funções a 30 de novembro e será 
substituído por Paulo Beliche. 
  Natural de Fafe, mas a viver em Sines desde 
1970, José Ferreira Costa é um dos mais experi-
entes autarcas sinienses. Foi eleito municipal 
continuamente desde 1976 até ao momento pre-
sente, com exceção do período 1994-97, quando 
desempenhou funções de administrador dele-
gado da Associação de Municípios do Litoral 
Alentejano.

Ferreira Costa anunciou 
renúncia ao mandato

  O seu discurso de despedida foi aplaudido de pé 
por todas as forças políticas presentes.

Eventos desportivos

Nacional de natação da 
3.ª divisão foi em Sines

  No setor masculino, além dos Vikings, clube de Odivelas, subiram à 2.ª divi-
são as equipas do Natação Olhão, Naval Praia da Vitória e Cova da Piedade. 

  O Campeonato Nacional da 3.ª Divisão realizado em Sines teve a participação 
de 50 clubes. Estiveram em competição 199 nadadores e 177 nadadoras.

O Vikings Sports Club, em masculinos, e a Associação Louzan Natação, em 
femininos, foram os clubes vencedores do Campeonato Nacional da 3.º Divi-
são de Natação, realizado a 30 de novembro, na Piscina Municipal Carlos 
Manafaia.

  Na competição feminina, depois da Associação Louzan Natação, clube da 
Lousã, ficaram classificadas as equipas do Natação de Lisboa, Colégio Efanor 
e União de Coimbra, que também subiram à 2.ª divisão.

  A prova foi uma organização conjunta de Federação Portuguesa de Natação, 
ANALENTEJO e Câmara Municipal de Sines.

LUÍS FILIPE NUNES
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M.A.R. 2019
Na rua, as artes respiram

A M.A.R. – Mostra de Artes de Rua, uma organização do Teatro do Mar, teve a sua terceira edição entre 19 e 21 de setembro. O mau tempo condicionou o 
programa (em especial, no último dia), mas a iniciativa mostrou resiliência e voltou a ser uma celebração das artes em diálogo com o espaço público. Artistas 
vindos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Grécia e EUA apresentaram-se em diferentes disciplinas e abordagens de caráter contemporâneo, do 
teatro ao circo e à dança, da performance à música, da arte urbana à instalação multimédia. Nas criações foram abordados temas como as migrações, a 
poluição, a essência do feminino e as relações humanas. Os objetivos foram incentivar o encontro social e a experiência artística, promover uma ideia de 
comunidade e de partilha e fomentar a reapropriação do espaço público. A M.A.R. foi coproduzida pela Câmara Municipal de Sines e teve o apoio da Direção-
Geral das Artes / Ministério da Cultura.

OUT! | MATATTOIO SOSPESO
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C    U    L    T    U    R    A

A 22.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo realiza-se de 18 a 25 de 
julho de 2020. De 18 a 20 de julho (sábado a segunda-feira), o festival estará 
sedeado na aldeia de Porto Covo. De 21 de julho (terça-feira) a 25 de julho 
(sábado), o festival decorre na cidade de Sines. Os bilhetes para as quatro noites 
de concertos no Castelo (22 a 25 de julho) já estão à venda na plataforma 
http://fmm.bol.pt e num circuito de lojas por todo o país (Fnac, Worten, El Corte 
Inglés, etc.). O custo é igual ao de 2019: 10 euros, na quarta-feira; 15 euros, na 
quinta-feira e na sexta-feira; e 20 euros, no sábado.

FMM Sines 2020 já tem 
datas e bilhetes à venda

Biblioteca Municipal 
homenageia escritoras

A Biblioteca Municipal de Sines iniciou o outono com atividades evocativas de 
duas das maiores escritoras da língua portuguesa. No dia 23 de outubro, 
marcando o mês do nascimento de Agustina Bessa-Luís, organizou uma sessão 
no átrio do Centro de Artes de Sines com leitura de excertos da obra e 
visualização de um documentário sobre a autora. Em novembro, foi a vez de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, cujo centenário do nascimento se assinalou 
em 2019. As comemorações da efeméride na Biblioteca Municipal começaram 
no dia 7 de novembro com leituras e uma conversa comunitária sobre a vida e 
obra da autora de "A Menina do Mar". No dia 23 de novembro, o seu livro "A 
Floresta" foi ponto de partida para uma oficina de educação ambiental e cívica, 
para pais e filhos.

CAS leva bebés de viagem pelas artes
O Centro de Artes de Sines, através do Serviço Educativo e Cultural, organizou a 16 e 17 de novembro mais uma edição da iniciativa “Bebés e Famílias às Artes”, 
que proporciona aos pais e às crianças uma viagem ao mundo das artes. O programa contou com vários tipos de atividades, de poesia interativa a aulas de 
dança, passando por sessões da hora do conto pela equipa de mediação de leitura do Centro de Artes. Outra atividade em destaque foi o espetáculo “Afinal… 
O Gato?”, da Andante Associação Artística. Em paralelo com esta iniciativa, o Centro de Artes refrescou a decoração da sala que tem dedicada especialmente 
aos bebés: a Bebeteca.



20 // SINES MUNICIPAL . 24 . DEZEMBRO 2019 SINES MUNICIPAL . 24 . DEZEMBRO 2019 \\ 21

M.A.R. 2019
Na rua, as artes respiram

A M.A.R. – Mostra de Artes de Rua, uma organização do Teatro do Mar, teve a sua terceira edição entre 19 e 21 de setembro. O mau tempo condicionou o 
programa (em especial, no último dia), mas a iniciativa mostrou resiliência e voltou a ser uma celebração das artes em diálogo com o espaço público. Artistas 
vindos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália, Grécia e EUA apresentaram-se em diferentes disciplinas e abordagens de caráter contemporâneo, do 
teatro ao circo e à dança, da performance à música, da arte urbana à instalação multimédia. Nas criações foram abordados temas como as migrações, a 
poluição, a essência do feminino e as relações humanas. Os objetivos foram incentivar o encontro social e a experiência artística, promover uma ideia de 
comunidade e de partilha e fomentar a reapropriação do espaço público. A M.A.R. foi coproduzida pela Câmara Municipal de Sines e teve o apoio da Direção-
Geral das Artes / Ministério da Cultura.

OUT! | MATATTOIO SOSPESO

D-CONSTRUCTION | DYPTIK

MUSCULUS | BEATRIZ DIAS

C    U    L    T    U    R    A

A 22.ª edição do FMM Sines - Festival Músicas do Mundo realiza-se de 18 a 25 de 
julho de 2020. De 18 a 20 de julho (sábado a segunda-feira), o festival estará 
sedeado na aldeia de Porto Covo. De 21 de julho (terça-feira) a 25 de julho 
(sábado), o festival decorre na cidade de Sines. Os bilhetes para as quatro noites 
de concertos no Castelo (22 a 25 de julho) já estão à venda na plataforma 
http://fmm.bol.pt e num circuito de lojas por todo o país (Fnac, Worten, El Corte 
Inglés, etc.). O custo é igual ao de 2019: 10 euros, na quarta-feira; 15 euros, na 
quinta-feira e na sexta-feira; e 20 euros, no sábado.

FMM Sines 2020 já tem 
datas e bilhetes à venda

Biblioteca Municipal 
homenageia escritoras

A Biblioteca Municipal de Sines iniciou o outono com atividades evocativas de 
duas das maiores escritoras da língua portuguesa. No dia 23 de outubro, 
marcando o mês do nascimento de Agustina Bessa-Luís, organizou uma sessão 
no átrio do Centro de Artes de Sines com leitura de excertos da obra e 
visualização de um documentário sobre a autora. Em novembro, foi a vez de 
Sophia de Mello Breyner Andresen, cujo centenário do nascimento se assinalou 
em 2019. As comemorações da efeméride na Biblioteca Municipal começaram 
no dia 7 de novembro com leituras e uma conversa comunitária sobre a vida e 
obra da autora de "A Menina do Mar". No dia 23 de novembro, o seu livro "A 
Floresta" foi ponto de partida para uma oficina de educação ambiental e cívica, 
para pais e filhos.

CAS leva bebés de viagem pelas artes
O Centro de Artes de Sines, através do Serviço Educativo e Cultural, organizou a 16 e 17 de novembro mais uma edição da iniciativa “Bebés e Famílias às Artes”, 
que proporciona aos pais e às crianças uma viagem ao mundo das artes. O programa contou com vários tipos de atividades, de poesia interativa a aulas de 
dança, passando por sessões da hora do conto pela equipa de mediação de leitura do Centro de Artes. Outra atividade em destaque foi o espetáculo “Afinal… 
O Gato?”, da Andante Associação Artística. Em paralelo com esta iniciativa, o Centro de Artes refrescou a decoração da sala que tem dedicada especialmente 
aos bebés: a Bebeteca.



22 // SINES MUNICIPAL . 24 . DEZEMBRO 2019 SINES MUNICIPAL . 24 . DEZEMBRO 2019 \\ 23

As mutações da identidade local em Sines
Parte II

Alentejanos, estremenhos ou algarvios? 
Arquivo Aberto

  O concelho de Sines teve a mesma configuração 
entre 1499 (data da criação do concelho de Colos) e 
1855, data em que o concelho foi incorporado no 
concelho vizinho de Santiago do Cacém. Em 1914, 
quando o concelho foi restaurado, estava incluído 
no distrito de Lisboa, na Estremadura. Esta locali-
zação é visível no mapa aqui publicado.

  O Álbum Alentejano, publicado por Pedro Mura-
lha, ilustrou a criação da província do Alentejo. Foi 
publicado ao longo dos anos 30 do século XX, em 
quatro volumes (Distrito de Beja, Distrito de Évo-
ra, Distrito de Portalegre, Baixo Alentejo). O 
Álbum, presente nas bibliotecas das elites locais 
na província [1], reconhecia a identidade singular e 
secular de uma unidade geográfica e cultural. Que-
ria-se um Portugal bem português, rural e tradicio-
nal. E um Alentejo grande produtor de trigo, o    
celeiro da nação, em que as chamadas forças vivas 
eram os grandes lavradores e agrários, e não os 
industriais ou os comerciantes.

                                                                                                 
Lopes, 2016:138.

  Após a restauração do concelho em 1914 apenas a 
criação do distrito de Setúbal, em 1926, alterou as 
regras do jogo no que concerne à organização 
administrativa. O distrito de Setúbal rapidamente 
se tornou sinónimo de agitação social, durante o 
Estado Novo, apesar de ter sido criado pela Dita-
dura Militar, em 22 de dezembro de 1926. 

Em geral os Algarvios são mais francos, mais 
generosos, mas mais maliciosos. O Alentejo é 
mais económico, mais agarrado, mas mais 
cândido. Sines está rigorosamente na transi-
ção entre uns e outros. 

  O concelho de Sines escapa um pouco a esta ima-
gem. Situava-se na Estremadura, distrito de Lis-
boa, até à criação do distrito de Setúbal, em 1926. 
Com o decreto de 1936, quer Sines, quer Alcácer do 

  Foi no Estado Novo que o concelho de Sines 
regressou à província do Alentejo. Era nela que na 
Época Moderna se situava o concelho, embora a 
localização no Algarve também tenha sido sugeri-
da. Mas Francisco Luís Lopes, na sua visão de natu-
ral do Algarve e residente em Sines, foi quem 
melhor diagnosticou o caráter da identidade local, 
colocando o concelho entre o Alentejo e o Algarve: 

A atual cidade de Sines situa-se no distrito de Setú-
bal. O seu concelho faz fronteira com os municí-
pios de Santiago do Cacém e de Odemira, o pri-
meiro também do distrito de Setúbal e o segundo 
do distrito de Beja. Esta vizinhança entre o Alen-
tejo e Setúbal não deixa ainda hoje de baralhar 
quem visita a cidade, e até quem nela vive. Afinal 
Sines é no Alentejo? Não será antes no Algarve? O 
que tem a ver com o distrito de Setúbal, em que na 
península homónima estão concelhos que perten-
cem à Área Metropolitana de Lisboa?

  Relevava-se o caráter turístico e pitoresco da vila, 
esquecendo o seu ainda presente industrial. O 

Sal, Grândola e Santiago do Cacém, até aí conce-
lhos estremenhos, passaram a pertencer à Provín-
cia do Baixo Alentejo. Para mais, Sines era uma vila 
industrial, sem grandes propriedades agrícolas. A 
sua vocação era portuária, e, nos anos 30, embora 
a indústria corticeira já não fosse pujante como 
fora outrora, a fábrica de conservas Júdice Fialho 
estava em pleno funcionamento e dotou-se 
mesmo de um bairro para os seus operários. A 
população operária de Sines comunicava-se com 
as suas congéneres de Almada, Barreiro e Lisboa, 
um perigo para o Estado Novo.
  Sines mereceu somente algumas páginas, em 
que se destacava a sua vertente turística: continu-
ava a ser a praia de banhos dos alentejanos. Vasco 
da Gama recebeu destaque, como o maior alente-
jano.

texto apresenta informações sobre o número de 
habitantes e a produção de trigo. Inclui fotografias 
da vila (a Praia Vasco da Gama, a estação de cami-
nhos de ferro, o farol, o edifício dos Paços do Con-
celho, o Sanatório Pratz, várias ruas da vila) e do 
presidente da Comissão Administrativa, Mário 
Tavares.  Apesar disso, três anunciantes com fábri-
cas de cortiça marcaram presença: Abel Raposo, 
Paulito &Ferreira e José Marreiros da Rosa. 

Sandra Patrício
Arquivo Municipal de Sines

[1]  Um exemplar do álbum, contendo os textos de toda a pro-
víncia do Alentejo, pertenceu à coleção de José Miguel da Cos-
ta, oferecida pelo próprio ao Município de Sines e hoje no 
Arquivo Municipal.

NOTAS

arquivo@mun-sines.pt 

Fig.1.A Estremadura Transtagana segundo o Guia de Portugal, cuja primeira edição é de 1927. 
Arquivo Municipal de Sines, Coleção de José Miguel da Costa.

  Com a parceria da Biblioteca Municipal e o apoio científico 
da Universidade de Évora, o projeto "Dizeres" foi cofinanci-
ado pela 3.ª edição do programa Tradições da EDP.

  Reuniram-se 625 unidades vocabulares, a partir das quais 
foram selecionados 239 vocábulos considerados significati-
vos para as comunidades de Sines.
  Além dos "dizeres" incluídos da exposição, o glossário digi-
tal contém também as expressões que não foram incluídas, 
mas que foram enumeradas para futuras investigações.

  A fase de recolha de vocábulos decorreu ao longo de 2019, 
em documentos de arquivo, bibliografia local, entrevistas 
realizadas no âmbito de projetos municipais anteriores 
("Mar de Sines", "Mosaico das Memórias", "Comissões de 
Moradores do Concelho de Sines"), sessões com a comuni-
dade e um formulário em linha.

A Câmara Municipal de Sines, através do Arquivo Munici-
pal, apresentou no dia 24 de novembro, nos Paços do Con-
celho, os resultados do projeto "Dizeres", sobre os falares 
próprios das comunidades de Sines.
  A apresentação consistiu numa visita guiada à exposição 
sobre o projeto - patente no Centro de Artes de Sines até à 
segunda semana de dezembro - e no lançamento de um 
glossário digital, disponível em http://arquivo.sines.pt.

Projeto sobre «dizeres» de Sines 
Património oral

apresentou resultados

Encontro

Profissionais de arquivos
e bibliotecas reuniram-se 

em Sines

O 4.º Encontro BAD ao Sul, da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas, realizou-se no Centro de Artes de Sines, a 24 
de setembro, sob o lema Bibliotecas, Arquivos e Museus Revisitados.
  Com a participação de 81 profissionais dos arquivos, bibliotecas e museus por-
tugueses, o objetivo foi o de promover o trabalho em cooperação e o inter-
câmbio de ideias, iniciativas e projetos.

  O evento teve o apoio da Câmara Municipal de Sines.

  A sessão de abertura contou com a presença de Alexandra Lourenço (presi-
dente da BAD), Fernando Ramos (vice-presidente da Câmara Municipal de 
Sines), Silvestre Lacerda (diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliote-
cas) e Eduardo Bandeira (diretor executivo da COMSINES), seguindo-se 
depois para reuniões, visitas e apresentações.

Cinema com a comunidade

de todo o país

«Mar de Sines» 
exibido em auditórios 

  O filme foi realizado por Diogo Vilhena, com produção e assistência de reali-
zação de António Campos e banda sonora original de Charlie Mancini.

  Nas primeiras três exibições deste ciclo, o filme foi visto por 33 pessoas em 
Chaves (sessão no Teatro Experimental Flaviense, a 17 de outubro), 150 pes-
soas no Porto (Auditório do Palácio Bolhão, a 15 de novembro) e 350 pessoas 
em V. N. Milfontes (sessão dupla no cinema Girasol, a 16 de novembro).

  “Mar de Sines” foi um investimento cofinanciado pelo PROMAR - Programa 
Operacional Pesca 2007-2013 / Governo de Portugal - Ministério da Agricul-
tura e do Mar / Fundo Europeu das Pescas / União Europeia.

O filme "Mar de Sines", um projeto da Câmara Municipal de Sines sobre a 
comunidade piscatória, atravessa uma nova fase de exibições em auditórios 
de todo o país.
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  Posteriormente, trabalhou em rádio durante qua-
tro anos e frequentou o curso de Produção Áudio 
(especialização em estúdio de som) na Escola de 
Tecnologias Inovação e Criação, em Lisboa, sendo 
que aquilo que sempre o entusiasmou na música e 
na arte em geral foi o processo de busca e criação.
  Criou o ‘alter ego’ Charlie Mancini “para proteger 
um pouco o Pedro”, afirma. “Escolhi Charlie Man-
cini por causa da ligação ao cinema. Charlie de Char-
lie Chaplin, e Mancini de Henry Mancini”.

Natural de Beja, Pedro Pereira mudou-se para 
Sines depois de casar, há 16 anos, por razões pes-
soais e profissionais. Apesar de ele a mulher terem 
tido mais opções, foi o mar que os conquistou. 

  O processo criativo para acompanhar filmes 
mudos ao piano não é simples, e apesar de Charlie 
Mancini também improvisar, este cria sempre um 
‘leitmotif’ (tema repetido frequentemente, asso-
ciado a uma ideia e/ou a uma personagem) para 
cada filme e esse ele tem sempre de ter memoriza-
do, apesar de não levar uma partitura: “Tenho de ir 
sempre com o ‘leitmotif’ memorizado. Ao início 
era complicado, mas agora já é um desafio. O filme 
em si é que me vai dar ritmo, e os atores é que me 

   Em novembro, fê-lo no Palácio Foz, em Lisboa, “fi-
nalmente”, diz, com o apoio da Cinemateca Portu-
guesa. 

Pedro Pereira, conhecido pelo ‘alter 
ego’ Charlie Mancini, é um músico de 
37 anos que fez de Sines a sua casa. 
Instrumentista, compositor, produ-
tor, tem no acompanhamento de fil-
mes mudos ao piano a faceta mais 
conhecida do seu trabalho. Mas há 
novos projetos que mostram o muito 
mais de que é capaz.

  A música está presente na vida de Pedro Pereira 
desde sempre. Aos 6 anos, os seus pais inscreve-
ram-no num instituto de música para aprender a 
tocar órgão, tendo depois, aos 10 anos, passado 
para o piano. Aos 12 anos entrou para o conserva-
tório, onde permaneceu até aos 16 anos, idade em 
que acabou por se desinteressar pelo tipo de exi-
gências que aí lhe eram impostas.
  Continuou depois a seguir o seu percurso na músi-
ca, mas com um espírito mais livre e sem as forma-
lidades de um conservatório, cultivando o seu fas-
cínio por bandas sonoras, pelo jazz e por músicas 
do mundo em geral.

  O cinema mudo entrou na sua vida através de um 
convite de uma associação cultural de Portalegre: 
“Eles faziam todos os anos uma mostra de cinema 
mudo. Convidaram-me na 5.ª edição e eu fui musi-
car um filme surrealista. Utilizei teclado e eletróni-
ca. Gostei tanto que fui repetindo, e a partir de 
2003 comecei a fazê-lo regularmente.”

Perfil

CHARLIE MANCINI
O cinema fala com a voz do piano

vão dando todas as fusas. De resto, vou criando e 
antecipando cenas. No fundo, está na minha mão, 
porque nem há som nem há diálogo, então vou 
levando o espectador para onde quero. É como se 
eu fosse quase um segundo realizador”.

  Para além da música, a hotelaria faz igualmente 
parte do quotidiano de Pedro Pereira. Trabalha 
num alojamento local em Sines, apesar de muitas 
vezes ter de viajar para tocar no exterior. “De 
momento, ainda consigo conciliar, mas talvez um 
dia deixe de conseguir, e isso será bom sinal”. 

  Para Charlie Mancini, é especial ver cinema com 
música, pois esta tem o poder de sustentar as ima-
gens em movimento, sendo também um ele-
mento de concentração, que pode levar o especta-
dor a muitas sensações. 

Para além do cinema mudo

  Contudo, não é um sacrifício para Pedro Pereira 
trabalhar na área do turismo. “Também gosto da 
hotelaria. O que eu gosto é de comunicar e das rela-
ções interpessoais, e a arte é um pouco isso”.

O seu mais recente projeto musical é “Alen Tagus”, 
trabalhado entre Sines e Paris, numa parceria com 
a artista francesa Pamela Hute: “Conhecemo-nos 
através da internet. Eu enviei umas bases instru-
mentais, porque eu estou sempre a compor. É 
como escrever um diário”. 
  Depois de Charlie Mancini enviar dois temas, 
Pamela Hute escolheu um e começou a trabalhá-
lo. “Adicionou bateria, guitarras e voz e criou uma 

  Alen Tagus vai estrear ao vivo no Festival Termó-
metro, em Santa Maria da Feira. A primeira grande 
atuação, no entanto, vai acontecer em Sines, no 
Centro de Artes, em janeiro de 2020: “Não poderia 
ser de outra maneira, porque o projeto surgiu       
inicialmente em Sines!”.

  Após a experiência com o primeiro single, Charlie 
Mancini e Pamela continuaram a criar, até que deci-
diram editar um EP, “Paris, Sines”.

  A mistura dos sons foi feita no estúdio do músico, 
assim como o design de som. Foi muito trabalho-
so, mas muito agradável: “No final, vimos todo o 
nosso trabalho recompensado. O ‘Mar de Sines’ 
veio dar-me muita visibilidade”.
  Charlie Mancini pretende continuar a criar e a evo-
luir, e para já, está a apostar no projeto Alen Tagus: 
“Vamos tentar que isto chegue ao maior número 
de pessoas possível. Gostávamos de vir a tocar nos 
festivais de verão e em muitos mais sítios. Já con-
seguimos entrar, felizmente, na ‘playlist’ da 
Antena 3 com dois singles, graças ao Fernando 
Alvim, e isso já é uma grande conquista”.

letra que é a ‘Time Passing By’, o nosso primeiro sin-
gle. Depois ficámos espantados a ouvir aquilo e a 
pensar: ‘Olha! Engraçado isto… fomos nós que fize-
mos! Bolas… Isto até não está mau’”. 

  Charlie Mancini foi também o autor da banda-
sonora original do filme “Mar de Sines”, projeto  
bastante gratificante: “Foi mais do que um docu-
mentário, foi um aproximar de pessoas. O mar 
uniu a comunidade”.
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