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      Câmara Municipal de Sines

      7520-159 Sines

Contactos

      Tel. 269 630 600 

      Largo Ramos Costa, 21-A 

      Email geral@mun-sines.pt
      Site www.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 nome, morada e número de 
identificação fiscal do remetente. Só assim será 
possível o seu registo de entrada.

Informações úteis
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  Ainda do ponto de vista das intervenções para as 
quais existem financiamentos comunitários, gos-
taria de referir o bom ritmo a que decorre a 
expansão da ZIL 2, mas também o facto de a qua-
lificação das ruas 1 e 2 daquela zona industrial ter 

  Destaco, ainda, a intervenção de qualificação do 
Canto Mosqueiro / Costa do Norte, que também 
já se encontra em curso. Integra-se na nossa 
estratégia de melhorar as condições de acesso às 
praias e de visitação e usufruto da paisagem, mas 
também nas nossas preocupações ambientais. 
Disciplinar o acesso automóvel a zonas mais sen-
síveis da nossa costa é bastante importante, 
como temos feito nas praias a sul. 

É com satisfação que assistimos hoje à concreti-
zação de muitos dos projetos a que nos propuse-
mos. Esta é a prova de que o investimento que 
este Executivo fez, nos primeiros anos de gestão 
municipal, no planeamento e no desenvolvi-
mento de projetos estruturantes para o concelho 
está hoje a dar frutos.
  Apesar das inúmeras dificuldades sentidas para 
o início de algumas dessas intervenções, devido 
ao contexto que temos vivido no último ano, não 
posso deixar de assinalar o início da obra do 
Observatório do Mar. Para além da requalifica-
ção dos antigos Armazéns da Ribeira, que são um 
símbolo da memória dos sinienses, este equipa-
mento será um ponto de encontro entre o passa-
do, o presente e o futuro da nossa comunidade. 
Esse é um dos objetivos fundamentais deste pro-
jeto: ser um elo geracional, que não se esgote na 
celebração do passado, mas que seja também 
uma porta para o futuro. A nossa história é tanto 
mais valiosa quanto esteja presente no quotidi-
ano e se projete no amanhã. Temos 2,2 milhões 
de euros em fundos comunitários aprovados para 
este projeto, sendo muito importante que ele 
possa vir a ser uma centralidade no futuro do 
turismo de Sines e na dinâmica de atração de visi-
tantes, nomeadamente de grupos, valorizando a 
nossa cultura local e o nosso papel na história de 
Portugal. Mas é também uma intervenção que 
não se esgota no edifício, pretende-se que se alas-
tre a toda a envolvente, valorizando aquela zona 
da cidade.

previsto o seu início durante o mês de abril. É um 
investimento de 5,1 milhões de euros comuni-
tários, a que acresce cerca de 1 milhão do orça-
mento municipal, concretizando-se uma obra 
que vai modernizar e qualificar a mais importante 
área de localização empresarial da cidade.
  Se os dados do Alentejo 2020 demonstram que 
somos o segundo Município de todo o Alentejo 
com mais fundos comunitários aprovados, isso 
deve-se à ambição que sempre tivemos para o 
concelho, mas também à capacidade de planea-
mento e de objetividade no estabelecimento das 
nossas metas.
  Contudo, também encontrámos percalços. A 
obra do Mercado Municipal foi adjudicada em 
junho de 2019, mas a empresa que ganhou o pro-
cedimento evidenciou muitas dificuldades ao 
longo do tempo e nunca conseguiu reunir condi-
ções para iniciar a obra. Sendo a única empresa 
que se apresentou a concurso – o primeiro con-
curso não teve sequer nenhum concorrente –, 
poucas hipóteses restavam ao Município senão 
pressionar pela sua concretização. Lamentavel-
mente, isso não aconteceu e a empresa acabou 
por entrar em insolvência, o que nos obrigará, ago-
ra, a realizar novo concurso público. Infelizmente, 
o mesmo aconteceu com o CRO – Centro de Reco-
lha Oficial para animais de companhia, cujo con-
curso foi ganho pela mesma empresa. O cumpri-
mento das regras da contratação pública defende 
sempre a transparência e as boas práticas na ges-
tão dos dinheiros públicos, mas deixa-nos muitas 
vezes reféns de situações que apenas podem ser 
solucionadas por via judicial, o que de facto pode 
ter uma morosidade ainda mais prejudicial à con-
cretização dos projetos. Tanto o Mercado Munici-
pal como o CRO terão de regressar à fase de con-
tratação pública, mas são dois projetos dos quais 
não desistiremos.

> Responsabilidade no desconfinamento 
e apoio aos que mais precisam

Desde março de 2020 que a nossa vida se encon-
tra altamente condicionada. O Município tem 
feito tudo o que está ao seu alcance para minimi-

Dada a natureza dinâmica da situação, acompanhe os meios digitais do 
município (www.sines.pt) para informação atualizada sobre as 

modalidades de atendimento ao público a cada momento.

Na altura do fecho desta edição do boletim, o atendimento ao público 
estava a fazer-se através do tel. 269 630 600 e do endereço de email 

geral@mun-sines.pt, admitindo-se atendimento presencial apenas por 
marcação e quando o atendimento por telefone e correio eletrónico não 

fosse possível.

Nota sobre atendimento ao público

  Hoje, mais do que nunca, precisamos de concen-
trar os nossos esforços na revitalização da eco-
nomia local e no apoio aos mais necessitados, 
nem que para isso tenhamos que suspender 
alguns investimentos. Acredito que tal não seja 
necessário, e com persistência e trabalho será pos-
sível continuar a afirmar Sines como polo de refe-
rência da região e do país.

  Entramos agora numa nova fase. O desconfina-
mento progressivo, bem como as novas regras 
para a sua implementação e sinalização de zonas 
de maior vulnerabilidade à infeção, exigem de 
todos nós muita responsabilidade. Manter a ativi-
dade económica em funcionamento, bem como 
as escolas, é fundamental para que possamos ir 
regressando a uma certa normalidade.

  Renovámos, em 2021, muitas das medidas que já 
tínhamos adotado em 2020. Somámos-lhes, ain-
da, algumas novas medidas, como os programas 
de apoio a fundo perdido ao comércio, serviços e 
restauração: Sines Apoia e Sines Apoia Mais. 
Através destes programas é expectável que apoi-
emos mais de 50 empresas e empresários em 
nome individual. Mas neste período difícil de 
encerramento dos estabelecimentos de ensino, 
quisemos ir mais além e entregámos ao domicílio 
mais de 5 mil refeições a alunos de famílias 
carenciadas. São dois tipos de medidas que nos 
diferenciam muito significativamente no con-
texto dos apoios que têm vindo a ser atribuídos 
pela maioria dos municípios. Mas também isentá-
mos as esplanadas ao longo do ano e mantive-
mos o regime excecional do seu alargamento. O 
município já realizou três distribuições gerais de 
máscaras a toda a população, manteve a distri-
buição de equipamentos de proteção individual 
ao comércio e às instituições e dispensadores de 
álcool-gel aos estabelecimentos de porta aberta.

zar os efeitos negativos desta luta desigual na eco-
nomia, nas famílias e nas instituições.

  A ponderação, o bom senso e a autovigilância 
são, neste momento, muito importantes para 
que, todos, nos mantenhamos com saúde e para 
que possamos, com responsabilidade, tirar par-
tido do verão, época especialmente importante 
para a nossa economia local. 
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Combater a pandemia em Sines

COVID-19

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Embora em menor grau que noutros pontos do 
País, o concelho de Sines acompanhou o agrava-
mento da situação epidemiológica verificado no 
início do ano, que obrigou ao confinamento geral a 
partir de 15 de janeiro. A situação melhorou e, no 
momento em que este boletim é publicado, está a 
decorrer o desconfinamento progressivo iniciado, 
a 15 de março, com a abertura das creches, infan-
tários e escolas de 1.º ciclo.

  As taxas do Mercado Municipal, as concessões de 
parcelas do domínio público e as rendas de edifí-
cios municipais afetas à atividade de restauração, 
bebidas e similares ficam isentas de pagamento 
em 2021. As taxas anuais relativas a publicidade e 
ocupação de espaço público com suportes publici-
tários são reduzidas em 50%. 

A Câmara Municipal de Sines realizou em fevereiro 
a terceira campanha de distribuição de máscaras 
nos domicílios do concelho, como medida preven-
tiva da propagação da Covid-19. Em cada domicí-
lio foram entregues cinco máscaras cirúrgicas des-
cartáveis e duas máscaras comunitárias têxteis.

  À semelhança do que tinha acontecido durante a 
primeira vaga da pandemia, a autarquia voltou a 
introduzir reduções nas faturas de água, sanea-
mento e resíduos sólidos urbanos, desta vez até ao 
final de 2021, nas componentes fixas e variáveis. 
Estas reduções são de 40% para consumidores 
domésticos em geral e de 50% para consumidores 
domésticos sociais, com cartão social ou com tari-
fário familiar. No caso dos consumidores não-
domésticos em geral, a redução é de 30%, che-
gando aos  50% para consumidores  não-
domésticos de tipo social e instituições. 

  A Câmara Municipal aprovou também a isenção 
dos pagamentos das Atividades de Animação e 
Apoio à Família e das refeições do pré-escolar e 1.º 
ciclo, enquanto o País se encontrar em Estado de 
Emergência, e a redução em 50% do pagamento 
das rendas cobradas na habitação social, regime 

APOIOS A FAMÍLIAS, EMPRESAS 

  O município aprovou também uma nova redução 
em 25% do cânone anual de direitos de superfície 
das zonas industriais sob sua gestão, sendo enqua-
dráveis nesta medida os superficiários que à data 
do requerimento não tenham dívidas anteriores a 
2021 e que façam prova da sua atividade empresa-
rial desenvolvida no lote.  

E INSTITUIÇÕES

A Câmara Municipal aprovou a 18 de fevereiro um 
novo pacote de medidas para combate aos impac-
tos da pandemia da Covid-19 nas famílias, na eco-
nomia e no funcionamento das instituições. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS

  A autarquia aprovou igualmente a distribuição de 
equipamentos de proteção individual, nomeada-
mente máscaras e álcool-gel, ao comércio local e 
às instituições do concelho. 

  Os processos de execução fiscal e o pagamento 
de juros de mora de faturas ficam suspensos 
durante o Estado de Emergência. 

  Recorde-se que, no orçamento para 2021, o Muni-
cípio de Sines tinha tomado medidas de apoio às 
famílias e empresas do ponto de vista fiscal, nome-
adamente, o desagravamento em 0,35 pontos per-
centuais na taxa de participação no IRS (passando 
para 4%), a redução da taxa de IMI de 0,355% para 
0,34% e a manutenção do IMI familiar, que atribui 
benefícios em função do número de dependentes. 
Manteve-se a isenção de derrama para empresas 
cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 000 
€ e uma taxa de 1,5% para as restantes empresas. 
  O orçamento deixou igualmente prevista a isen-
ção do pagamento das taxas relativas às esplana-
das durante o ano de 2021, bem como as regras 
transitórias para o alargamento destes espaços. 

de renda apoiada, até ao final de ano de 2021. 

APOIOS AO COMÉRCIO, 
RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS 

Entre os apoios à economia contam-se também os 
programas Sines APOIA (para empresas com con-
tabilidade organizada) e Sines APOIA MAIS (para 
empresas do regime simplificado), através dos 
quais o Município atribui apoios diretos e a fundo 
perdido ao comércio local, restauração e serviços.
  As candidaturas aos apoios encerraram no dia 31 
de março, já tendo sido aprovados apoios a 49 
empresas / empresários em nome individual, num 
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A Câmara Municipal de Sines aprovou na sua reu-
nião de 4 de março, por unanimidade, uma 
tomada de posição em defesa da prioridade da 
vacinação dos trabalhadores dos serviços essen-
ciais, com especial destaque para todo o universo 
dos serviços urbanos e dos serviços de proteção 
civil, segurança e saúde. 

 VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO

  A Câmara Municipal de Sines apoiou o arranque 
da campanha de vacinação com a cedência e a pre-
paração das instalações do Pavilhão dos Despor-
tos para acolher a população e os profissionais de 
saúde. Também concedeu apoio em transporte 
aos utentes que não se puderam deslocar ao Pavi-
lhão pelos seus próprios meios. 

VACINAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESSENCIAIS

montante global de investimento de 76 250 euros. 
Este valor poderá aumentar, uma vez que, à data 
do fecho do boletim, estavam ainda por avaliar 
algumas candidaturas.

O Centro de Saúde iniciou, a 5 de março, no Pavi-
lhão Municipal dos Desportos, a campanha de vaci-
nação da população de Sines contra a Covid-19.

  Sendo que, na fase de desconfinamento, estes tra-
balhadores continuarão, pela natureza destas fun-
ções, mais expostos ao risco de contágio, consi-
dera a Câmara Municipal de Sines “essencial que 
os trabalhadores autárquicos possam ser incluídos 
nos grupos prioritários no âmbito do plano de vaci-
nação contra a Covid-19”.

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 21 de 
dezembro de 2020 as propostas de Orçamento 
2021 e de Grandes Opções do Plano (GOP) 2021-
2025. O valor do orçamento para 2021 é de 47 
milhões de euros (46 948 000 €), dos quais 20,5 
milhões ficam alocados à realização de investi-
mentos.

  Para a recuperação económica local a partir de 
2021, prevê a autarquia que venham a contribuir, 
entre outros, os projetos de ampliação e reconver-
são previstos para o Porto de Sines, a criação em 
Sines de um “hub” digital associado ao cabo sub-
marino, mas também investimentos de iniciativa 
municipal.
  Entre esses projetos municipais com potencial 
para alavancar a economia local, destaca-se a exe-
cução de investimentos avultados na ZIL II, através 
da expansão nascente (1,2 milhões de euros) e da 
qualificação das ruas 1 e 2 (4,2 milhões de euros).
  Outro projeto para executar em 2021 com impor-
tância redobrada tendo em conta o impacto nega-
tivo da pandemia sobre a atividade económica é o 
programa de dinamização do comércio local, que 
deverá contar com o envolvimento dos comerci-
antes e das organizações do setor.

  A Câmara Municipal antevê na introdução dos 
documentos previsionais que 2021, o último ano 
do atual ciclo autárquico, seja “especialmente 
desafiante”, tendo em conta os desafios trazidos à 
gestão pela pandemia.

  Na reabilitação urbana, irá prosseguir a execução 

de 47 milhões de euros

GOP 2021-2025 / Orçamento 2021

Município aprova orçamento 

  Nas áreas social e da educação, serão concluídas 
as obras do Centro de Dia de Porto Covo e da 
requalificação da Escola Básica n.º 2 (Quinta dos 
Passarinhos).

  A execução da primeira fase da operação de quali-
ficação e valorização do Canto Mosqueiro e 
suporte à visitação da Costa do Norte será o princi-
pal investimento no ordenamento da orla costeira.

de obras estruturantes, entre as quais a requalifi-
cação da Rua Marquês de Pombal, a requalificação 
da Praça da República e a reabilitação do Parque 
de Merendas.

  É ainda objetivo da Câmara deixar preparados os 
instrumentos que permitam um retorno, progres-

  Continuarão a ser realizadas obras de proximi-
dade e de valorização do espaço público, incluin-
do-se nesse domínio as intervenções no Jardim 
das Descobertas, na Rua Pedro Álvares Cabral e 
nas rotundas da entrada de Sines.

  Em 2021, prevê a Câmara Municipal que grande 
parte dos novos equipamentos que virão enrique-
cer a Rota do Património da cidade estejam em 
desenvolvimento, nomeadamente, o Centro 
Recreativo Sineense (que acolherá o futuro posto 
de turismo), o Observatório do Mar (que se insta-
lará nos antigos Armazéns da Ribeira) e a reserva 
arqueológica subaquática.

  Nos serviços urbanos, destaque para a construção 
de um novo reservatório de água em Monte Chãos 
(5000m³), com o objetivo de reforçar a capacidade 
de abastecimento da cidade.

> OPOSIÇÃO

  Para os deputados do movimento SIM, o orça-
mento é “irrealista, com base em pressupostos fal-
sos, e que por isso terá uma percentagem de exe-
cução muito baixa”. Esses pressupostos são, na opi-
nião do movimento, “receitas que, de acordo com 
o histórico de anos anteriores, não se têm reali-
zado”.

> VOTAÇÕES

sivo e em segurança, da programação regular do 
Centro de Artes de Sines e do Pavilhão Multiusos 
de Sines.

O Orçamento 2021 e as GOP 2021-2025 foram apro-
vadas por maioria na Assembleia Municipal, com 
os votos a favor do PS e contra da CDU e do movi-
mento SIM. Na Câmara Municipal, as propostas de 
documentos previsionais tinham sido aprovadas a 
27 de novembro de 2020 com os votos a favor do 
PS e a abstenção do movimento SIM.

Na declaração de voto apresentada na Assem-
bleia Municipal, a CDU defende que “não se vis-
lumbram neste orçamento mais uma vez grandes 
novidades para o próximo ano”, avaliando negati-
vamente “a não conclusão de obras” como a Rua 
Marquês de Pombal. Reportando-se ao espaço 
público, considera que há “descuido” do mesmo.

A vacinação da população começou a 5 de março, no Pavilhão dos Desportos
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Combater a pandemia em Sines

COVID-19

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Embora em menor grau que noutros pontos do 
País, o concelho de Sines acompanhou o agrava-
mento da situação epidemiológica verificado no 
início do ano, que obrigou ao confinamento geral a 
partir de 15 de janeiro. A situação melhorou e, no 
momento em que este boletim é publicado, está a 
decorrer o desconfinamento progressivo iniciado, 
a 15 de março, com a abertura das creches, infan-
tários e escolas de 1.º ciclo.

  As taxas do Mercado Municipal, as concessões de 
parcelas do domínio público e as rendas de edifí-
cios municipais afetas à atividade de restauração, 
bebidas e similares ficam isentas de pagamento 
em 2021. As taxas anuais relativas a publicidade e 
ocupação de espaço público com suportes publici-
tários são reduzidas em 50%. 

A Câmara Municipal de Sines realizou em fevereiro 
a terceira campanha de distribuição de máscaras 
nos domicílios do concelho, como medida preven-
tiva da propagação da Covid-19. Em cada domicí-
lio foram entregues cinco máscaras cirúrgicas des-
cartáveis e duas máscaras comunitárias têxteis.

  À semelhança do que tinha acontecido durante a 
primeira vaga da pandemia, a autarquia voltou a 
introduzir reduções nas faturas de água, sanea-
mento e resíduos sólidos urbanos, desta vez até ao 
final de 2021, nas componentes fixas e variáveis. 
Estas reduções são de 40% para consumidores 
domésticos em geral e de 50% para consumidores 
domésticos sociais, com cartão social ou com tari-
fário familiar. No caso dos consumidores não-
domésticos em geral, a redução é de 30%, che-
gando aos  50% para consumidores  não-
domésticos de tipo social e instituições. 

  A Câmara Municipal aprovou também a isenção 
dos pagamentos das Atividades de Animação e 
Apoio à Família e das refeições do pré-escolar e 1.º 
ciclo, enquanto o País se encontrar em Estado de 
Emergência, e a redução em 50% do pagamento 
das rendas cobradas na habitação social, regime 

APOIOS A FAMÍLIAS, EMPRESAS 

  O município aprovou também uma nova redução 
em 25% do cânone anual de direitos de superfície 
das zonas industriais sob sua gestão, sendo enqua-
dráveis nesta medida os superficiários que à data 
do requerimento não tenham dívidas anteriores a 
2021 e que façam prova da sua atividade empresa-
rial desenvolvida no lote.  

E INSTITUIÇÕES

A Câmara Municipal aprovou a 18 de fevereiro um 
novo pacote de medidas para combate aos impac-
tos da pandemia da Covid-19 nas famílias, na eco-
nomia e no funcionamento das instituições. 

DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS

  A autarquia aprovou igualmente a distribuição de 
equipamentos de proteção individual, nomeada-
mente máscaras e álcool-gel, ao comércio local e 
às instituições do concelho. 

  Os processos de execução fiscal e o pagamento 
de juros de mora de faturas ficam suspensos 
durante o Estado de Emergência. 

  Recorde-se que, no orçamento para 2021, o Muni-
cípio de Sines tinha tomado medidas de apoio às 
famílias e empresas do ponto de vista fiscal, nome-
adamente, o desagravamento em 0,35 pontos per-
centuais na taxa de participação no IRS (passando 
para 4%), a redução da taxa de IMI de 0,355% para 
0,34% e a manutenção do IMI familiar, que atribui 
benefícios em função do número de dependentes. 
Manteve-se a isenção de derrama para empresas 
cujo volume de negócios não ultrapasse os 150 000 
€ e uma taxa de 1,5% para as restantes empresas. 
  O orçamento deixou igualmente prevista a isen-
ção do pagamento das taxas relativas às esplana-
das durante o ano de 2021, bem como as regras 
transitórias para o alargamento destes espaços. 

de renda apoiada, até ao final de ano de 2021. 

APOIOS AO COMÉRCIO, 
RESTAURAÇÃO E SERVIÇOS 

Entre os apoios à economia contam-se também os 
programas Sines APOIA (para empresas com con-
tabilidade organizada) e Sines APOIA MAIS (para 
empresas do regime simplificado), através dos 
quais o Município atribui apoios diretos e a fundo 
perdido ao comércio local, restauração e serviços.
  As candidaturas aos apoios encerraram no dia 31 
de março, já tendo sido aprovados apoios a 49 
empresas / empresários em nome individual, num 
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A Câmara Municipal de Sines aprovou na sua reu-
nião de 4 de março, por unanimidade, uma 
tomada de posição em defesa da prioridade da 
vacinação dos trabalhadores dos serviços essen-
ciais, com especial destaque para todo o universo 
dos serviços urbanos e dos serviços de proteção 
civil, segurança e saúde. 

 VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO

  A Câmara Municipal de Sines apoiou o arranque 
da campanha de vacinação com a cedência e a pre-
paração das instalações do Pavilhão dos Despor-
tos para acolher a população e os profissionais de 
saúde. Também concedeu apoio em transporte 
aos utentes que não se puderam deslocar ao Pavi-
lhão pelos seus próprios meios. 

VACINAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESSENCIAIS

montante global de investimento de 76 250 euros. 
Este valor poderá aumentar, uma vez que, à data 
do fecho do boletim, estavam ainda por avaliar 
algumas candidaturas.

O Centro de Saúde iniciou, a 5 de março, no Pavi-
lhão Municipal dos Desportos, a campanha de vaci-
nação da população de Sines contra a Covid-19.

  Sendo que, na fase de desconfinamento, estes tra-
balhadores continuarão, pela natureza destas fun-
ções, mais expostos ao risco de contágio, consi-
dera a Câmara Municipal de Sines “essencial que 
os trabalhadores autárquicos possam ser incluídos 
nos grupos prioritários no âmbito do plano de vaci-
nação contra a Covid-19”.

A Assembleia Municipal de Sines aprovou a 21 de 
dezembro de 2020 as propostas de Orçamento 
2021 e de Grandes Opções do Plano (GOP) 2021-
2025. O valor do orçamento para 2021 é de 47 
milhões de euros (46 948 000 €), dos quais 20,5 
milhões ficam alocados à realização de investi-
mentos.

  Para a recuperação económica local a partir de 
2021, prevê a autarquia que venham a contribuir, 
entre outros, os projetos de ampliação e reconver-
são previstos para o Porto de Sines, a criação em 
Sines de um “hub” digital associado ao cabo sub-
marino, mas também investimentos de iniciativa 
municipal.
  Entre esses projetos municipais com potencial 
para alavancar a economia local, destaca-se a exe-
cução de investimentos avultados na ZIL II, através 
da expansão nascente (1,2 milhões de euros) e da 
qualificação das ruas 1 e 2 (4,2 milhões de euros).
  Outro projeto para executar em 2021 com impor-
tância redobrada tendo em conta o impacto nega-
tivo da pandemia sobre a atividade económica é o 
programa de dinamização do comércio local, que 
deverá contar com o envolvimento dos comerci-
antes e das organizações do setor.

  A Câmara Municipal antevê na introdução dos 
documentos previsionais que 2021, o último ano 
do atual ciclo autárquico, seja “especialmente 
desafiante”, tendo em conta os desafios trazidos à 
gestão pela pandemia.

  Na reabilitação urbana, irá prosseguir a execução 

de 47 milhões de euros

GOP 2021-2025 / Orçamento 2021

Município aprova orçamento 

  Nas áreas social e da educação, serão concluídas 
as obras do Centro de Dia de Porto Covo e da 
requalificação da Escola Básica n.º 2 (Quinta dos 
Passarinhos).

  A execução da primeira fase da operação de quali-
ficação e valorização do Canto Mosqueiro e 
suporte à visitação da Costa do Norte será o princi-
pal investimento no ordenamento da orla costeira.

de obras estruturantes, entre as quais a requalifi-
cação da Rua Marquês de Pombal, a requalificação 
da Praça da República e a reabilitação do Parque 
de Merendas.

  É ainda objetivo da Câmara deixar preparados os 
instrumentos que permitam um retorno, progres-

  Continuarão a ser realizadas obras de proximi-
dade e de valorização do espaço público, incluin-
do-se nesse domínio as intervenções no Jardim 
das Descobertas, na Rua Pedro Álvares Cabral e 
nas rotundas da entrada de Sines.

  Em 2021, prevê a Câmara Municipal que grande 
parte dos novos equipamentos que virão enrique-
cer a Rota do Património da cidade estejam em 
desenvolvimento, nomeadamente, o Centro 
Recreativo Sineense (que acolherá o futuro posto 
de turismo), o Observatório do Mar (que se insta-
lará nos antigos Armazéns da Ribeira) e a reserva 
arqueológica subaquática.

  Nos serviços urbanos, destaque para a construção 
de um novo reservatório de água em Monte Chãos 
(5000m³), com o objetivo de reforçar a capacidade 
de abastecimento da cidade.

> OPOSIÇÃO

  Para os deputados do movimento SIM, o orça-
mento é “irrealista, com base em pressupostos fal-
sos, e que por isso terá uma percentagem de exe-
cução muito baixa”. Esses pressupostos são, na opi-
nião do movimento, “receitas que, de acordo com 
o histórico de anos anteriores, não se têm reali-
zado”.

> VOTAÇÕES

sivo e em segurança, da programação regular do 
Centro de Artes de Sines e do Pavilhão Multiusos 
de Sines.

O Orçamento 2021 e as GOP 2021-2025 foram apro-
vadas por maioria na Assembleia Municipal, com 
os votos a favor do PS e contra da CDU e do movi-
mento SIM. Na Câmara Municipal, as propostas de 
documentos previsionais tinham sido aprovadas a 
27 de novembro de 2020 com os votos a favor do 
PS e a abstenção do movimento SIM.

Na declaração de voto apresentada na Assem-
bleia Municipal, a CDU defende que “não se vis-
lumbram neste orçamento mais uma vez grandes 
novidades para o próximo ano”, avaliando negati-
vamente “a não conclusão de obras” como a Rua 
Marquês de Pombal. Reportando-se ao espaço 
público, considera que há “descuido” do mesmo.

A vacinação da população começou a 5 de março, no Pavilhão dos Desportos
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SINES & PORTO COVO

REQUALIFICAR

Reabilitação da Travessa da Ti Carlota

A Câmara Municipal de Sines iniciou em janeiro a 
empreitada de reabilitação da Travessa da Ti Carlo-
ta, situada entre o Estádio Municipal de Sines e a 
Escola Vasco da Gama. A empreitada, um investi-
mento de 126 577 €, inclui trabalhos de desmata-
ção, limpeza do talude, instalação de vedação 
metálica, pavimentação, rede de drenagem de 
águas, rede de IP e colocação de bancos e árvores.

  A operação "ZIL II Expansão Nascente" tem um 
investimento elegível de 1 457 535,15 €, cofinanci-
ado à taxa de 85% no âmbito do programa operaci-
onal Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos 
FEDER / União Europeia, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 1 238 904,88 €.

Expansão Nascente da ZIL II

  A operação "Qualificação da ZIL II" tem um inves-
timento elegível de 6 072 875,50 €, cofinanciado à 
taxa de 85% pelo programa operacional Alentejo 
2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / União 
Europeia, o que se traduz numa contribuição comu-
nitária de 5 161 944,17 €.

 Está também adjudicada, pelo montante de            
4 070 384 €, outra obra fundamental para o futuro 
da ZIL: a requalificação e ampliação de duas das 
suas principais artérias, as ruas 1 e 2. Obteve visto 
do Tribunal de Contas e será iniciada em breve.

A empreitada de Expansão Nascente da ZIL II está 
a decorrer desde outubro de 2020. Visa criar condi-
ções para responder à elevada procura existente 
por espaços nesta zona industrial gerida pelo muni-
cípio, permitindo, com a sua implementação, aco-
lher mais de 40 empresas e gerar mais de 400 pos-
tos de trabalho.
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Centro de Dia de Porto Covo

  A operação é um investimento de 910 625 €, do 
qual o montante de 413 803,68 € é elegível para 
cofinanciamento à taxa de 85% no âmbito do pro-
grama operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / UE, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 351 733,13 €.

  A operação 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 Europe-
ia, o que se traduz numa contribuição comunitária 
de 1 076 342,90 €.

Marquês de Pombal

Estrada do Encalhe

Requalificação da Rua 

A empreitada do Centro de Dia de Porto Covo vai 
permitir a substituição das instalações provisórias 
em que o equipamento funciona há vários anos por 
um equipamento moderno e com as condições exi-
gidas para servir a população idosa de Porto Covo. 

Esta empreitada, com um custo de 1 848 057 €, con-
siste na execução de pavimentos e infraestruturas 
ao longo da avenida principal do Loteamento Muni-
cipal Sul-Nascente, a Estrada do Encalhe, que está 
a ser totalmente remodelada. O objetivo é requali-
ficar uma das entradas sul da cidade e preparar a 
criação de uma zona habitacional de excelência.

O objetivo da operação é reabilitar as infraestrutu-
ras enterradas, dar mais condições de comodidade 
e segurança a quem anda a pé, criar um percurso 
coerente para o fluxo automóvel e impulsionar a 
função comercial. 

OBRAS EM CURSO

  A recuperação deste conjunto de edifícios vem devolver à comunidade um relevante património 
histórico-cultural, intimamente ligado à identidade siniense e ao seu universo atlântico. Integra-
se também numa estratégia de reafirmação da vocação turística da cidade.

Iniciada

Observatório do Mar
A empreitada de arquitetura, primeira fase da operação Observatório do Mar, a instalar nos anti-
gos Armazéns da Ribeira, teve início a 8 de março. É um investimento de 1 516 304 €. 

  “O Observatório do Mar”, refere o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, “será um dos pon-
tos mais destacados da Rota do Património, que vai unir os principais pontos de interesse patri-
monial da cidade num circuito de visita coerente”.

  A operação tem um custo total elegível de 2 659 914,14 €, 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 2 260 927,02 €. 

.

Qualificação do Canto 
Iniciada

  Esta empreitada visa recuperar os Armazéns da Ribeira, um dos conjuntos edificados mais mar-
cantes da paisagem urbana da cidade, que no passado deram apoio à pesca artesanal. Serão 
agora adaptados a um moderno centro de exposições, o Observatório do Mar, onde o município 
pretende oferecer aos visitantes uma viagem pelo imaginário oceânico local, desde as aventuras 
de Vasco da Gama até à pesca tradicional. 

  “Por si só, a recuperação dos Armazéns da Ribeira já seria uma das maiores obras que podería-
mos realizar na requalificação da cidade. Com o programa que lhe vai dar vida, uma valorização 
da memória marítima de Sines nas suas mais variadas vertentes, ganhamos um novo polo de atra-
ção cultural e turística na zona ocidental da cidade.”

Mosqueiro e Suporte à Visitação 
da Costa do Norte

  A empreitada está integrada numa operação com um custo total elegível de 568 205,89 €, cofi-
nanciada 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 482 975,01 €.

  A formalização do percurso pedonal irá desincentivar o pisoteio e permitir uma melhor recupe-
ração dos sistemas costeiros.  
  Os acessos pedonais e percursos a criar garantirão uma utilização confortável e segura, ao 
mesmo tempo que se mantém a integridade biofísica do espaço em que se inserem, desenvol-
vendo um recurso turístico sustentável.  
  Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, sublinha “a importância desta 
intervenção para valorizar uma das paisagens mais magníficas do nosso território”. 

  Esta intervenção, adjudicada pelo montante de 399 494 €, tem dois objetivos principais. O pri-
meiro é qualificar a zona envolvente ao Canto Mosqueiro, criando uma bolsa de estacionamento 
e recuperando os acessos à praia. O segundo é formalizar um percurso em passadiço pedonal no 
sentido poente. 

  “A criação deste percurso, que permitirá usufruir desta paisagem, é ao mesmo tempo uma rele-
vante medida de proteção ambiental, minimizando os impactos da circulação automóvel e da 
pedonalidade junto à costa”, afirma o autarca.

A Câmara Municipal de Sines iniciou em fevereiro os trabalhos da empreitada de Qualificação do 
Canto Mosqueiro e Suporte à Visitação da Costa do Norte.  

  Pretende-se com a operação disciplinar a utilização da orla costeira, restringindo o acesso auto-
móvel, com a consequente preservação das arribas e a minimização dos processos de erosão.  

da Escola Básica n.º 2 

A intervenção na Escola Básica n.º 2 de Sines      
(Quinta dos Passarinhos) visa atenuar situações de 
degradação das instalações escolares ao nível da 
construção, bem como a criação e a adequação de 
espaços letivos e não letivos. 
  A operação é um investimento superior a 600 000 
€, dos quais 400 000 € são elegíveis para cofinanci-
amento, à taxa de 85%, no âmbito do programa 
operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, com 
fundos FEDER / UE, o que se traduz numa contri-
buição comunitária de 340 000 €.

O objetivo desta obra é reabilitar os pontos do 
Bairro da Quinta dos Passarinhos que se encon-
tram degradados, sem alterar a sua estrutura. Um 
investimento de 237 556 €, a empreitada inclui a 
reabilitação dos caminhos pedonais e faixas de 
rodagem, a construção de um parque de estacio-
namento e a reabilitação do jardim no centro        
do bairro.

Repavimentação do Caminho Municipal 1086 
(Ribeira dos Moinhos)

A Câmara Municipal de Sines deu início em janeiro 
à empreitada de repavimentação do Caminho 
Municipal 1086, que liga a zona comercial de Sines 
à Ribeira dos Moinhos, fazendo travessia sobre a 
esteira de oleodutos. A empreitada compreende a 
execução de elementos de saneamento, limpeza 
da via, pavimentação e sinalização, numa área 
com cerca de 1700m de extensão. Trata-se de um 
investimento de 155 418 €.

Requalificação da Quinta  dos Passarinhos

Remodelação e Modernização 

Observatório do Mar (aspeto atual)

Observatório do Mar (aspeto futuro)

O percurso em passadiço pedonal já está a ser construído

Reabilitação da Travessa da Ti Carlota

Remodelação da Escola Básica n.º 2 (Quinta dos Passarinhos) Trabalhos de pavimentação no Bairro da Quinta dos Passarinhos

Centro de Dia de Porto Covo
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SINES & PORTO COVO

REQUALIFICAR

Reabilitação da Travessa da Ti Carlota

A Câmara Municipal de Sines iniciou em janeiro a 
empreitada de reabilitação da Travessa da Ti Carlo-
ta, situada entre o Estádio Municipal de Sines e a 
Escola Vasco da Gama. A empreitada, um investi-
mento de 126 577 €, inclui trabalhos de desmata-
ção, limpeza do talude, instalação de vedação 
metálica, pavimentação, rede de drenagem de 
águas, rede de IP e colocação de bancos e árvores.

  A operação "ZIL II Expansão Nascente" tem um 
investimento elegível de 1 457 535,15 €, cofinanci-
ado à taxa de 85% no âmbito do programa operaci-
onal Alentejo 2020 / Portugal 2020, com fundos 
FEDER / União Europeia, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 1 238 904,88 €.

Expansão Nascente da ZIL II

  A operação "Qualificação da ZIL II" tem um inves-
timento elegível de 6 072 875,50 €, cofinanciado à 
taxa de 85% pelo programa operacional Alentejo 
2020 / Portugal 2020, com fundos FEDER / União 
Europeia, o que se traduz numa contribuição comu-
nitária de 5 161 944,17 €.

 Está também adjudicada, pelo montante de            
4 070 384 €, outra obra fundamental para o futuro 
da ZIL: a requalificação e ampliação de duas das 
suas principais artérias, as ruas 1 e 2. Obteve visto 
do Tribunal de Contas e será iniciada em breve.

A empreitada de Expansão Nascente da ZIL II está 
a decorrer desde outubro de 2020. Visa criar condi-
ções para responder à elevada procura existente 
por espaços nesta zona industrial gerida pelo muni-
cípio, permitindo, com a sua implementação, aco-
lher mais de 40 empresas e gerar mais de 400 pos-
tos de trabalho.
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Centro de Dia de Porto Covo

  A operação é um investimento de 910 625 €, do 
qual o montante de 413 803,68 € é elegível para 
cofinanciamento à taxa de 85% no âmbito do pro-
grama operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / UE, o que se traduz numa con-
tribuição comunitária de 351 733,13 €.

  A operação 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 Europe-
ia, o que se traduz numa contribuição comunitária 
de 1 076 342,90 €.

Marquês de Pombal

Estrada do Encalhe

Requalificação da Rua 

A empreitada do Centro de Dia de Porto Covo vai 
permitir a substituição das instalações provisórias 
em que o equipamento funciona há vários anos por 
um equipamento moderno e com as condições exi-
gidas para servir a população idosa de Porto Covo. 

Esta empreitada, com um custo de 1 848 057 €, con-
siste na execução de pavimentos e infraestruturas 
ao longo da avenida principal do Loteamento Muni-
cipal Sul-Nascente, a Estrada do Encalhe, que está 
a ser totalmente remodelada. O objetivo é requali-
ficar uma das entradas sul da cidade e preparar a 
criação de uma zona habitacional de excelência.

O objetivo da operação é reabilitar as infraestrutu-
ras enterradas, dar mais condições de comodidade 
e segurança a quem anda a pé, criar um percurso 
coerente para o fluxo automóvel e impulsionar a 
função comercial. 

OBRAS EM CURSO

  A recuperação deste conjunto de edifícios vem devolver à comunidade um relevante património 
histórico-cultural, intimamente ligado à identidade siniense e ao seu universo atlântico. Integra-
se também numa estratégia de reafirmação da vocação turística da cidade.

Iniciada

Observatório do Mar
A empreitada de arquitetura, primeira fase da operação Observatório do Mar, a instalar nos anti-
gos Armazéns da Ribeira, teve início a 8 de março. É um investimento de 1 516 304 €. 

  “O Observatório do Mar”, refere o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, “será um dos pon-
tos mais destacados da Rota do Património, que vai unir os principais pontos de interesse patri-
monial da cidade num circuito de visita coerente”.

  A operação tem um custo total elegível de 2 659 914,14 €, 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 2 260 927,02 €. 

.

Qualificação do Canto 
Iniciada

  Esta empreitada visa recuperar os Armazéns da Ribeira, um dos conjuntos edificados mais mar-
cantes da paisagem urbana da cidade, que no passado deram apoio à pesca artesanal. Serão 
agora adaptados a um moderno centro de exposições, o Observatório do Mar, onde o município 
pretende oferecer aos visitantes uma viagem pelo imaginário oceânico local, desde as aventuras 
de Vasco da Gama até à pesca tradicional. 

  “Por si só, a recuperação dos Armazéns da Ribeira já seria uma das maiores obras que podería-
mos realizar na requalificação da cidade. Com o programa que lhe vai dar vida, uma valorização 
da memória marítima de Sines nas suas mais variadas vertentes, ganhamos um novo polo de atra-
ção cultural e turística na zona ocidental da cidade.”

Mosqueiro e Suporte à Visitação 
da Costa do Norte

  A empreitada está integrada numa operação com um custo total elegível de 568 205,89 €, cofi-
nanciada 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 482 975,01 €.

  A formalização do percurso pedonal irá desincentivar o pisoteio e permitir uma melhor recupe-
ração dos sistemas costeiros.  
  Os acessos pedonais e percursos a criar garantirão uma utilização confortável e segura, ao 
mesmo tempo que se mantém a integridade biofísica do espaço em que se inserem, desenvol-
vendo um recurso turístico sustentável.  
  Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines, sublinha “a importância desta 
intervenção para valorizar uma das paisagens mais magníficas do nosso território”. 

  Esta intervenção, adjudicada pelo montante de 399 494 €, tem dois objetivos principais. O pri-
meiro é qualificar a zona envolvente ao Canto Mosqueiro, criando uma bolsa de estacionamento 
e recuperando os acessos à praia. O segundo é formalizar um percurso em passadiço pedonal no 
sentido poente. 

  “A criação deste percurso, que permitirá usufruir desta paisagem, é ao mesmo tempo uma rele-
vante medida de proteção ambiental, minimizando os impactos da circulação automóvel e da 
pedonalidade junto à costa”, afirma o autarca.

A Câmara Municipal de Sines iniciou em fevereiro os trabalhos da empreitada de Qualificação do 
Canto Mosqueiro e Suporte à Visitação da Costa do Norte.  

  Pretende-se com a operação disciplinar a utilização da orla costeira, restringindo o acesso auto-
móvel, com a consequente preservação das arribas e a minimização dos processos de erosão.  

da Escola Básica n.º 2 

A intervenção na Escola Básica n.º 2 de Sines      
(Quinta dos Passarinhos) visa atenuar situações de 
degradação das instalações escolares ao nível da 
construção, bem como a criação e a adequação de 
espaços letivos e não letivos. 
  A operação é um investimento superior a 600 000 
€, dos quais 400 000 € são elegíveis para cofinanci-
amento, à taxa de 85%, no âmbito do programa 
operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, com 
fundos FEDER / UE, o que se traduz numa contri-
buição comunitária de 340 000 €.

O objetivo desta obra é reabilitar os pontos do 
Bairro da Quinta dos Passarinhos que se encon-
tram degradados, sem alterar a sua estrutura. Um 
investimento de 237 556 €, a empreitada inclui a 
reabilitação dos caminhos pedonais e faixas de 
rodagem, a construção de um parque de estacio-
namento e a reabilitação do jardim no centro        
do bairro.

Repavimentação do Caminho Municipal 1086 
(Ribeira dos Moinhos)

A Câmara Municipal de Sines deu início em janeiro 
à empreitada de repavimentação do Caminho 
Municipal 1086, que liga a zona comercial de Sines 
à Ribeira dos Moinhos, fazendo travessia sobre a 
esteira de oleodutos. A empreitada compreende a 
execução de elementos de saneamento, limpeza 
da via, pavimentação e sinalização, numa área 
com cerca de 1700m de extensão. Trata-se de um 
investimento de 155 418 €.

Requalificação da Quinta  dos Passarinhos

Remodelação e Modernização 

Observatório do Mar (aspeto atual)

Observatório do Mar (aspeto futuro)

O percurso em passadiço pedonal já está a ser construído

Reabilitação da Travessa da Ti Carlota

Remodelação da Escola Básica n.º 2 (Quinta dos Passarinhos) Trabalhos de pavimentação no Bairro da Quinta dos Passarinhos

Centro de Dia de Porto Covo
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Lavadouro do Parque de Merendas

  A operação "Requalificação do Lavadouro do Parque de Merendas de Sines" tem um mon-
tante para incentivos de 65 918,16 €, cofinanciados à taxa de 85% pelo Programa de Desenvol-
vimento Rural 2014-2020 / Medida Leader / Portugal 2020, com fundos FEADER / União Euro-
peia, o que se traduz numa comparticipação comunitária de 56 030,44 €.

A empreitada de requalificação da Praça da República foi adjudicada por 1 747 800 €.

  Para efeitos de candidatura aprovada, a operação tem um investimento elegível de 231 517,36 
€, 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 
196 789,76 €.

  Pretende-se com esta operação estabelecer uma linguagem contínua na praça, reduzir a pre-
sença do automóvel e implementar medidas de acalmia de tráfego, seguindo os mesmos prin-
cípios já em aplicação na Rua Marquês de Pombal.  

Praça da República

  A praça e respetivo jardim ganharão com esta intervenção uma nova imagem, abrindo-se ao 
restante espaço urbano e permitindo novas dinâmicas de utilização. 

A Câmara Municipal de Sines adjudicou, por 148 983 €, a primeira empreitada prevista no pro-
jeto global de requalificação do Parque de Merendas, localizado na zona poente da cidade . 
  A obra consiste na requalificação do lavadouro do Parque de Merendas e do espaço público 
imediatamente envolvente para utilização como espaço de refeições informais. A traça do lava-
douro será mantida, mas ser-lhe-á dada uma imagem mais contemporânea. No exterior, será 
criada uma área para grelhados, com grelhadores e um ponto de água.
  Esta é a primeira fase da requalificação do Parque de Merendas, a que se seguirá o projeto de 
arranjo paisagístico.

  A empreitada irá abranger também a Av. Domingos Rodrigues Pablo, a Rua das Barradas e a 
Travessa Avelino de Sousa, entre outros segmentos de vias contíguas. 

Reparação de pavimentos betuminosos na cidade

da Av. D. Pedro I e Av. Gen. Humberto Delgado

A empreitada, adjudicada por 74 842 €, consiste na renovação parcial da rede de abasteci-
mento de água e na intervenção numa caixa de válvulas de seccionamento da conduta princi-
pal de abastecimento de água à cidade de Sines, situada na rotunda entre a Av. D. Pedro I e a Av. 
General Humberto Delgado. 

Requalificação do Lago do Jardim das Descobertas

A Câmara Municipal de Sines adjudicou a empreitada de reabilitação do Centro Recreativo 
Sineense, pelo valor de 441 980 €. O objetivo é recuperar o edifício para a sua transformação 
em posto de turismo e espaço multiusos.  

Esta empreitada, adjudicada por 158 348 €, tem como objetivo requalificar o lago do Jardim 
das Descobertas e implantar uma fonte luminosa no tanque existente.

Centro Recreativo Sineense

Reabilitação do Pavilhão Gimnodesportivo de Sines

Nova campanha de reparação de pavimentos, uma empreitada adjudicada por 86 722 €.

Remodelação da rede de abastecimento de água 

  A “Recuperação do Centro Recreativo Sineense” é uma operação cofinanciada pelo programa 
operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020. O custo total elegível é de 349 239,40 €, cofinanci-
ado à taxa de 85%, o que se traduz num apoio financeiro FEDER / UE de 296 853,49 €.  

Empreitada de reabilitação estrutural do Pavilhão dos Desportos, com intervenções nos pila-
res, vigas e caleiras de betão, adjudicada por 185 265 €.
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OBRAS ADJUDICADAS

Câmara continua a melhorar 
serviços do Cemitério

Serviços urbanos

A Câmara Municipal de Sines continua a investir na melhoria das instalações e do serviço 
prestado aos cidadãos no cemitério municipal da cidade. 

  Desde o final de 2020, está a ser aplicado um novo modelo de gestão, manutenção e con-
servação do equipamento, através de uma empresa especializada, que, entre outras tare-
fas, garante a abertura do espaço, todos os trabalhos de limpeza e arranjos, bem como a 
execução de funerais, exumações e trasladações.

  Ao longo dos anos, a melhoria do serviço prestado nesta infraestrutura sempre foi uma 
prioridade, mas nem sempre correspondeu às exigências e necessidades de quem a utili-
za. A dificuldade, cada vez maior, em encontrar mão de obra com o perfil adequado a essa 
exigência, e algumas falhas graves detetadas, levaram a autarquia a avaliar outros mode-
los de gestão que melhor servissem a população. 

  Este serviço, um investimento de cerca de 90 mil euros anuais, tem permitido superar as 
dificuldades recorrentes do Município. 
  Ao nível da infraestrutura, decorre neste momento uma empreitada de reabilitação com-
posta por trabalhos de reparação e pintura de zonas degradadas nos muros e capela do 
cemitério, um investimento de cerca de 29 mil euros.
  Recorde-se que, há pouco mais de dois anos, a Câmara Municipal concluiu a construção 
de novos edifícios no cemitério de Sines, com capacidade para 162 gavetões e 75 ossá-
rios, um investimento de 136 mil euros.

A   N   I   M   A   I   S      E   R   R   A   N   T   E   S

adotados em 2020

O Gabinete Veterinário da Câmara Municipal de 
Sines iniciou a captura de uma matilha de cães 
errantes que se encontra junto da zona comercial 
de Sines.

  Nos últimos anos, Sines tem sofrido um significa-
tivo aumento de animais errantes pelas ruas da 
cidade. Com esta captura, a Câmara Municipal pre-

O Gabinete Veterinário da Câmara Municipal de 
Sines promoveu a adoção de 167 animais errantes 
entre janeiro e dezembro de 2020. No mesmo 
período, foram capturados 89 animais errantes e 
foram feitas 98 esterilizações / castrações.

167 animais errantes 

Gabinete Veterinário inicia 
captura de matilha

  A captura tem como finalidade esterilizar e vaci-
nar os animais que constituem a matilha e, posteri-
ormente, colocá-los para adoção.

  Os animais à guarda do município disponíveis 
para adoção são divulgados no Facebook do      
Gabinete Veterinário (@gvcmsines) e no site      
www.sines.pt/p/adotar. Quando divulgados para 
adoção, os animais estão vacinados e desparasita-
dos. Se já atingiram a idade reprodutiva, estão tam-
bém esterilizados (machos e fêmeas).

tende reduzir os transtornos causados à popula-
ção pela presença de matilhas, proteger a saúde 
pública e promover condições de bem-estar e dig-
nidade para os animais.

  A proliferação de gatos em Sines, a maior parte 
deles agrupados em colónias, constitui um pro-
blema que preocupa a autarquia, revelando-se ade-
quado desenvolver as campanhas CED frequente-
mente por forma a que melhor se controle esta rea-
lidade.
  A Câmara Municipal de Sines captura, transporta 
e suporta as intervenções médico-veterinárias (es-
terilização, desparasitação e vacinação contra a rai-
va), identificação eletrónica e a medicação neces-
sária destes animais.

O Gabinete Veterinário da Câmara Municipal de 
Sines desenvolveu, em 2020, mais uma campanha 
CED (captura, esterilização e devolução) de gatos. 
No âmbito da campanha, foram tratadas cinco 
colónias de gatos no concelho de Sines.

Nova campanha de 

  Realizam-se campanhas regulares de esteriliza-
ção de gatos desde 2016.

esterilização de gatos

  Durante a captura, a alimentação dos animais 
estará assegurada, pelo que se apela à população 
para que não o faça, uma vez que poderá prejudi-
car o processo.

O lavadouro do Parque de Merendas será transformado em espaço de refeições informais

O jardim do "Rossio" ganhará uma nova imagem

A rede de água na zona da Av. Humberto Delgado / Av. D. Pedro I será intervencionada

O lago do Jardim das Descobertas será requalificado
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No âmbito da campanha, foram tratadas cinco 
colónias de gatos no concelho de Sines.

Nova campanha de 

  Realizam-se campanhas regulares de esteriliza-
ção de gatos desde 2016.

esterilização de gatos

  Durante a captura, a alimentação dos animais 
estará assegurada, pelo que se apela à população 
para que não o faça, uma vez que poderá prejudi-
car o processo.

O lavadouro do Parque de Merendas será transformado em espaço de refeições informais

O jardim do "Rossio" ganhará uma nova imagem

A rede de água na zona da Av. Humberto Delgado / Av. D. Pedro I será intervencionada

O lago do Jardim das Descobertas será requalificado
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A PSA Sines, concessionária do terminal de contentores do 
Porto de Sines (Terminal XXI), iniciou em janeiro a primeira 
empreitada da Fase 3 de expansão da infraestrutura. 
  Esta empreitada compreende a construção de mais 204 
metros de cais, por forma a dotar o terminal de um cais cor-
rido com 1150 metros até ao final de 2021, representando 
um investimento privado de 16,5 milhões de euros.

  Os materiais de aterro utilizados na ampliação do cais são 
provenientes da pedreira de Monte Chãos e são transpor-
tados para o Terminal XXI por camião e/ou dumper, pelas 
vias de circulação internas do Porto de Sines.

  Na sua configuração final, após a conclusão das empreita-
das da Fase 3, o terminal apresentará um cais com 1750 
metros, a serem construídos de forma faseada.

  Com o projeto global de expansão do Terminal XXI, prevê-
se o aumento da capacidade de movimentação anual de 
2,3 para 4,1 milhões de TEU (contentores de 20 pés).
  Este investimento vem reforçar a capacidade do terminal 
para receber vários mega porta-contentores em simultâ-
neo, aumentando assim a sua oferta operacional, ao 
mesmo tempo que reforça a sua importância para o desen-
volvimento económico da região e do país.

Nova fase de expansão
do Terminal XXI arrancou

Porto de Sines

Município apoia 
Proteção Civil

Bombeiros Voluntários

  Note-se que, além deste protocolo, a Câmara Municipal tem ativo com os Bombeiros um outro protocolo, 
para financiamento das remunerações da Equipa de Intervenção Permanente, no valor anual de cerca de 
30 mil euros.
  O protocolo de colaboração relativo a 2020 foi assinado no quartel dos Bombeiros Voluntários de Sines, na 
sessão solene comemorativa do 77.º aniversário da associação.

  O apoio referiu-se ao plano de atividades dos Bombeiros Voluntários relativo a 2020 e justificou-se pelo 
papel da instituição como parceira do Município na prossecução do interesse público, dando uma resposta 
complementar às necessidades da população e à proteção civil.

O Município de Sines e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sines assinaram a 1 de 
dezembro de 2020 um protocolo de colaboração que formalizou um apoio financeiro no valor de 100 mil 
euros à associação. 

  Em 2020, na sequência das diligências da Câmara Municipal, foram removidos 15 veículos para as instala-
ções da ValorSines e foram retirados 23 veículos da via pública pelos seus proprietários.
  O procedimento de recolha de veículos que se presumem abandonados rege-se pelas normas do Código 
da Estrada, aplicando-se, supletivamente, o previsto no Código do Procedimento Administrativo.

Nos termos da lei e com o objetivo de manter a via pública desocupada, a Câmara Municipal de Sines 
desenvolve um trabalho de continuidade relativamente aos veículos sobre os quais incida a presunção de 
abandono.

    Todos os munícipes podem sinalizar a existência de viaturas abandonadas através do número de telefone 
269 630 600 ou do email geral@mun-sines.pt.

A empresa EllaLink anunciou a 6 de janeiro a anco-
ragem do seu sistema de cabos submarinos de 
baixa latência de última geração em Sines, a partir 
de onde se estabelece a ligação da Europa à Amé-
rica Latina. A junção dos cabos ancorados em 
Sines e Fortaleza (Brasil) aconteceu a 4 de março.
  Uma operação de investimento de 150 milhões de 
euros, o cabo deverá ficar plenamente operacional 
no segundo trimestre deste ano, proporcionando 
um nível de conectividade internacional sem pre-
cedentes entre os dois continentes.

Economia digital

Cabo submarino ancorou em Sines

  O CEO da EllaLink, Philippe Dumont, expressou 
“grande orgulho” com a chegada do cabo a territó-
rio português e afirmou que “a EllaLink vai conti-
nuar a contribuir para o desenvolvimento interna-
cional, impulsionando igualmente o local, através 
da transformação digital de empresas e organiza-
ções em Portugal”.
  Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da 
Internacionalização, disse que “a chegada do cabo 
submarino de telecomunicações EllaLink inaugura 
uma nova era económica nesta região”.

  “Graças a este esforço conjunto e com o impor-
tante apoio de outros parceiros, desde logo a 
Câmara Municipal de Sines, lançamos agora o 
Sines Tech – Innovation and Data Center Hub, que 
confere a Sines excelentes condições para acolher 
os grandes ‘players’ internacionais de telecomuni-
cações e da economia digital”, declarou o secretá-
rio de Estado.
  Do ponto de vista do Município de Sines, que 
declarou o projeto como "de Relevante Interesse 
Municipal", espera-se precisamente que através 
do Sines Tech, área de implantação de empresas 
tecnológicas localizada na ZILS - Zona Industrial e 
Logística de Sines, se crie em Sines num novo ‘hub’ 
nacional / ibérico de âmbito tecnológico e no domí-
nio das telecomunicações.
  “A ancoragem do cabo submarino é mais um 
passo para concretizar um projeto que vem diver-
sificar e criar valor para a economia de Sines. Além 
do porto e de setores como as energias, a petroquí-
mica e a metalomecânica, passamos a ter também 
uma palavra a dizer no setor tecnológico, baseado 
na inovação e no conhecimento e sem pressão 
ambiental”, disse o presidente da Câmara Munici-
pal de Sines, Nuno Mascarenhas.
  “Fixando em Sines empresas e projetos científi-
cos ligados ao cabo submarino, Sines tornar-se-á 
também muito mais apelativo para a atração de 
quadros altamente qualificados e para o desenvol-
vimento de massa crítica no nosso concelho.”

Recolhidos 38 veículos 
abandonados em 2020

Serviços urbanos

  A iniciativa esteve também integrada no Programa de Educação Ambiental 2020/2021 e inaugura o pro-
grama de educação ambiental Bandeira Azul da Europa 2021.

  Foram plantadas cerca de 1200 plantas, das espécies jasmim, alecrim, alfazema, buganvília, madressilva, 
hera, santolina, margarida amarela, lantana, lagunária, medronheiro, pinheiro-manso e um sobreiro ofe-
recido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).  
  Dando seguimento ao desafio lançado pelos alunos do 3.º ano, foram entregues nas escolas básicas kits 
compostos por jasmim, alecrim anão, alfazema, santolina, margaridas amarelas e um medronheiro para 
que alunos e professores delas possam cuidar. A pedido da Associação de Pais da Escola Básica n.º 3, foram 
entregues seis árvores da flora portuguesa.

  A ação realizada a 21 de março contou com a colaboração e presença da Quercus (Associação Nacional de 
Conservação da Natureza) e com o apoio do ICNF.

A Câmara Municipal de Sines assinalou o Dia Mundial da Árvore e o Dia Internacional das Florestas com a 
plantação, em vários locais da cidade, de diversas espécies autóctones e plantas amigas dos insetos polini-
zadores.

 Esta e outras medidas para proteção dos insetos polinizadores são apresentadas no Guia para Cidades Ami-
gas dos Polinizadores, uma publicação da Comissão Europeia elaborada pela ICLEI Europe, com colabora-
ção técnica da União Internacional para a Conservação da Natureza, traduzida para português pela Quer-
cus, e que pretende ajudar as autoridades locais nesta missão.

 Esta é uma das formas de preservar não só espécies da nossa flora, mas também da nossa fauna, uma vez 
que estes locais se tornam refúgios para insetos polinizadores, que têm um papel fundamental nos nossos 
ecossistemas.  

na cidade
Município faz plantações 

Espaços verdes

© APS
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ATIVIDADE MUNICIPAL 2017-2021

DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
E DESPORTIVO

No período 2017-2021, o Município de Sines… 

Pôs Sines no mapa desportivo nacional

Embora já anteriormente se tivessem realizado em Sines eventos de gabarito, foi no período entre 2017 e 
2021 que este concelho fixou uma posição de maior destaque no calendário desportivo nacional. O princi-
pal cenário desse posicionamento foi o Pavilhão Multiusos, que se consolidou como uma das principais 
“arenas” a sul do Tejo para os desportos de pavilhão. Modalidades como o futsal, a que mais adeptos tem a 
seguir ao futebol, centraram aqui alguns dos momentos mais importantes da sua época, como as finais das 
taças de Portugal e da liga. O mesmo aconteceu com o basquetebol (com quatro edições da sua Taça Hugo 
dos Santos e jogos da seleção A masculina), com o andebol (Taça de Portugal e jogo da seleção A feminina) 
e o voleibol (Taça de Portugal).

Entre 2017 e 2021, a atividade dos clubes de Sines continuou a ser apoiada com cedência de instalações 
para sedes, treinos e competições, transportes e suporte logístico de diversa ordem. No âmbito do PADAD 
– Programa de Apoio ao Desporto e ao Associativismo Desportivo, foram atribuídos apoios financeiros 
diretos do Município no montante de 417 642 €, entre 2017 e 2020, que ajudaram a manter uma oferta 
ampla de modalidades e de escalões de formação. Pelos programas destinados à população, pelo trabalho 
de proximidade junto dos clubes e pelo acolhimento de provas que promovem o desporto, Sines foi consi-
derado “Município Amigo do Desporto” entre 2017 e 2021.

 

   Todos estes acontecimentos promoveram as modalidades, divulgaram a marca do Sines, atraíram 
público e comitivas e contribuíram para animar setores da economia local como a restauração e o aloja-
mento, muitas vezes na época baixa, quando essa ajuda era mais necessária.

Apoiou os clubes e foi “Amigo do Desporto”

Em complemento dos programas existentes - como o Desporto é Vida, para a população sénior, e a Escola 
Municipal de Natação - o Município introduziu em 2018 novos programas para fomentar a prática despor-
tiva na população adulta. Reunidas sob o título genérico de “Desporto para Todos”, passaram a ser ofere-
cidas as modalidades de Body Mix, Body Mix Go, Mães em Movimento e Hidro Fit. Em 2019, em parceria 
com o Centro de Saúde, ganhou expressão local o programa Diabetes em Movimento®, um estímulo à prá-
tica de exercício físico pela população diabética de tipo 2. Em 2020, quando a pandemia interrompeu as ati-
vidades presenciais, os programas desportivos passaram para a Internet, com disponibilização “online” de 
aulas orientadas pelos técnicos municipais de desporto (#sinesamexer).
 

   O Município apostou também em apoiar eventos de modalidades ao ar livre que, além dos milhares de 
atletas, adeptos e familiares que atraíram a Sines e Porto Covo, deram um contributo para mostrar as suas 
riquezas paisagísticas. Foi o que aconteceu com o BTT (Raid Alvalade - Porto Covo), o atletismo (Trail da 
Costa Vicentina), o triatlo (Triatlo de Sines e Taça da Europa de Triatlo), o ciclismo (Volta ao Alentejo), a ori-
entação (Portugal 'O' Meeting) e o motociclismo (Portugal de Lés-a-lés).

Criou novos programas desportivos 

Em 2019, o Município iniciou um conjunto de investimentos na reabilitação dos equipamentos desportivos 
municipais. Esse plano inclui, entre outras intervenções, empreitadas na estrutura do edifício do Pavilhão 
dos Desportos (adjudicada), reconversão da antiga piscina daquele equipamento em sala polivalente (ad-
judicada) e reabilitação da Piscina Municipal Carlos Manafaia (mais uma empreitada adjudicada que se 
virá somar a melhorias na climatização e segurança realizadas em 2019 neste equipamento). Outra inter-
venção neste âmbito, concluída em 2021, foi a instalação de uma bancada amovível de 254 lugares junto 
ao sintético do Estádio Municipal, respondendo a uma necessidade há muito sentida pelos espectadores 
dos numerosos jogos que ali se realizam ao longo da época.  

Investiu nos equipamentos desportivos

Uma das marcas deste ciclo de atividades na área da cultura foi a aposta na programação de verão, como 
forma de tornar mais atraente a visita ou permanência em Sines durante a época alta das férias. Realiza-
ram-se concertos em agosto no Castelo, com músicos de fácil reconhecimento como Paulo Gonzo (2018) 
e D.A.M.A. (2019). As festas de Porto Covo, organizadas pela Junta de Freguesia local, também ganharam 
um apoio mais afirmativo da Câmara, canalizado precisamente para tornar o concerto principal das festas 
um motivo de romagem à aldeia. Nas edições mais recentes das Tasquinhas Sines, notou-se igualmente 
uma subida de patamar na qualidade da animação, com a presença de músicos como Tiago Bettencourt e 
Carlão.

Aproximou o público das artes e da leitura

  

Do Dia da Mulher ao Dia do Pescador, as datas de maior significado para a história e para as pessoas de 
Sines foram assinaladas com o apoio do Município. O investimento da Câmara no Carnaval foi reforçado e 
seguiu-se um modelo de atribuição desse apoio através de aquisição direta de componentes essenciais 
para a festa se realizar. Nas comemorações do Dia do Município e do 25 de Abril, os concertos que são os 
pontos altos da programação foram garantidos por artistas destacados da música nacional, como o grupo 
Amor Electro e a dupla Camané & Mário Laginha, realizados nos recintos amplos do Castelo e do Pavilhão 
Multiusos.

   A edição de 2020 não se realizou, mas o espírito do festival reviveu-se nas datas em que o festival devia ter 
acontecido com uma sessão gravada no Centro de Artes e transmitida “online”.

   Neste período, o festival voltou a ver a sua qualidade reconhecida. Nos Iberian Festival Awards, as edi-
ções de 2018 e 2019 valeram ao FMM dois prémios ibéricos (um na categoria de programa cultural e outro 
na de promoção turística) e dois prémios nacionais (melhor grande festival e melhor programa cultural). 
Foi também o projeto do festival, com a sua 20.ª edição, a razão de ter sido atribuído a Sines o Prémio Muni-
cípio do Ano 2018 - Cat. 'Alentejo', pela Universidade do Minho.

Além de abrir horizontes com contributos de artistas de outras geografias, o Município deu espaço aos 
artistas locais para tornarem público o seu trabalho. Isto aconteceu na criação de condições para a apre-
sentação de livros, na programação de concertos com músicos de Sines e na organização de exposições 
individuais e coletivas. Uma das iniciativas em que este cunho foi mais forte aconteceu já em contexto de 
pandemia, a gala online de passagem de ano 2020/2021. De referir ainda o suporte logístico e o apoio 
financeiro dado pelo Município às coletividades de Sines com atividade cultural, no montante de 659 700 €, 
entre 2017 e 2020 , que contribuiu para impulsionar o trabalho meritório que estas desenvolvem.

Ofereceu verões ricos em música

Celebrou as datas marcantes da comunidade 

Num quadriénio atípico, abruptamente cortado ao meio pela pandemia de Covid-19, o FMM Sines - Festi-
val Músicas do Mundo teve, em 2018 e 2019, duas das suas mais participadas edições de sempre, a pri-
meira delas assinalando o 20.º aniversário do evento. Sucessos de público que foram também reflexo de 
um reforço da promoção internacional e de melhores condições oferecidas ao público, com uma nova 
área de campismo ocasional e oferta de transportes entre Sines e Porto Covo. 

Alargou a projeção do FMM Sines  

Neste período, o Município de Sines prosseguiu uma oferta cultural que procurou ser abrangente nas for-
mas artísticas e nos gostos do público. No teatro, voltou a programar espetáculos de companhias nacio-
nais e internacionais durante o mês de junho e, como entidade cofinanciadora e coprodutora do evento, 
ajudou o Teatro do Mar a expandir a programação e a consolidar o projeto da M.A.R. - Mostra de Artes de 
Rua. Na música clássica, apoiou a realização em Sines de atividades do Festival Terras Sem Sombra, e, em 
2019, organizou a primeira edição de um festival dedicado a este género de música, o Batuta. Já em 2021, 
ainda em formato “online”, devido à pandemia, assumiu a organização do evento Maré de Fado.
  

Apoiou o trabalho dos artistas locais 

Diversificou a oferta cultural

  

  

  

Entre 2017 e 2021, o Município manteve uma programação regular e estruturada de aproximação do 
público às artes e à leitura, nomeadamente, através do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de 
Sines e da Biblioteca Municipal. Projetos como a Hora do Conto, os grupos de leitores, o Bebés e Famí-
lias às Artes, a Semana da Educação Artística ou os Ateliês de Movimento e Dança desmistificaram as 
artes e tornaram-nas parte do processo de crescimento pessoal, de formação de cidadania e de partilha 
intergeracional. Muito do trabalho esteve ancorado nas exposições patentes no centro de exposições, que, 
nesta fase, incluiu parcerias com entidades como a Fundação Gulbenkian, a Coleção Caixa Geral de Depó-
sitos e o Centro Cultural Emmerico Nunes. Com o surgimento da pandemia, o trabalho de sensibilização 
artística passou a ter também expressão “online”.
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ATIVIDADE MUNICIPAL 2017-2021

DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
E DESPORTIVO

No período 2017-2021, o Município de Sines… 
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“arenas” a sul do Tejo para os desportos de pavilhão. Modalidades como o futsal, a que mais adeptos tem a 
seguir ao futebol, centraram aqui alguns dos momentos mais importantes da sua época, como as finais das 
taças de Portugal e da liga. O mesmo aconteceu com o basquetebol (com quatro edições da sua Taça Hugo 
dos Santos e jogos da seleção A masculina), com o andebol (Taça de Portugal e jogo da seleção A feminina) 
e o voleibol (Taça de Portugal).

Entre 2017 e 2021, a atividade dos clubes de Sines continuou a ser apoiada com cedência de instalações 
para sedes, treinos e competições, transportes e suporte logístico de diversa ordem. No âmbito do PADAD 
– Programa de Apoio ao Desporto e ao Associativismo Desportivo, foram atribuídos apoios financeiros 
diretos do Município no montante de 417 642 €, entre 2017 e 2020, que ajudaram a manter uma oferta 
ampla de modalidades e de escalões de formação. Pelos programas destinados à população, pelo trabalho 
de proximidade junto dos clubes e pelo acolhimento de provas que promovem o desporto, Sines foi consi-
derado “Município Amigo do Desporto” entre 2017 e 2021.
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aulas orientadas pelos técnicos municipais de desporto (#sinesamexer).
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Criou novos programas desportivos 
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   A edição de 2020 não se realizou, mas o espírito do festival reviveu-se nas datas em que o festival devia ter 
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na de promoção turística) e dois prémios nacionais (melhor grande festival e melhor programa cultural). 
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entre 2017 e 2020 , que contribuiu para impulsionar o trabalho meritório que estas desenvolvem.
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val Músicas do Mundo teve, em 2018 e 2019, duas das suas mais participadas edições de sempre, a pri-
meira delas assinalando o 20.º aniversário do evento. Sucessos de público que foram também reflexo de 
um reforço da promoção internacional e de melhores condições oferecidas ao público, com uma nova 
área de campismo ocasional e oferta de transportes entre Sines e Porto Covo. 

Alargou a projeção do FMM Sines  

Neste período, o Município de Sines prosseguiu uma oferta cultural que procurou ser abrangente nas for-
mas artísticas e nos gostos do público. No teatro, voltou a programar espetáculos de companhias nacio-
nais e internacionais durante o mês de junho e, como entidade cofinanciadora e coprodutora do evento, 
ajudou o Teatro do Mar a expandir a programação e a consolidar o projeto da M.A.R. - Mostra de Artes de 
Rua. Na música clássica, apoiou a realização em Sines de atividades do Festival Terras Sem Sombra, e, em 
2019, organizou a primeira edição de um festival dedicado a este género de música, o Batuta. Já em 2021, 
ainda em formato “online”, devido à pandemia, assumiu a organização do evento Maré de Fado.
  

Apoiou o trabalho dos artistas locais 

Diversificou a oferta cultural

  

  

  

Entre 2017 e 2021, o Município manteve uma programação regular e estruturada de aproximação do 
público às artes e à leitura, nomeadamente, através do Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de 
Sines e da Biblioteca Municipal. Projetos como a Hora do Conto, os grupos de leitores, o Bebés e Famí-
lias às Artes, a Semana da Educação Artística ou os Ateliês de Movimento e Dança desmistificaram as 
artes e tornaram-nas parte do processo de crescimento pessoal, de formação de cidadania e de partilha 
intergeracional. Muito do trabalho esteve ancorado nas exposições patentes no centro de exposições, que, 
nesta fase, incluiu parcerias com entidades como a Fundação Gulbenkian, a Coleção Caixa Geral de Depó-
sitos e o Centro Cultural Emmerico Nunes. Com o surgimento da pandemia, o trabalho de sensibilização 
artística passou a ter também expressão “online”.
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ATIVIDADE MUNICIPAL 2017-2021

ENTRE O PATRIMÓNIO E O MAR
No período 2017-2021, o Município de Sines… 

  

Através do Arquivo Municipal e do Museu de Sines, entre 2017 e 2021, o Município de Sines desenvolveu programas e atividades que contribuíram para registar e 
divulgar o património do concelho. Na atividade do Arquivo, destaca-se a recolha de termos próprios dos falares de Sines no projeto DIZERES e o início do inventá-
rio do Vasco da Gama Atlético Clube, além de uma intensa divulgação do património local nas redes sociais. O Museu, enquanto trabalhava na musealização das 
Fábricas Romanas e na preparação da sua Casa-Forte, prosseguiu a publicação de conteúdos sobre património imaterial no jornal “Redes do Tempo”. Integrada 
neste projeto, a série de vídeos “A Festa” aqueceu os dias do primeiro confinamento da Covid-19. Outras iniciativas do município, como o Curso de História Local e 
as Jornadas Europeias do Património, aproximaram as pessoas do património edificado enquanto se pôde fazê-lo fisicamente. 

Divulgou o património do concelho 

Nos últimos quatro anos lançaram-se as bases da criação em Sines de uma Rota do Património, cujos nós serão elementos já existentes e elementos a criar do 
património da cidade. Esta Rota do Património na cidade vai tornar a herança histórica de Sines mais legível e fácil de visitar. A pontos de paragem obrigatórios já 
existentes, como o Castelo, a Igreja Matriz e a Igreja de Nossa Senhora das Salas, juntam-se as Fábricas Romanas, a Casa-forte do Museu, o Centro Recreativo Sine-
ense, o Observatório do Mar e a Reserva Arqueológica Subaquática.
  Estes novos pontos da Rota encontram-se em diferentes fases de execução. O projeto de recuperação e musealização das Fábricas Romanas, junto ao Castelo, 
está pronto, só não tendo sido inaugurado formalmente devido à pandemia. O mesmo acontece com a Casa-Forte do Museu, novo espaço que vai expor ao 
público os seus mais valiosos tesouros, onde se inclui o Tesouro do Gaio. A empreitada de recuperação do Centro Recreativo Sineense, onde será localizado o 
futuro posto de turismo, está adjudicada. O principal "novo" ponto da Rota, o Observatório do Mar, um centro expositivo sobre a tradição marítima de Sines a ins-
talar nos edifícios dos Armazéns da Ribeira após a sua recuperação, teve início em março. O ponto mais ocidental da Rota, a Reserva Arqueológica Subaquática, 
para visita a vestígios de navios naufragados numa área a sul do porto de pesca, está em fase de candidatura a fundos europeus.
  

Criou novos pontos de interesse para a Rota do Património de Sines 

Contribuiu para o futuro do turismo  

Entre 2017 e 2021, o Município promoveu a imagem e a atratividade de Sines. Essa promoção resultou de um esforço transversal à atuação da Câmara, dos eventos 
culturais e desportivos aos investimentos na orla costeira, passando pelos projetos na área do património, por operações de qualificação urbana como a da Rua Mar-
quês de Pombal e por iniciativas mais estritamente promocionais como as participações na Bolsa de Turismo de Lisboa. 

Trabalhou na requalificação da orla costeira

  No extremo norte do concelho, começou em fevereiro de 2021 a operação de Qualificação e Valorização do Canto Mosqueiro e Suporte à Visitação da Costa do 
Norte. Está a qualificar a zona envolvente do Canto Mosqueiro e a criar um percurso em passadiço pedonal no sentido poente. 

O período de 2017 a 2020 foi de excelência nas praias do concelho de Sines. Excelência transversal aos vários parâmetros de avaliação da qualidade balnear, reco-
nhecida com o galardão Bandeira Azul da Europa, atribuído consecutivamente a cinco praias do concelho: Vasco da Gama, São Torpes, Vieirinha, Grande de 
Porto Covo e Ilha do Pessegueiro. Excelência também na componente específica das águas do mar, cuja qualidade nessas praias, mas também na praia de Morga-
vel, mereceu as Bandeiras de Ouro atribuídas pela associação Quercus. Na acessibilidade, de registar as bandeiras de Praia Acessível atribuídas às praias Vasco da 
Gama e São Torpes. A segurança teve também melhorias de nota, com o Município a estender a vigilância à praia da Samoqueira e Costa do Norte, e a antecipar a 
vigilância na praia concessionada de São Torpes, devido à afluência massiva de banhistas antes do início da época balnear. As atividades de educação ambiental 
nas praias foram as melhores da região, como atestaram os prémios de Município “Mais Azul” do Alentejo recebidos em 2019 e 2020.

A proteção das praias, arribas e sistemas dunares, aliada à necessidade de servir melhor os banhistas e visitantes, motivou a realização de investimentos na orla   
costeira.

  

  De referir também a certificação da Estação Náutica de Sines, que reúne numa presença “online” única toda a oferta local relevante para o público-alvo da náuti-
ca, e, ainda neste domínio, para a atribuição, em 2018, do prémio de Melhor Evento - Turismo do Alentejo ao festival de grandes veleiros Tall Ships 2017.
  Nas condições de acolhimento aos turistas, além do que foi e está a ser feito na qualificação das praias, destaque-se o projeto de transformação do lavadouro do 
parque de merendas em zona de refeições informais, com empreitada adjudicada, e a disponibilização de “wi-fi” gratuito no centro da cidade.

  Na freguesia de Porto Covo, em 2019 e 2020, duas operações Polis Sudoeste com a participação financeira do Município de Sines beneficiaram as praias dos Buizi-
nhos e da Ilha do Pessegueiro, dotando-as de melhores condições de visitação e proteção dos recursos naturais.

Garantiu a excelência das praias do concelho

  

  Este foi também o ciclo em que uma das principais lacunas do turismo no concelho, a falta de alojamento, começou a ser resolvida, com investimentos que pode-
rão duplicar o número de camas turísticas existentes. Três dessas unidades - uma em Porto Covo e duas na zona nascente da cidade de Sines - encontram-se em 
construção, representando, a breve prazo, mais 460 camas, todas em unidades de quatro estrelas, o que significa mais quantidade, mas também mais qualidade 
para a oferta turística local.

  Em 2020, a Câmara Municipal de Sines investiu na melhoria dos acessos a duas das praias mais frequentadas do concelho: Praia Grande de Porto Covo e Praia de 
São Torpes.
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para a oferta turística local.

  Em 2020, a Câmara Municipal de Sines investiu na melhoria dos acessos a duas das praias mais frequentadas do concelho: Praia Grande de Porto Covo e Praia de 
São Torpes.
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“Comprar em Sines”
Município apresenta programa 

Comércio local

  Na sessão, em que participaram cerca de 30 comerciantes, o Município explicou as linhas orientado-
ras do projeto, que conta com a parceria da ACLS - Associação do Comércio Local de Sines, recente-
mente constituída.

A Câmara Municipal de Sines apresentou, no dia 10 de março,  via "online", o novo programa de dina-
mização do comércio, “Comprar em Sines”.

  O programa “Comprar em Sines” tem como principal objetivo promover o comércio de Sines sob 
uma marca unificadora, alavancando-a através da criação de um portal onde os comerciantes aderen-
tes podem vender os seus produtos e de uma estratégia de comunicação, com enfoque nas redes soci-
ais e nos meios digitais. Inclui também a criação de um cartão de fidelização e de vales de descontos, 
associados a campanhas. 

  Os comerciantes que desejem obter mais informações sobre como aderir ao “Comprar em Sines” 
podem desde já contactar o Gabinete de Apoio ao Empresário do município (gae@mun-sines.pt;    
968 490 728) ou a ACLS - Associação do Comércio Local de Sines (geral.acls@gmail.com).

  O portal funcionará no modelo de “marketplace”, em que, numa mesma compra, o cliente pode 
adquirir produtos de diferentes vendedores. Os comerciantes aderentes escolhem os produtos que 
desejam vender. A participação é gratuita e é compatível com as presenças na Internet que os comer-
ciantes já possuam. Os comerciantes menos habituados a utilizar este tipo de ferramentas serão capa-
citados para o seu manuseamento.
  “Esta sessão foi o pontapé de saída de um projeto cujo principal objetivo é dar maior visibilidade e 
incrementar as vendas no nosso comércio local. Vem na sequência das medidas de apoio que o Muni-
cípio tem vindo a aprovar e conta com o apoio fundamental da nova associação de comércio. É um pro-
jeto que vamos construir em conjunto e que será importante para ajudar a reerguer o comércio na fase 
de desconfinamento”, diz o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas.

Centro da cidade já tem wi-fi gratuito
Iniciativa WiFi4EU

INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL N.º 90/2020

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 27 de 
novembro de 2020, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa: 

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines, refe-
rente ao apoio ao Associativismo para o ano 2020; 

EDITAL N.º 46/2021

2020-12-08

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 07 de janeiro de 
2021, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa: 

- Aprovado Orçamento Municipal para 2021 e as Grandes 
Opções do Plano 2021-2025. 
 
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

 

- Aprovada minuta de protocolo de cooperação para o 
desenvolvimento do Plano de Ação para a Zona de 
Comércio Internacional em Sines no âmbito da candida-
tura Invest In Alentejo. 

O Presidente da Câmara

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 21 de janeiro de 
2021, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa: 

 

EDITAL N.º 47/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 

O Presidente da Câmara

- Aprovada proposta de alienação em hasta pública de 10 
lotes no Loteamento Municipal Sul – Nascente da 
Cidade de Sines; 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines, EDP e Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, com vista à criação de gabinete 
que minimizará o impacte social do fecho da exploração 
comercial da Central Termoelétrica de Sines, que se 
denominará GLES; 

EDITAL N.º 48/2021

 

2021-03-19

- Aprovada minuta de protocolo de cooperação para o 
desenvolvimento de estudo relativo à zona franca de 
Sines; 

 

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada adenda ao protocolo de colaboração cele-
brado entre a Câmara Municipal de Sines e a Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano, com vista ao 
reforço de recursos humanos por parte do Município de 
Sines, no âmbito do combate e prevenção da COVID-19. 

2021-03-19

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 18 de fevereiro 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa: 

- Aprovada proposta de alteração à redação das Normas 
do Programa “Sines Apoia”;  

- Aprovada proposta de alineação em hasta pública para 
alienação do lote 3 do Loteamento Municipal da ZIL II – 
A, em Sines; 

- Aprovada proposta de prorrogação do período para 
apresentação de candidaturas ao programa “Sines     
Apoia”, até 31 de março de 2021; 
- Aprovada proposta das normas de participação do Pro-
grama “Sines Apoia Mais”; 

que, em reunião de Câmara Ordinária de 04 de fevereiro 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa: 

- Aprovada proposta de abertura de procedimento para 
elaboração do Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Sines; 
- Aprovada proposta de alienação em hasta pública de 3 
prédios urbanos no Loteamento Municipal Sul – Nas-
cente da Cidade de Sines; 
- Aprovada proposta de alienação em hasta pública de 
um prédio urbano no Loteamento Municipal da Rua da 
Floresta em Sines; 

- Aprovada a proposta de alteração do valor da Bolsa de 
Estudo ao Ensino Superior e lista provisória para o ano 
letivo 2020-2021; 

- Aprovada minuta de protocolo de cooperação para a 
igualdade e a não discriminação entre o Município de 
Sines e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género; 

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines, Federação Por-
tuguesa de Basquetebol e a Assoc. de Basquetebol de 
Setúbal, com vista à realização da Taça Hugo dos Santos. 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 49/2021

O Presidente da Câmara

2021-03-19
 

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e o Agrupamento de Escolas de Sines 
para o ano letivo de 2020/2021; 

- Aprovada proposta de medidas no âmbito do COVID-
19, nomeadamente: 

1) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores não-domésticos social e institui-
ções em 50% até ao final de 2021;  

- Aprovada minuta de protocolo entre o Município de 
Sines e o Ministério da Administração Interna, no 
âmbito da transferência de competências para as autar-
quias locais operado pela Lei n.º 50/2018 de 16 de       
agosto; 

3) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores doméstico social e cartão social 
em 50% até ao final de 2021;  

2) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores doméstico em 40% até ao final 
de 2021;  

4) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores não-domésticos em 30% até ao 

5) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores do tarifário familiar em 50% até 
ao final de 2021;  
6) Suspensão dos processos de execução fiscal 
enquanto o País se encontrar em Estado de Emergência;  
7) Isenção do pagamento das taxas do Mercado Munici-
pal relativas a todo o ano de 2021;  
8) Isenção do pagamento de juros de mora de faturas 
enquanto o País se encontrar em Estado de Emergência;  
9) Isenção do pagamento das rendas de edifícios munici-
pais afetas à atividade de restauração, bebidas e simila-
res relativas ao ano de 2021;  
10) Redução de 50% do pagamento de taxas anuais rela-
tivas a publicidade e ocupação de espaço público com 
suportes publicitários;  
11) Isenção do pagamento das concessões de parcelas 
do domínio público, durante o ano de 2021;  

final de 2021;  

12) Isenção de pagamentos da Atividade de Animação e 
Apoio à Família e das refeições do pré-escolar e 1.º ciclo 
enquanto o País se encontrar em Estado de Emergência;  
13) Redução de 50% do pagamento das rendas cobradas 
na habitação social, regime de renda apoiada, até ao 
final de ano de 2021;  
14) Redução em 25% do cânone anual de direitos de 
superfície das zonas industriais sob gestão municipal. 
São enquadráveis nesta medida os superficiários que à 
data do requerimento não tenham dívidas anteriores a 
2021 e que façam prova da sua atividade empresarial 
desenvolvida no lote. Os superficiários que se enquadra-
rem nesta medida, mas cujo cânone anual se encontre já 
liquidado, dirigem requerimento ao Presidente da 
Câmara nos termos descritos a solicitar o benefício atra-
vés de restituição;  
15) Reforço da distribuição de equipamentos de prote-
ção individual, nomeadamente máscaras e álcool-gel ao 
comércio local e às instituições do concelho.  

2021-03-19
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada proposta de constituição de Comissão de Vis-
torias: 

O Presidente da Câmara

EDITAL N.º 50/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 04 de março de 
2021, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa: 

  Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

 

  Obras coercivas 

  Espaços de jogo e recreio 

- Aprovado projeto de ampliação do Pavilhão do           
Carnaval; 

- Aprovada escolha e início do procedimento da emprei-
tada de reabilitação do Parque de Merendas, em Sines. 

  Licenciamento Industrial tipo 3 
  Instalações de Armazenamento e venda de combustí-
veis  

  Empreendimentos Turísticos 
  Estabelecimentos de Alojamentos locais 

  Receção de obras de urbanização 

2021-03-19

- Aprovada lista definitiva para atribuição de Bolsa de 
Estudo – ano letivo 2020/2021; 

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

  Recintos de espetáculos e divertimentos públicos 

  Habitações Municipais 

> Comerciantes organizam-se em nova associação

O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, recebeu, nos Paços do Concelho, os representantes da ACLS - 
Associação do Comércio Local de Sines, constituída a 11 de janeiro de 2021. A associação tem como fim repre-
sentar as empresas do setor terciário, comércio por grosso e a retalho, serviços e turismo, no sentido de dinami-
zar o comércio local e colmatar uma necessidade há muito sentida no concelho de Sines, agravada pela pande-
mia. Entre os projetos da associação está a unificação da imagem e da marca do comércio local. Nesta fase, a 
associação pode ser contactada pelo email geral.acls@gmail.com e por mensagem privada na sua página de      
Facebook.

A Câmara Municipal de Sines, com o apoio da iniciativa WiFi4EU - Wi-fi gratuito para todos 
na Europa, disponibiliza internet sem fios gratuita no centro da cidade de Sines, desde o 
final de 2020.

  O projeto foi apoiado pela União Europeia no quadro do Mecanismo Interligar a Europa 
(Connecting Europe Facility - CEF).

  As 10 antenas do projeto estão montadas na antiga escola primária n.º 1, no Pavilhão dos 
Desportos, no Espaço Sénior do Jardim das Descobertas, no Centro de Artes de Sines 
(Arquivo e Auditório), nos antigos Correios, na Capela da Misericórdia e no Castelo (interior, 
Largo Poeta Bocage e Largo João de Deus). 
  O SSID da rede é “WiFi4EU”. Quando se ligam, os utilizadores são redirecionados para um 
portal com os logótipos do Município de Sines e do WiFi4EU. Aí, devem ler e confirmar se 
concordam com o regulamento europeu, não sendo pedidos nenhuns dados pessoais.
  A iniciativa WiFi4EU - Wi-fi gratuito para todos na Europa é um programa da Comissão 
Europeia que tem como objetivo a promoção da conectividade sem fios (Wi-Fi) gratuita 
nos espaços públicos em comunidades locais, em todo o território europeu.
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“Comprar em Sines”
Município apresenta programa 

Comércio local

  Na sessão, em que participaram cerca de 30 comerciantes, o Município explicou as linhas orientado-
ras do projeto, que conta com a parceria da ACLS - Associação do Comércio Local de Sines, recente-
mente constituída.

A Câmara Municipal de Sines apresentou, no dia 10 de março,  via "online", o novo programa de dina-
mização do comércio, “Comprar em Sines”.

  O programa “Comprar em Sines” tem como principal objetivo promover o comércio de Sines sob 
uma marca unificadora, alavancando-a através da criação de um portal onde os comerciantes aderen-
tes podem vender os seus produtos e de uma estratégia de comunicação, com enfoque nas redes soci-
ais e nos meios digitais. Inclui também a criação de um cartão de fidelização e de vales de descontos, 
associados a campanhas. 

  Os comerciantes que desejem obter mais informações sobre como aderir ao “Comprar em Sines” 
podem desde já contactar o Gabinete de Apoio ao Empresário do município (gae@mun-sines.pt;    
968 490 728) ou a ACLS - Associação do Comércio Local de Sines (geral.acls@gmail.com).

  O portal funcionará no modelo de “marketplace”, em que, numa mesma compra, o cliente pode 
adquirir produtos de diferentes vendedores. Os comerciantes aderentes escolhem os produtos que 
desejam vender. A participação é gratuita e é compatível com as presenças na Internet que os comer-
ciantes já possuam. Os comerciantes menos habituados a utilizar este tipo de ferramentas serão capa-
citados para o seu manuseamento.
  “Esta sessão foi o pontapé de saída de um projeto cujo principal objetivo é dar maior visibilidade e 
incrementar as vendas no nosso comércio local. Vem na sequência das medidas de apoio que o Muni-
cípio tem vindo a aprovar e conta com o apoio fundamental da nova associação de comércio. É um pro-
jeto que vamos construir em conjunto e que será importante para ajudar a reerguer o comércio na fase 
de desconfinamento”, diz o presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas.

Centro da cidade já tem wi-fi gratuito
Iniciativa WiFi4EU

INFORMAÇÃO OFICIAL
EDITAL N.º 90/2020

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de câmara extraordinária de 27 de 
novembro de 2020, foram tomadas as seguintes delibe-
rações com eficácia externa: 

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines, refe-
rente ao apoio ao Associativismo para o ano 2020; 

EDITAL N.º 46/2021

2020-12-08

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 07 de janeiro de 
2021, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa: 

- Aprovado Orçamento Municipal para 2021 e as Grandes 
Opções do Plano 2021-2025. 
 
O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

 

- Aprovada minuta de protocolo de cooperação para o 
desenvolvimento do Plano de Ação para a Zona de 
Comércio Internacional em Sines no âmbito da candida-
tura Invest In Alentejo. 

O Presidente da Câmara

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 21 de janeiro de 
2021, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa: 

 

EDITAL N.º 47/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 

O Presidente da Câmara

- Aprovada proposta de alienação em hasta pública de 10 
lotes no Loteamento Municipal Sul – Nascente da 
Cidade de Sines; 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada minuta de protocolo a celebrar entre a 
Câmara Municipal de Sines, EDP e Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, com vista à criação de gabinete 
que minimizará o impacte social do fecho da exploração 
comercial da Central Termoelétrica de Sines, que se 
denominará GLES; 

EDITAL N.º 48/2021

 

2021-03-19

- Aprovada minuta de protocolo de cooperação para o 
desenvolvimento de estudo relativo à zona franca de 
Sines; 

 

 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada adenda ao protocolo de colaboração cele-
brado entre a Câmara Municipal de Sines e a Unidade 
Local de Saúde do Litoral Alentejano, com vista ao 
reforço de recursos humanos por parte do Município de 
Sines, no âmbito do combate e prevenção da COVID-19. 

2021-03-19

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 18 de fevereiro 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa: 

- Aprovada proposta de alteração à redação das Normas 
do Programa “Sines Apoia”;  

- Aprovada proposta de alineação em hasta pública para 
alienação do lote 3 do Loteamento Municipal da ZIL II – 
A, em Sines; 

- Aprovada proposta de prorrogação do período para 
apresentação de candidaturas ao programa “Sines     
Apoia”, até 31 de março de 2021; 
- Aprovada proposta das normas de participação do Pro-
grama “Sines Apoia Mais”; 

que, em reunião de Câmara Ordinária de 04 de fevereiro 
de 2021, foram tomadas as seguintes deliberações com 
eficácia externa: 

- Aprovada proposta de abertura de procedimento para 
elaboração do Regulamento de Atribuição de Benefícios 
Fiscais do Município de Sines; 
- Aprovada proposta de alienação em hasta pública de 3 
prédios urbanos no Loteamento Municipal Sul – Nas-
cente da Cidade de Sines; 
- Aprovada proposta de alienação em hasta pública de 
um prédio urbano no Loteamento Municipal da Rua da 
Floresta em Sines; 

- Aprovada a proposta de alteração do valor da Bolsa de 
Estudo ao Ensino Superior e lista provisória para o ano 
letivo 2020-2021; 

- Aprovada minuta de protocolo de cooperação para a 
igualdade e a não discriminação entre o Município de 
Sines e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de 
Género; 

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração a cele-
brar entre a Câmara Municipal de Sines, Federação Por-
tuguesa de Basquetebol e a Assoc. de Basquetebol de 
Setúbal, com vista à realização da Taça Hugo dos Santos. 

Nuno José Gonçalves Mascarenhas

EDITAL N.º 49/2021

O Presidente da Câmara

2021-03-19
 

- Aprovada minuta de protocolo de colaboração entre o 
Município de Sines e o Agrupamento de Escolas de Sines 
para o ano letivo de 2020/2021; 

- Aprovada proposta de medidas no âmbito do COVID-
19, nomeadamente: 

1) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores não-domésticos social e institui-
ções em 50% até ao final de 2021;  

- Aprovada minuta de protocolo entre o Município de 
Sines e o Ministério da Administração Interna, no 
âmbito da transferência de competências para as autar-
quias locais operado pela Lei n.º 50/2018 de 16 de       
agosto; 

3) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores doméstico social e cartão social 
em 50% até ao final de 2021;  

2) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores doméstico em 40% até ao final 
de 2021;  

4) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores não-domésticos em 30% até ao 

5) A redução das faturas de água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos, nas componentes fixas e variáveis, aos 
tipos de consumidores do tarifário familiar em 50% até 
ao final de 2021;  
6) Suspensão dos processos de execução fiscal 
enquanto o País se encontrar em Estado de Emergência;  
7) Isenção do pagamento das taxas do Mercado Munici-
pal relativas a todo o ano de 2021;  
8) Isenção do pagamento de juros de mora de faturas 
enquanto o País se encontrar em Estado de Emergência;  
9) Isenção do pagamento das rendas de edifícios munici-
pais afetas à atividade de restauração, bebidas e simila-
res relativas ao ano de 2021;  
10) Redução de 50% do pagamento de taxas anuais rela-
tivas a publicidade e ocupação de espaço público com 
suportes publicitários;  
11) Isenção do pagamento das concessões de parcelas 
do domínio público, durante o ano de 2021;  

final de 2021;  

12) Isenção de pagamentos da Atividade de Animação e 
Apoio à Família e das refeições do pré-escolar e 1.º ciclo 
enquanto o País se encontrar em Estado de Emergência;  
13) Redução de 50% do pagamento das rendas cobradas 
na habitação social, regime de renda apoiada, até ao 
final de ano de 2021;  
14) Redução em 25% do cânone anual de direitos de 
superfície das zonas industriais sob gestão municipal. 
São enquadráveis nesta medida os superficiários que à 
data do requerimento não tenham dívidas anteriores a 
2021 e que façam prova da sua atividade empresarial 
desenvolvida no lote. Os superficiários que se enquadra-
rem nesta medida, mas cujo cânone anual se encontre já 
liquidado, dirigem requerimento ao Presidente da 
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vés de restituição;  
15) Reforço da distribuição de equipamentos de prote-
ção individual, nomeadamente máscaras e álcool-gel ao 
comércio local e às instituições do concelho.  

2021-03-19
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

- Aprovada proposta de constituição de Comissão de Vis-
torias: 

O Presidente da Câmara

EDITAL N.º 50/2021

Nuno José Gonçalves Mascarenhas, Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público 
que, em reunião de Câmara Ordinária de 04 de março de 
2021, foram tomadas as seguintes deliberações com efi-
cácia externa: 

  Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

 

  Obras coercivas 

  Espaços de jogo e recreio 

- Aprovado projeto de ampliação do Pavilhão do           
Carnaval; 

- Aprovada escolha e início do procedimento da emprei-
tada de reabilitação do Parque de Merendas, em Sines. 

  Licenciamento Industrial tipo 3 
  Instalações de Armazenamento e venda de combustí-
veis  

  Empreendimentos Turísticos 
  Estabelecimentos de Alojamentos locais 

  Receção de obras de urbanização 

2021-03-19

- Aprovada lista definitiva para atribuição de Bolsa de 
Estudo – ano letivo 2020/2021; 

O Presidente da Câmara
Nuno José Gonçalves Mascarenhas

  Recintos de espetáculos e divertimentos públicos 

  Habitações Municipais 

> Comerciantes organizam-se em nova associação

O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, recebeu, nos Paços do Concelho, os representantes da ACLS - 
Associação do Comércio Local de Sines, constituída a 11 de janeiro de 2021. A associação tem como fim repre-
sentar as empresas do setor terciário, comércio por grosso e a retalho, serviços e turismo, no sentido de dinami-
zar o comércio local e colmatar uma necessidade há muito sentida no concelho de Sines, agravada pela pande-
mia. Entre os projetos da associação está a unificação da imagem e da marca do comércio local. Nesta fase, a 
associação pode ser contactada pelo email geral.acls@gmail.com e por mensagem privada na sua página de      
Facebook.

A Câmara Municipal de Sines, com o apoio da iniciativa WiFi4EU - Wi-fi gratuito para todos 
na Europa, disponibiliza internet sem fios gratuita no centro da cidade de Sines, desde o 
final de 2020.

  O projeto foi apoiado pela União Europeia no quadro do Mecanismo Interligar a Europa 
(Connecting Europe Facility - CEF).

  As 10 antenas do projeto estão montadas na antiga escola primária n.º 1, no Pavilhão dos 
Desportos, no Espaço Sénior do Jardim das Descobertas, no Centro de Artes de Sines 
(Arquivo e Auditório), nos antigos Correios, na Capela da Misericórdia e no Castelo (interior, 
Largo Poeta Bocage e Largo João de Deus). 
  O SSID da rede é “WiFi4EU”. Quando se ligam, os utilizadores são redirecionados para um 
portal com os logótipos do Município de Sines e do WiFi4EU. Aí, devem ler e confirmar se 
concordam com o regulamento europeu, não sendo pedidos nenhuns dados pessoais.
  A iniciativa WiFi4EU - Wi-fi gratuito para todos na Europa é um programa da Comissão 
Europeia que tem como objetivo a promoção da conectividade sem fios (Wi-Fi) gratuita 
nos espaços públicos em comunidades locais, em todo o território europeu.
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Natal

A Câmara Municipal de Sines entregou, em dezembro de 2020, 400 cabazes 
de Natal a famílias do concelho com carência económica comprovada. As 
famílias às quais foi oferecido o cabaz foram sinalizadas no âmbito das entida-
des que integram a Rede Social de Sines, bem como através do seu grupo de 
trabalho sobre apoio alimentar.
  A ação contou também com a participação da Associação Desportiva + Inclu-
são, que ofereceu bolas de futebol autografadas por Mário Rui, internacional 
português natural de Sines, às famílias com crianças e jovens até aos 18 anos.
  Em janeiro de 2021, a empresa PSA, concessionária do terminal de contento-
res do Porto de Sines, fez também uma entrega de cabazes de Natal a 400 
famílias do concelho com carência económica comprovada, no âmbito da polí-
tica de responsabilidade social da empresa.

com oferta de cabazes
Famílias carenciadas apoiadas 

   Em janeiro, iniciou-se a entrega dos cadernos nos espaços seniores de Sines 
e Porto Covo, no entanto, a entrega foi suspensa devido à situação de confina-
mento. O município decidiu então enviar os cadernos para o domicílio dos 
munícipes que frequentam os espaços seniores e/ou que participam habitual-
mente nos programas dirigidos a esta faixa etária.

  O objetivo do caderno de desafios é exercitar o corpo e a mente, estimular a 
criatividade e a memória e promover a partilha de saberes.

Seniores

  O caderno também é disponibilizado em versão digital, em www.sines.pt.

caderno de exercícios
Município disponibiliza 

A Câmara Municipal de Sines, em parceria com outras entidades do concelho, 
realizou o projeto "Roda Viva", que consiste na elaboração de um caderno de 
desafios destinado à população sénior.

Sines tem nova cooperativa 

O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, e o vice-presidente, Fernando 
Ramos, receberam a 5 de março, nos Paços do Concelho, uma nova coopera-
tiva com atividade no concelho, a Litoral Alentejano Solidário (LAS).
  A LAS surgiu em 2017, como um grupo informal de voluntariado, para apoiar 
as vítimas dos incêndios graves que aconteceram nesse ano em Portugal. 
  Em 2020, com a pandemia de Covid-19, passaram a apoiar famílias de Sines, 
em resposta às muitas solicitações. 
  Ainda como grupo informal, a LAS integrou o grupo de trabalho da Rede 
Social sobre a temática do apoio alimentar criado durante a pandemia.  
  Na reunião com a Câmara Municipal, o grupo apresentou o seu plano de ativi-
dades como recém-constituída cooperativa de solidariedade social e mani-
festou interesse em integrar formalmente a Rede Social.

Litoral Alentejano Solidário

de solidariedade social

  O apoio ao arrendamento é atribuído a agregados familiares cujo rendi-
mento líquido "per capita" seja igual ou inferior ao IAS (Indexante aos Apoios 
Sociais) em vigor à data da atribuição, entre outros critérios estabelecidos em 
regulamento.

Subsídio ao arrendamento 

   É intenção do Município realizar uma nova edição do programa em 2021. 

Habitação

apoia primeiras famílias

  Nesta edição, foram aprovados subsídios entre os 100 e os 225 euros          
mensais. O subsídio tem um caráter transitório, por norma, com a duração 
máxima de 12 meses.

A Câmara Municipal de Sines aprovou a atribuição do Subsídio Municipal ao 
Arrendamento a oito famílias do concelho, entre 13 candidaturas apresenta-
das na primeira edição do programa, relativa a 2020.

Educação

das bolsas de estudo
Município aumenta valor 

A Câmara Municipal de Sines aprovou, a 4 de março, a lista definitiva de 73 alunos bene-
ficiários das bolsas de estudo do ensino superior no ano letivo 2020/2021. 
  Devido às dificuldades económicas das famílias por efeito da pandemia, foi aprovado o 
aumento do valor de cada bolsa em 20%, passando para 1200 euros, para a generali-
dade dos alunos, e 600 euros, para alunos da Universidade Aberta.
  “O Município de Sines tem procurado minimizar os efeitos negativos da pandemia nos 
rendimentos com um conjunto de medidas de apoio às famílias, instituições e empre-
sas. Sendo as bolsas de estudo destinadas às famílias com uma situação financeira de 
base mais desfavorável, considerámos que devíamos dar um contributo também na 
área da educação, aumentando o valor das bolsas e ajudando a criar melhores condi-
ções para os jovens prosseguirem os seus estudos”, explica o vice-presidente da     
Câmara, Fernando Ramos.
  O investimento global em bolsas de estudo neste ano letivo é de 87 000 euros, mais 
15% que em 2019/2020 (74 000 euros) e mais 21% que em 2018/2019 (69 000 euros).

Educação

Refeições escolares entregues 
ao domicílio durante o confinamento

  No dia 15 de março, com o início das aulas presenciais para os alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, as      
refeições voltaram a ser fornecidas nas escolas para estes ciclos, mas continuou a entrega ao domicí-
lio das refeições escolares aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, secundário e de cursos técnico-profissionais. 
  No início do 3.º período, a 5 de abril, com o arranque das aulas dos 2.º e 3.º ciclos, o município conti-
nuará a fazer a entrega domiciliária das refeições aos alunos do secundário e cursos profissionais.

A Câmara Municipal de Sines forneceu, durante o período de confinamento, de 25 de janeiro a 12 de 
março, 5215 refeições escolares a alunos beneficiários dos Escalões 1 e 2 da Ação Social Escolar. Esta 
distribuição foi feita a alunos de todos os níveis de ensino e escolas do concelho. Com o intuito de miti-
gar a circulação e reduzir a concentração de pessoas, os serviços municipais procederam à distribui-
ção domiciliária das refeições.

Educação

Programa Escolhas continua

  O programa Escolhas é promovido pela Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações e pelo Alto 
Comissariado para as Migrações. É cofinanciado pelo PO ISE - Programa Operacional Inclusão Social e 
Emprego / Portugal 2020 / Fundo Social Europeu / União Europeia.

O projeto Entre Nós - E8G, promovido pela Câmara Municipal de Sines, foi um dos 11 projetos aprovados 
no Alentejo, no âmbito da 8.ª geração do programa Escolhas.   
  O projeto, iniciado a 1 de abril, é gerido pelo Sines Tecnopolo e tem a duração máxima de 2 anos. Funciona 
nas instalações do antigo centro de saúde (3 dias por semana) e no Bairro da Floresta (2 dias por semana).
  Esta geração do programa gira em torno das artes e do desporto, contando com o apoio de entidades 
locais ligadas a estas áreas. O objetivo é dotar crianças e jovens, entre os 6 e os 25 anos de idade, de compe-
tências pessoais e sociais, com vista à promoção do sucesso escolar, melhoria dos resultados e diminuição 
do absentismo, trabalhando essencialmente através da arte, do desporto e da inclusão digital.
  O projeto tem inscrições gratuitas e assegurará atividades em período de férias letivas.
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Grandes eventos voltaram 
ao Multiusos, ainda sem público

Desporto

  Recorde-se que o Pavilhão Multiusos de Sines já 
tinha acolhido os derradeiros encontros das Taças 
de Portugal de futsal masculino e feminino em 
2015 e as edições de 2017/2018 e 2018/2019 da Taça 
da Liga de futsal. Sines também foi palco dos pri-
meiros encontros da seleção de Portugal após se 
sagrar campeã da Europa, em 2018.  

  A equipa portista conquistou este troféu pela 
quarta vez, ao vencer o Sporting CP por 72-68 na 
final.

  A Taça Hugo dos Santos 2021 foi uma organização 
da Federação Portuguesa de Basquetebol, com o 
apoio da Associação de Basquetebol de Setúbal e 
da Câmara Municipal de Sines.

DE FUTSAL

  Na competição masculina, a vitória coube ao Spor-
ting CP, que bateu o SL Benfica por 6-2 na final. As 
equipas finalistas tinham vencido o AD Fundão e o 
Modicus Cartest, respetivamente, nas meias-
finais. Pelos quartos de final, tinham ficado o Eléc-
trico FC/Fgil.pt, o Viseu 2001, o Portimonense SC e 
o CR Leões de Porto Salvo.

TAÇA HUGO DOS SANTOS 
(BASQUETEBOL)

  Foi a quarta vez consecutiva que Sines recebeu 
esta competição, equivalente à taça da liga da 
modalidade. Em 2018, a vitória coube ao SL Benfi-
ca. Em 2019 e 2020, a equipa vencedora foi a UD Oli-
veirense.

O FC Porto venceu a 12.ª edição da Taça Hugo dos 
Santos, em basquetebol, disputada no fim de 
semana de 6 e 7 de fevereiro no Pavilhão Multiusos 
de Sines. 

  Nas meias-finais, o Sporting CP tinha vencido o 
Imortal LUZiGÁS por 79-67 e o FC Porto tinha 
batido o SL Benfica por 80-76.
  Os jogos realizaram-se sem público e foram trans-
mitidos pela RTP2 e pela FPBtv. 

O Pavilhão Multiusos de Sines voltou a ser esco-
lhido pela Federação Portuguesa de Futebol para 
receber as Taças da Liga de Futsal (Final Eight no 
masculino e Final Four no feminino), entre 25 e 28 
de março.   

TAÇAS DA LIGA 

  A taça feminina foi conquistada pelo SL Benfica, 
que venceu a equipa do Nun'Álvares por 4-2 na 
final. Os finalistas tinham vencido nas meias-finais 
as equipas do CRC Quinta dos Lombos e do Santa 
Luzia FC.

  Os jogos, disputados sem público, foram transmi-
tidos pelo Canal 11. 

  As Taças da Liga de Futsal 2021 foram uma organi-
zação da Federação Portuguesa de Futebol, com o 
apoio da Associação de Futebol de Setúbal e da 
Câmara Municipal de Sines.

Sintético do Estádio Municipal 

A Câmara Municipal de Sines concluiu em janeiro a instalação de uma ban-
cada amovível com 254 lugares individuais junto ao relvado sintético do Está-
dio Municipal de Sines.
  Sobre este investimento, no montante de 71 825 €, o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, referiu:
  "O relvado sintético, inaugurado em 2010, é um dos espaços mais utilizados 
do Estádio Municipal, sobretudo por equipas de escalões de formação do 
Vasco da Gama Atlético Clube e também pelo Ginásio Clube de Sines. Com 
esta instalação, torna-se possível aos familiares e adeptos acompanharem os 
jogos com melhores condições de conforto, visibilidade e segurança."

Equipamentos

já tem bancada reconhecido

Piscina Municipal

No âmbito do programa "Municípios Amigos do Desporto", a Piscina Munici-
pal Carlos Manafaia foi reconhecida pela qualidade do seu plano de manuten-
ção. A Piscina obteve a pontuação de "Reconhecimento", categoria de muni-
cípios de 10 001 a 50 000 habitantes, na iniciativa "Planos de Manutenção de 
Instalações Desportivas 2021", que avalia boas práticas a este nível.

Plano de Manutenção 

  Assinale-se que a Piscina Municipal atravessa neste momento mais um 
período de investimento na manutenção das instalações. Entre as interven-
ções programadas destaca-se a empreitada de reabilitação, adjudicada por 
127 915 euros, com trabalhos nas águas quentes sanitárias, criação de uma 
casa de químicos, beneficiação da chaminé e caldeiras, requalificação dos tan-
ques e substituição de alvenaria.
 

Amigo do Desporto
Município recebe 

Sines distinguiu-se, pela quarta vez consecutiva, como "Município Amigo do 
Desporto". O reconhecimento foi feito no dia 25 de fevereiro, nos Paços do 
Concelho, pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, em parceria 
com a Cidade Social.
  O município foi distinguido no âmbito dos equipamentos desportivos de 
excelência colocados ao serviço da população, dos eventos desportivos de 
dimensão nacional realizados no concelho e das relações de proximidade e 
parceria que mantém com as associações desportivas locais.

nova distinção

Desporto em casa

  Os vídeos foram publicados na conta www.facebook.com/municipiodesines 
e, nesta segunda série, focaram-se no programa Desporto é Vida (seniores).

  Com os equipamentos fechados e os programas desportivos suspensos 
devido à Covid-19, os técnicos municipais deste setor criaram conteúdos que 
todos podem seguir mesmo em isolamento social.

Programa Desporto é Vida 
continuou na Internet

À semelhança do que tinha acontecido na primavera de 2020,  os serviços de 
Desenvolvimento Desportivo da Câmara Municipal de Sines voltaram no 
último inverno a dar aulas pela Internet para estimular a população a praticar 
atividade física em casa.
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Grandes eventos voltaram 
ao Multiusos, ainda sem público

Desporto

  Recorde-se que o Pavilhão Multiusos de Sines já 
tinha acolhido os derradeiros encontros das Taças 
de Portugal de futsal masculino e feminino em 
2015 e as edições de 2017/2018 e 2018/2019 da Taça 
da Liga de futsal. Sines também foi palco dos pri-
meiros encontros da seleção de Portugal após se 
sagrar campeã da Europa, em 2018.  

  A equipa portista conquistou este troféu pela 
quarta vez, ao vencer o Sporting CP por 72-68 na 
final.

  A Taça Hugo dos Santos 2021 foi uma organização 
da Federação Portuguesa de Basquetebol, com o 
apoio da Associação de Basquetebol de Setúbal e 
da Câmara Municipal de Sines.

DE FUTSAL

  Na competição masculina, a vitória coube ao Spor-
ting CP, que bateu o SL Benfica por 6-2 na final. As 
equipas finalistas tinham vencido o AD Fundão e o 
Modicus Cartest, respetivamente, nas meias-
finais. Pelos quartos de final, tinham ficado o Eléc-
trico FC/Fgil.pt, o Viseu 2001, o Portimonense SC e 
o CR Leões de Porto Salvo.

TAÇA HUGO DOS SANTOS 
(BASQUETEBOL)

  Foi a quarta vez consecutiva que Sines recebeu 
esta competição, equivalente à taça da liga da 
modalidade. Em 2018, a vitória coube ao SL Benfi-
ca. Em 2019 e 2020, a equipa vencedora foi a UD Oli-
veirense.

O FC Porto venceu a 12.ª edição da Taça Hugo dos 
Santos, em basquetebol, disputada no fim de 
semana de 6 e 7 de fevereiro no Pavilhão Multiusos 
de Sines. 

  Nas meias-finais, o Sporting CP tinha vencido o 
Imortal LUZiGÁS por 79-67 e o FC Porto tinha 
batido o SL Benfica por 80-76.
  Os jogos realizaram-se sem público e foram trans-
mitidos pela RTP2 e pela FPBtv. 

O Pavilhão Multiusos de Sines voltou a ser esco-
lhido pela Federação Portuguesa de Futebol para 
receber as Taças da Liga de Futsal (Final Eight no 
masculino e Final Four no feminino), entre 25 e 28 
de março.   

TAÇAS DA LIGA 

  A taça feminina foi conquistada pelo SL Benfica, 
que venceu a equipa do Nun'Álvares por 4-2 na 
final. Os finalistas tinham vencido nas meias-finais 
as equipas do CRC Quinta dos Lombos e do Santa 
Luzia FC.

  Os jogos, disputados sem público, foram transmi-
tidos pelo Canal 11. 

  As Taças da Liga de Futsal 2021 foram uma organi-
zação da Federação Portuguesa de Futebol, com o 
apoio da Associação de Futebol de Setúbal e da 
Câmara Municipal de Sines.

Sintético do Estádio Municipal 

A Câmara Municipal de Sines concluiu em janeiro a instalação de uma ban-
cada amovível com 254 lugares individuais junto ao relvado sintético do Está-
dio Municipal de Sines.
  Sobre este investimento, no montante de 71 825 €, o presidente da Câmara, 
Nuno Mascarenhas, referiu:
  "O relvado sintético, inaugurado em 2010, é um dos espaços mais utilizados 
do Estádio Municipal, sobretudo por equipas de escalões de formação do 
Vasco da Gama Atlético Clube e também pelo Ginásio Clube de Sines. Com 
esta instalação, torna-se possível aos familiares e adeptos acompanharem os 
jogos com melhores condições de conforto, visibilidade e segurança."

Equipamentos

já tem bancada reconhecido

Piscina Municipal

No âmbito do programa "Municípios Amigos do Desporto", a Piscina Munici-
pal Carlos Manafaia foi reconhecida pela qualidade do seu plano de manuten-
ção. A Piscina obteve a pontuação de "Reconhecimento", categoria de muni-
cípios de 10 001 a 50 000 habitantes, na iniciativa "Planos de Manutenção de 
Instalações Desportivas 2021", que avalia boas práticas a este nível.

Plano de Manutenção 

  Assinale-se que a Piscina Municipal atravessa neste momento mais um 
período de investimento na manutenção das instalações. Entre as interven-
ções programadas destaca-se a empreitada de reabilitação, adjudicada por 
127 915 euros, com trabalhos nas águas quentes sanitárias, criação de uma 
casa de químicos, beneficiação da chaminé e caldeiras, requalificação dos tan-
ques e substituição de alvenaria.
 

Amigo do Desporto
Município recebe 

Sines distinguiu-se, pela quarta vez consecutiva, como "Município Amigo do 
Desporto". O reconhecimento foi feito no dia 25 de fevereiro, nos Paços do 
Concelho, pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, em parceria 
com a Cidade Social.
  O município foi distinguido no âmbito dos equipamentos desportivos de 
excelência colocados ao serviço da população, dos eventos desportivos de 
dimensão nacional realizados no concelho e das relações de proximidade e 
parceria que mantém com as associações desportivas locais.

nova distinção

Desporto em casa

  Os vídeos foram publicados na conta www.facebook.com/municipiodesines 
e, nesta segunda série, focaram-se no programa Desporto é Vida (seniores).

  Com os equipamentos fechados e os programas desportivos suspensos 
devido à Covid-19, os técnicos municipais deste setor criaram conteúdos que 
todos podem seguir mesmo em isolamento social.

Programa Desporto é Vida 
continuou na Internet

À semelhança do que tinha acontecido na primavera de 2020,  os serviços de 
Desenvolvimento Desportivo da Câmara Municipal de Sines voltaram no 
último inverno a dar aulas pela Internet para estimular a população a praticar 
atividade física em casa.
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Arquivo Aberto

Parte II

O ramal de Sines

Em 1887, pela portaria de 25 de Novembro, foi aberto 
um concurso de atribuição de uma concessão da cons-
trução e exploração de uma linha de caminho-de-
ferro que ligasse Beja a Sines, via ramal de Aljustrel. 
Seria agora o momento do ramal de Sines se concre-
tizar? O objectivo era escoar a matéria-prima das 
minas de Aljustrel pelo porto de Sines (Vilhena, 
1937:9-10). No entanto, o concurso ficou deserto, 
visto não existir capitais privados para investir numa 
empresa cujo lucro não era garantido.

  Mas a implantação da República e o início da Grande 
Guerra e as suas convulsões sociais, económicas e 
políticas atrasaram mais uma vez a empreitada. Fran-
cisco de Sales Ramos da Costa, deputado entre 1911 e 
1914 (4), apresentou um projecto de Lei em 19 de 
Janeiro de 1912 autorizando o Governo a proceder à 
imediata construção do ramal para Sines (5). Apenas 
em 1917 a Lei n.º 731 de 5 de Julho autorizou o 
governo a despender uma soma considerável para a 
conclusão das linhas férreas de Vale do Sado, nas 
quais se incluía o ramal de Sines (Vilhena, 1937: 19). 
Essa soma, no valor de dois milhões, setecentos e ses-
senta mil escudos, devia ser reunida mediante um 
empréstimo. As obras do ramal de Sines, por inter-
venção de Ramos da Costa e a pedido de Domingos 
Rodrigues Pablo, foram aí também consideradas.
  A lei de 1917 parecia muito favorável. No entanto, o 
país encontrava-se no centro de um turbilhão: Sidó-
nio Pais e a Primeira Guerra Mundial, a carestia de 
vida e os problemas sociais. Após o fim do sidonismo 
e o regresso ao poder dos republicanos tradicionais, 
procurou-se retomar a empreitada do ramal de Sines, 
cujas obras, contudo, nem se tinham ainda iniciado, 
embora os trabalhos de campo dos dois primeiros lan-
ços (o de Sines era o último), já estivessem em mar-
cha (Vilhena, 1937:24).

  Também Tomás Ribeiro (1831-1901), poeta e políti-
co, procurava fazer pressão junto dos deputados para 
a execução do ramal, assim como Cláudia de Campos 
terá feito parte do grupo de defesa da obra (1).

  No entanto, a construção do ramal continuava a ser 
apenas uma hipótese. Sucederam-se relatórios e pla-
nos ferroviários, com diversos percursos (Vilhena, 
1937:12-16). Em 1909 a Carta de Lei de 27 de Outubro 
de 1909 autorizou o governo a construir o ramal de 
Sines após a conclusão da linha do Sado de Setúbal a 
Garvão (Vilhena, 1937:17).

  Apenas em 1898, após a apresentação de um estudo 
e de um plano ferroviário pela Associação dos Enge-
nheiros Civis Portugueses, uma portaria, publicada 
no dia 25 de Novembro, previa uma linha férrea de 
Alvalade para Sines, via Santiago do Cacém, com 
investimento público. Esta solução era defendida 
como complemento da linha do Vale do Sado. O 
objectivo era escoar a cortiça do concelho de Santi-
ago do Cacém, no qual a freguesia de Sines então se 
inseria, para Lisboa. A Associação antecipava conse-
quências para as fábricas de cortiça de Sines, que não 
conseguiriam competir com as do distrito de Lisboa, 
como viria a acontecer na segunda metade do    
século XX. 

  Além da cortiça, também os minérios, as conservas 
de peixe e outros produtos seriam exportados (2). 
Também os minérios eram armazenados junto ao 
porto de Sines, no Largo de Nossa Senhora das    
Salas (3).   Numa reunião contada ao pormenor por António 

Vilhena, realizada em Lisboa, em que participaram 
também o coronel Ramos da Costa e Domingos 
Rodrigues Pablo decidiu-se por fim que o ramal de 
Sines iniciar-se-ia em Ermidas. No mesmo ano deu-
se início à construção do ramal, cujas terraplanagens 
em Ermidas se iniciaram no dia 6 de Dezembro de 
1919. No dia 13, em Ermidas, o ministro do Comércio 
e Comunicações, Ernesto Júlio Navarro, acompa-
nhado pelo seu chefe de Gabinete, o coronel Ramos 
da Costa, por Domingos Rodrigues Pablo, António 
Vilhena e outras individualidades, colocou a primeira 
pedra do ramal (Vilhena, 1937:28). Estavam oficial-
mente inauguradas as obras. A viagem entre Lisboa e 
Sines, para lhes dar início, incluiu a passagem pelo 
Barreiro, Setúbal, Águas de Moura, Alcácer do Sal, 
Ermidas e, finalmente, Sines, através de barcos a 
vapor, comboio e automóvel. 
  Em Sines a Câmara Municipal, presidida por Manuel 
Farelo, preparou uma recepção, para a qual, no bom 
espírito republicano, se angariaram receitas entre os 
cidadãos, não se recorrendo ao erário público (6). No 
dia 14 de Dezembro a sessão de câmara fez-se na pre-
sença do ministro. Nessa sessão solene, deliberou-se 
dar o nome de Ernesto Navarro à Praia de Sines. 
Devia-se colocar duas placas, uma no fim do Caminho 
da Praia e outra no Caminho do Bispo, em honra do 
ministro (7). No entanto, não há registo de que 
tenham sido efectivamente colocadas e o nome não 
vingou.
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Património

Projeto "Casa da Memória" 
obtém apoio EDP

  Este projeto consiste na criação de um espaço onde serão acolhidas representações de tradições, 
com recurso à multimédia, aliada às técnicas expositivas tradicionais, proporcionando uma experiên-
cia de mediação cultural imersiva e interativa, onde o visitante é convidado a ver, a sentir e a fazer.

O projeto “Casa da Memória”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Sines, é um dos 10 projetos     
apoiados pela 4.ª edição do programa Tradições da EDP Produção, relativa ao biénio 2021/2022. 

  No local escolhido para albergar o projeto, a “Casa Preta” contígua ao edifício do Centro de Artes de 
Sines, será criado um “mini-planetário”, com conteúdos dedicados à preservação das artes e ofícios 
tradicionais, representativos da identidade cultural do território, da gastronomia ao artesanato, pas-
sando pela pesca e pela agricultura.
  O projeto é coordenado pelo Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, com o apoio do 
serviço de Comunicação e Imagem do município.
  É a quarta vez que um projeto do Município de Sines é apoiado pelo programa Tradições da EDP. 

Património

Musealização das Fábricas 
Romanas concluída

  Para além do natural interesse histórico e cultural que 
este estabelecimento possui, e de que a sua recupera-
ção garante a salvaguarda, através da sua musealização 
pretende-se atrair um público mais vasto para a visita ao 
património local. A sua localização numa área aberta, 
junto de um dos mais importantes acessos à praia, irá 
permitir atrair públicos que de outra forma não entra-
riam num museu convencional.

A Câmara Municipal de Sines concluiu o projeto de recu-
peração e musealização das Fábricas Romanas, junto 
ao Castelo. O equipamento está pronto, só ainda não 
tendo sido inaugurado devido à pandemia.
  As Fábricas Romanas são estruturas descobertas em 
1990 e escavadas em duas campanhas, nos anos 
seguintes. Devido à sua rápida degradação ao ficarem 
expostas, foram novamente enterradas com o acordo 
da tutela, até que se conseguisse financiamento para 
um projeto maduramente desenvolvido, o que aconte-
ceu em 2016.
  A intervenção realizada apresenta uma solução arqui-
tetónica que, ao mesmo tempo que garante a salva-
guarda destas fábricas de preparados piscícolas da 
Época Romana (século I), facilita a visita e comunica a 
sua história, recriando a volumetria da fábrica original e 
evocando os recursos marinhos que aqui eram prepara-
dos.  

  Este novo equipamento está integrado no projeto de 
Rota do Património de Sines, de que também fazem 
parte a criação da Casa-Forte do Museu de Sines 
(aguarda abertura ao público) e as operações no Centro 
Recreativo Sineense (empreitada adjudicada) e no 
Observatório do Mar / Antigos Armazéns da Ribeira (em-
preitada iniciada).
  A operação "Recuperação e Musealização das Fábricas 
Romanas de Sines" teve um custo total elegível de      
194 571,68 €, cofinanciado à taxa de 85% no âmbito do 
programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / União Europeia, o que se traduziu 
numa contribuição comunitária de 165 385,94 €.
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Arquivo Aberto

Parte II

O ramal de Sines

Em 1887, pela portaria de 25 de Novembro, foi aberto 
um concurso de atribuição de uma concessão da cons-
trução e exploração de uma linha de caminho-de-
ferro que ligasse Beja a Sines, via ramal de Aljustrel. 
Seria agora o momento do ramal de Sines se concre-
tizar? O objectivo era escoar a matéria-prima das 
minas de Aljustrel pelo porto de Sines (Vilhena, 
1937:9-10). No entanto, o concurso ficou deserto, 
visto não existir capitais privados para investir numa 
empresa cujo lucro não era garantido.

  Mas a implantação da República e o início da Grande 
Guerra e as suas convulsões sociais, económicas e 
políticas atrasaram mais uma vez a empreitada. Fran-
cisco de Sales Ramos da Costa, deputado entre 1911 e 
1914 (4), apresentou um projecto de Lei em 19 de 
Janeiro de 1912 autorizando o Governo a proceder à 
imediata construção do ramal para Sines (5). Apenas 
em 1917 a Lei n.º 731 de 5 de Julho autorizou o 
governo a despender uma soma considerável para a 
conclusão das linhas férreas de Vale do Sado, nas 
quais se incluía o ramal de Sines (Vilhena, 1937: 19). 
Essa soma, no valor de dois milhões, setecentos e ses-
senta mil escudos, devia ser reunida mediante um 
empréstimo. As obras do ramal de Sines, por inter-
venção de Ramos da Costa e a pedido de Domingos 
Rodrigues Pablo, foram aí também consideradas.
  A lei de 1917 parecia muito favorável. No entanto, o 
país encontrava-se no centro de um turbilhão: Sidó-
nio Pais e a Primeira Guerra Mundial, a carestia de 
vida e os problemas sociais. Após o fim do sidonismo 
e o regresso ao poder dos republicanos tradicionais, 
procurou-se retomar a empreitada do ramal de Sines, 
cujas obras, contudo, nem se tinham ainda iniciado, 
embora os trabalhos de campo dos dois primeiros lan-
ços (o de Sines era o último), já estivessem em mar-
cha (Vilhena, 1937:24).

  Também Tomás Ribeiro (1831-1901), poeta e políti-
co, procurava fazer pressão junto dos deputados para 
a execução do ramal, assim como Cláudia de Campos 
terá feito parte do grupo de defesa da obra (1).

  No entanto, a construção do ramal continuava a ser 
apenas uma hipótese. Sucederam-se relatórios e pla-
nos ferroviários, com diversos percursos (Vilhena, 
1937:12-16). Em 1909 a Carta de Lei de 27 de Outubro 
de 1909 autorizou o governo a construir o ramal de 
Sines após a conclusão da linha do Sado de Setúbal a 
Garvão (Vilhena, 1937:17).

  Apenas em 1898, após a apresentação de um estudo 
e de um plano ferroviário pela Associação dos Enge-
nheiros Civis Portugueses, uma portaria, publicada 
no dia 25 de Novembro, previa uma linha férrea de 
Alvalade para Sines, via Santiago do Cacém, com 
investimento público. Esta solução era defendida 
como complemento da linha do Vale do Sado. O 
objectivo era escoar a cortiça do concelho de Santi-
ago do Cacém, no qual a freguesia de Sines então se 
inseria, para Lisboa. A Associação antecipava conse-
quências para as fábricas de cortiça de Sines, que não 
conseguiriam competir com as do distrito de Lisboa, 
como viria a acontecer na segunda metade do    
século XX. 

  Além da cortiça, também os minérios, as conservas 
de peixe e outros produtos seriam exportados (2). 
Também os minérios eram armazenados junto ao 
porto de Sines, no Largo de Nossa Senhora das    
Salas (3).   Numa reunião contada ao pormenor por António 

Vilhena, realizada em Lisboa, em que participaram 
também o coronel Ramos da Costa e Domingos 
Rodrigues Pablo decidiu-se por fim que o ramal de 
Sines iniciar-se-ia em Ermidas. No mesmo ano deu-
se início à construção do ramal, cujas terraplanagens 
em Ermidas se iniciaram no dia 6 de Dezembro de 
1919. No dia 13, em Ermidas, o ministro do Comércio 
e Comunicações, Ernesto Júlio Navarro, acompa-
nhado pelo seu chefe de Gabinete, o coronel Ramos 
da Costa, por Domingos Rodrigues Pablo, António 
Vilhena e outras individualidades, colocou a primeira 
pedra do ramal (Vilhena, 1937:28). Estavam oficial-
mente inauguradas as obras. A viagem entre Lisboa e 
Sines, para lhes dar início, incluiu a passagem pelo 
Barreiro, Setúbal, Águas de Moura, Alcácer do Sal, 
Ermidas e, finalmente, Sines, através de barcos a 
vapor, comboio e automóvel. 
  Em Sines a Câmara Municipal, presidida por Manuel 
Farelo, preparou uma recepção, para a qual, no bom 
espírito republicano, se angariaram receitas entre os 
cidadãos, não se recorrendo ao erário público (6). No 
dia 14 de Dezembro a sessão de câmara fez-se na pre-
sença do ministro. Nessa sessão solene, deliberou-se 
dar o nome de Ernesto Navarro à Praia de Sines. 
Devia-se colocar duas placas, uma no fim do Caminho 
da Praia e outra no Caminho do Bispo, em honra do 
ministro (7). No entanto, não há registo de que 
tenham sido efectivamente colocadas e o nome não 
vingou.
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Património

Projeto "Casa da Memória" 
obtém apoio EDP

  Este projeto consiste na criação de um espaço onde serão acolhidas representações de tradições, 
com recurso à multimédia, aliada às técnicas expositivas tradicionais, proporcionando uma experiên-
cia de mediação cultural imersiva e interativa, onde o visitante é convidado a ver, a sentir e a fazer.

O projeto “Casa da Memória”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Sines, é um dos 10 projetos     
apoiados pela 4.ª edição do programa Tradições da EDP Produção, relativa ao biénio 2021/2022. 

  No local escolhido para albergar o projeto, a “Casa Preta” contígua ao edifício do Centro de Artes de 
Sines, será criado um “mini-planetário”, com conteúdos dedicados à preservação das artes e ofícios 
tradicionais, representativos da identidade cultural do território, da gastronomia ao artesanato, pas-
sando pela pesca e pela agricultura.
  O projeto é coordenado pelo Serviço Educativo e Cultural do Centro de Artes de Sines, com o apoio do 
serviço de Comunicação e Imagem do município.
  É a quarta vez que um projeto do Município de Sines é apoiado pelo programa Tradições da EDP. 

Património

Musealização das Fábricas 
Romanas concluída

  Para além do natural interesse histórico e cultural que 
este estabelecimento possui, e de que a sua recupera-
ção garante a salvaguarda, através da sua musealização 
pretende-se atrair um público mais vasto para a visita ao 
património local. A sua localização numa área aberta, 
junto de um dos mais importantes acessos à praia, irá 
permitir atrair públicos que de outra forma não entra-
riam num museu convencional.

A Câmara Municipal de Sines concluiu o projeto de recu-
peração e musealização das Fábricas Romanas, junto 
ao Castelo. O equipamento está pronto, só ainda não 
tendo sido inaugurado devido à pandemia.
  As Fábricas Romanas são estruturas descobertas em 
1990 e escavadas em duas campanhas, nos anos 
seguintes. Devido à sua rápida degradação ao ficarem 
expostas, foram novamente enterradas com o acordo 
da tutela, até que se conseguisse financiamento para 
um projeto maduramente desenvolvido, o que aconte-
ceu em 2016.
  A intervenção realizada apresenta uma solução arqui-
tetónica que, ao mesmo tempo que garante a salva-
guarda destas fábricas de preparados piscícolas da 
Época Romana (século I), facilita a visita e comunica a 
sua história, recriando a volumetria da fábrica original e 
evocando os recursos marinhos que aqui eram prepara-
dos.  

  Este novo equipamento está integrado no projeto de 
Rota do Património de Sines, de que também fazem 
parte a criação da Casa-Forte do Museu de Sines 
(aguarda abertura ao público) e as operações no Centro 
Recreativo Sineense (empreitada adjudicada) e no 
Observatório do Mar / Antigos Armazéns da Ribeira (em-
preitada iniciada).
  A operação "Recuperação e Musealização das Fábricas 
Romanas de Sines" teve um custo total elegível de      
194 571,68 €, cofinanciado à taxa de 85% no âmbito do 
programa operacional Alentejo 2020 / Portugal 2020, 
com fundos FEDER / União Europeia, o que se traduziu 
numa contribuição comunitária de 165 385,94 €.
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 Com direção artística de Carlos Soares da Silva, a iniciativa “Maré de Fado” foi 
criada em 2017, com o objetivo de recuperar o legado das noites e encontros de 
fado, onde amadores e profissionais se juntavam pelo prazer de cantar.

  Em 2021, participaram na mostra os seguintes fadistas: André Baptista,  Antó-
nio Pinto Basto, Armando Casal, Carolina Bila, Daniela Giblott, Eva Zambujo, 
Gustavo, Isabel Noronha, Joana Luz, Joana Rita, José Geadas, Luís Saturnino, 
Mafalda Vasques, Maria da Saudade, Nuno Amaro, Paula Cruz, Pedro Calado, 
Ricardo Martins, Sofia Ramos, Tânia Oleiro e Tiago Correia.

  São também marca da “Maré de Fado” os locais em que se realiza, ligados ao 
património local. Em 2021, o fado passou pelo Museu de Sines, pela antiga Esta-
ção de Caminhos de Ferro, pela Igreja de Nossa Senhora das Salas e pelo Largo 
Marquês de Pombal (Porto Covo).

  A iniciativa teve grande adesão do público, com cerca de 3600 pessoas a assis-
tir às estreias dos oito espetáculos realizados, que foram transmitidos nos 
canais do Município de Sines, mas também nos das rádios parcerias: Rádio Amá-
lia, especializada em fado, e Rádio Sines.

A Câmara Municipal de Sines organizou a edição de 2021 da mostra “Maré de 
Fado”, com oito noites de música, distribuídas entre 12 de março e 3 de abril, 
para desfrutar via “online” e na rádio.

  "Estamos muito satisfeitos com o resultado. Todos temos saudades de assistir 
presencialmente a manifestações culturais, pois o contacto direto com os artis-
tas é insubstituível. Mas, nas atuais circunstâncias, não podíamos deixar de 
apostar neste formato, que nos permite valorizar os nossos artistas, as nossas 
tradições e o nosso património", disse o presidente da Câmara, Nuno Mascare-
nhas, no balanço da mostra. 

  Nesta edição, com 25 nomes programados, o fado abriu-se a projetos convida-
dos com influências de outros géneros musicais e o programa de cada noite 
organizou-se em torno de um tema diferente.

  Atuaram como convidados os projetos Acordeão Fadista, Fado e Morna, Fado 
no Pé e Miguel & João.

Mostra de fado transmitida 
pela Internet foi um sucesso

CULTURA EM CASA

Passagem de ano festejada 
ao som dos músicos locais

  O espetáculo, gravado sem público no auditório do Centro de Artes de Sines, foi transmitido 
nas plataformas do Município de Sines e da Rádio Sines.

O Município de Sines despediu-se de 2020 e deu as boas-vindas a 2021 com o espetáculo "onli-
ne" de passagem de ano "Que afastados estejamos mais juntos", composto por atuações de 
artistas da região.
  O presidente da Câmara, Nuno Mascarenhas, explicou que o Município de Sines quis com esta 
iniciativa "dar o mote para um ano de 2021 que possa ser de retoma não só para o setor da músi-
ca, mas de todos os aspetos da nossa vida coletiva que a pandemia afetou".

  Integraram o alinhamento o Coral Atlântico Juvenil e o Coral Atlântico adulto (dirigidos pelo 
maestro Fernando Malão), Armando Casal, Joana Luz, Acordeão Fadista, Jorge Ganhão, O 
Bloco do Pintassilgo, Tanto Mar, Falando Cavaco, André Baptista, Sátira, Skalabá Tuka e Intru-
jas. A direção artística do espetáculo foi do maestro João Rocha.

  Reveja o espetáculo em www.youtube.com/cmsines.
  Além das atuações dos artistas, a gala incluiu testemunhos de membros da comunidade local.  

  Participaram 13 artistas e agrupamentos musicais de várias gerações, representantes de     
estilos que vão do fado ao rock, passando pela música tradicional, pelo canto coral, pelos sons 
do Brasil e pela música de dança. 

Armando Casal

Eva Zambujo

Falando Cavaco


