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GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA 2008 

 
APRESENTAÇÃO 

 
 

A aprovação das Grandes Opções do Plano e do Orçamento da Câmara Municipal do Seixal para 
2008 tem lugar no contexto da prolongada crise económica que se vive em Portugal sem horizonte 
de recuperação consistente e que nos coloca cada vez mais no último patamar dos 27 Países da 
União Europeia.  

Persistem profundos problemas sociais com cerca de 500 mil desempregados e dois milhões de 
portugueses no limiar da pobreza.  

Trata-se de um quadro de continuado desinvestimento público, de elevados índices de abandono 
escolar, de falta de saídas profissionais para os jovens, de acrescidas dificuldades da população 
idosa, de penalização dos funcionários públicos e do encerramento de serviços públicos. 

Os municípios portugueses continuam a confrontar-se com a situação mais problemática desde a 
instituição do Poder Local Democrático. 

A questão fulcral que hoje se coloca é a visão centralizadora do Estado, ao restringir a autonomia 
administrativa e financeira das autarquias locais e sem uma opção clara de regionalização do País. 

A Nova da Lei das Finanças Locais evidencia uma incompreensível menorização do papel 
insubstituível do Poder Local, tendo a sua implementação significado a perda de capacidade de 
investimento no desenvolvimento dos municípios, com consequências inevitavelmente gravosas 
para a qualidade de vida das populações. 

Está em questão o cumprimento do princípio da subsidariedade com uma adequada repartição das 
receitas do Estado, que assegure às autarquias os meios financeiros necessários para o exercício 
das competências legalmente atribuídas. Trata-se de um quadro ainda mais apreensivo face à 
proposta de Orçamento de Estado apresentada pelo Governo e aprovada pela Assembleia da 
República, que integra a atribuição aos municípios de um vasto leque de novas competências com 
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destaque para a área da Educação, abrangendo a gestão do parque escolar e dos funcionários de 
todo o ensino básico. 

A verdade é que o Poder Central não está a servir o País quando, num período em que crescem as 
receitas do Estado, as transferências financeiras para o Poder Local não têm tido a necessária 
correspondência, com uma perda de 11 pontos percentuais em dois anos.  

Importa também contestar veementemente o Orçamento de Estado para o Concelho do Seixal no 
âmbito do PIDDAC – Plano de investimentos Desconcentrados da Administração Central que, com 
uma dotação de 2 milhões e trezentos mil euros, representa um índice de apenas 14 euros por 
habitante. 

Este inaceitável quadro para 2008 não só não integra investimentos fundamentais para o 
desenvolvimento do município no âmbito das responsabilidades do Poder Central, como continua a 
não consagrar a construção de equipamentos com compromissos assumidos em protocolos 
celebrados, referentes à construção de Pavilhões Desportivos Escolares e à instalação da 
Universidade Aberta na Mundet. 

Com algum significado, O PIDDAC inclui apenas o financiamento para a obra já em curso de 
substituição da Escola EB 2 Nun’Álvares que, recorde-se, funciona em instalações de construção 
pré-fabricada com mais de 20 anos. 

No PIDDAC aparece ainda inscrita uma dotação de 50 mil euros para a criação da Escola Básica 
Integrada de Santa Marta do Pinhal, em Corroios. Importa referir que se trata de uma absoluta 
prioridade numa freguesia com mais de 50 mil habitantes e onde as escolas do 2º e 3º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário funcionam num quadro de sobrelotação. Face à reduzida 
verba inscrita no orçamento de Estado e no âmbito do compromisso assumido pela Ministra da 
Educação de lançamento do concurso para a construção da referida escola, é imprescindível que o 
governo encontre a necessária solução orçamental. 

Nesta situação de penalização do nosso Concelho, impõe-se a questão de saber para onde são 
canalizadas as receitas do Estado Central provenientes do Município do Seixal que, só no que diz 
respeito ao IRS, são superiores a 110 milhões de euros anuais. 



 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Rua Fernando de Sousa, 2   2840-515 SEIXAL 
Tel. 21 227 57 00 - Fax 21 227 57 01 

NIPC 506 173 968  

Página 3 de 22  
 

—— 
 

Para além deste quadro negativo, importa destacar outros investimentos fundamentais para o 
concelho, e mesmo para a região, que também não integram o Orçamento de Estado para 2008: 

• Hospital no Concelho do Seixal 

• Centro de Saúde de Corroios 

• Lar Social de Idosos do Seixal 

• Lar Residência da Cercisa 

• Creches dos Centros Paroquiais de Miratejo e de Fernão Ferro 

• Escola Secundária de Corroios (substituição da Escola Secundária Moinho de Maré) 

• Metropolitano Sul do Tejo – prolongamento para a 2ª e 3ª fases com as ligações 
Corroios/Fogueteiro/Seixal/Barreiro, no quadro do contrato de concessão 

• Circular Regional Interior da Península de Setúbal (CRIPS) – Ligação Almada/Seixal/Nó de 
Coina/IC32 

• Estrada Regional 10 com a ligação em ponte rodoviária entre os concelhos do Seixal e do 
Barreiro 

• Resolução do passivo ambiental histórico da área da Ex-Siderurgia Nacional. 

Cabe aqui referir a informação transmitida pelo Presidente da E.P.  – Estradas de Portugal de que 
irá finalmente ter lugar, em 2008, o concurso publico para a beneficiação da EN 378, entre Seixal e 
Sesimbra, ao mesmo tempo que, após vários anos de reivindicação, a E.P. assume integrar no 
Plano Rodoviário a localização de um novo nó da A2 na zona de Foros de Amora, com a elaboração 
do respectivo estudo prévio até final do 1º trimestre de 2008. 

Por outro lado, aguarda-se que o Ministério da Administração Interna, no quadro do Plano de 
Reorganização das Áreas de Intervenção das Forças de Segurança, aprove as soluções propostas 
para a instalação da nova esquadra da PSP em Corroios e para a criação da Divisão da PSP do 
concelho do Seixal de forma a que estas medidas de enorme importância para o município tenham 
concretização no 1º trimestre de 2008.  
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Importa ainda referir, neste contexto, o recente anúncio público pelo Secretario de Estado da 
Administração Interna da criação, no próximo ano, da Loja do Cidadão do Concelho do Seixal, no 
quadro anunciado de expansão desta rede de serviços da Administração Central, num modelo que 
integrará também uma Loja do Munícipe. 

Tendo em conta o interesse deste equipamento e a necessidade de uma localização de boa 
acessibilidade para a população, a Câmara Municipal indicou para a instalação da Loja do Cidadão o 
Edifício Alentejo, de que é em parte proprietária, nas Paivas, junto à EN10. 

As Grandes Opções do Plano e o Orçamento para 2008 reafirmam os objectivos do Poder Local no 
Concelho do Seixal, de melhor serviço público à comunidade e de coesão social, reiterando a 
estratégia que temos defendido, promovido e sustentado ao nível do planeamento e de acções 
concretas ou em projecto – a afirmação e consolidação da crescente polaridade regional e 
metropolitana do município, no contexto do arco ribeirinho sul Tejo. 

A Baia do Seixal e as suas áreas ribeirinhas, com mais de 500 hectares, constituirão uma vertente 
fundamental do desenvolvimento turístico, cultural e social, com novos eixos económicos de 
investimento público e privado e criação de emprego, tendo por base a revitalização dos núcleos 
urbanos antigos e dos estaleiros existentes, a valorização do património edificado, das áreas 
naturais e de lazer, a construção de portos de recreio e equipamentos hoteleiros. 

A Câmara Municipal irá apresentar, em 2008, candidaturas ao QREN, no âmbito do Programa 
Operacional da Região de Lisboa (PORL) e Programa Operacional de Valorização do Território e da 
Rede Urbana de Cidades – POLIS XXI. 

O Plano de Pormenor Torre da Marinha/Fogueteiro, em fase final de execução e aprovação no 
próximo ano, enquadra um modelo inovador de qualificação urbana numa área de 49 hectares em 
zona envolvente da Baia do Seixal, abrangendo o futuro Parque 25 Abril, a antiga Fábrica de 
Lanifícios de Arrentela e as instalações devolutas da Câmara, no Fogueteiro. Tem por objectivo uma 
intervenção urbanística integrada, com infra-estruturas, equipamentos públicos, recuperação de 
património, novas acessibilidades e a valorização ambiental e ecológica do vale do Rio Judeu. 

Refira-se ainda, pela sua importância no quadro do desenvolvimento integrado do concelho, os 
Planos em curso ou em próxima elaboração referentes aos estudos urbanos das zonas ribeirinhas 
do Seixal e de Amora, das áreas urbanas de Corroios e Torre da Marinha e a evolução positiva de 
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legalização das AUGI – Áreas Urbanas de Génese Ilegal, estando criadas as condições para a 
emissão de mais alvarás em 2008. 

Uma indispensável referência para a requalificação da área de 700 hectares da ex-Siderurgia 
Nacional que, em conjunto com o Parque Industrial do Seixal e integrando as indústrias siderúrgicas 
existentes, tem todas as condições para constituir um projecto fortemente atractivo na região e com 
dimensão metropolitana. O estudo de Ordenamento Urbano e Paisagístico aprovado pela Câmara e 
pela Assembleia Municipal com base no protocolo celebrado com a SNES – empresa pública – 
fundamenta o Plano de Pormenor em curso e a proposta que integrará a revisão do Plano Director 
Municipal, competindo agora ao Governo a decisão politica de o considerar como plano de interesse 
nacional e proceder à sua integração no QREN, em 2008. 

Destaca-se a discussão pública da revisão do Plano Director Municipal a ter lugar no próximo ano, 
integrando um vasto conjunto de iniciativas que irão ter continuidade no âmbito dos objectivos da 
democracia participativa promovida pelo Fórum Seixal – Planeamento, Desenvolvimento e 
Participação. 

Para além do já referido nas áreas do Desenvolvimento Económico e do Turismo, o Gabinete de 
Apoio ao Empresário (GAE) continuará a prestar apoio aos Agentes Económicos na relação com a 
Autarquia e no quadro de novos investimentos. Refira-se que, nesta área, se prevê para 2008 a 
disponibilização de mais serviços on-line, destacando-se também a importância do funcionamento 
em rede dos municípios da Península de Setúbal através dos GAE.  

No quadro de novos investimentos, em 2008 terá lugar a abertura de concurso, pela Urbindústria, 
para a execução de infra-estruturas da 3ª fase do Parque Industrial do Seixal que irá duplicar a área 
existente para a instalação de novas empresas nas vertentes da logística, de indústrias não 
poluentes e de serviços, com a criação significativa de novos empregos. 

Importa também destacar a cooperação com a CPPME – Confederação Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas, cuja sede nacional está localizada no concelho e que, em 2008, irá 
mudar para instalações que permitirão melhores condições de resposta aos associados. 

No próximo ano continuaremos as acções de apoio às iniciativas dos Agentes Económicos e das 
suas Associações, no quadro de programas de dinamização da actividade económica no concelho. 
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No âmbito do Turismo destacam-se os projectos apresentados para a instalação de novas unidades 
hoteleiras no município, a intervenção activa nas actividades da Região de Turismo da Costa Azul e 
as acções com vista à implementação do Plano de Desenvolvimento de Turismo do concelho do 
Seixal, nomeadamente no quadro da candidatura apresentada ao programa “Cidades Polis XXI”. 

Nesta área merecem referência a continuidade das iniciativas, com a organização da XVI Festa da 
Gastronomia do Concelho do Seixal, XV Mostra de Artesanato, Fábrica de Sonhos, os Programas 
Turísticos Temáticos, o Turismo Social, a Dinamização do Espaço Público e a participação na BTL – 
Bolsa de Turismo de Lisboa. 

O novo Edifício Municipal, já em construção e a funcionar a partir de 2009, integrará todos os 
serviços técnicos e administrativos com a consequente qualificação da prestação de serviço público 
à população, instituições e agentes económicos.  

Trata-se, na sequência da opção da instalação dos Serviços Operacionais no PIS – Parque Industrial 
do Seixal, de uma medida de largo alcance na estratégia municipal que, ao mesmo tempo, permitirá 
a implementação do Programa de Revitalização do Núcleo Urbano Antigo do Seixal. O património 
dos actuais edifícios propriedade da Câmara constituirá uma base importante do necessário 
investimento público. 

Ao mesmo tempo, terá continuidade em 2008 a implementação do Programa de Modernização 
Administrativa e Formação, utilizando as novas tecnologias de informação numa estratégia de 
desconcentração de serviços como são exemplo os mais de 100 formulários on-line no site da 
Câmara, os 60 postos de acesso gratuito à Internet no concelho, ou a Rede de Lojas do Munícipe. 

Importa, neste quadro, destacar o prémio de primeiro lugar nacional do Programa Iniciativas 
Empresariais Europeias recentemente atribuído à Câmara Municipal do Seixal, no âmbito da 
redução da burocracia, através dos Serviços on-line, a par da atribuição do selo de boas práticas 
com que, em 2007, apenas foram distinguidas duas dezenas de projectos entre 311 candidaturas 
dos 27 Países da União Europeia aos European eGovernment Awards. 

No próximo ano prosseguirá o desenvolvimento e a implementação das políticas de gestão de 
recursos humanos, dignificando e valorizando o capital humano, numa perspectiva humanista do 
projecto municipal, incentivando e estimulando os trabalhadores da autarquia na defesa dos seus 
direitos laborais inalienáveis, no quadro da prestação qualificada de serviço público à comunidade. 
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No âmbito do Programa de Modernização Administrativa, continuaremos a promover a qualidade dos 
serviços públicos, através da implementação da Common Assessement Framework (CAF), da 
realização de benchmarking e da disseminação das boas práticas existentes. 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido no contexto do Projecto Seixal Digital, em 2008 terá 
lugar um conjunto de acções que visam reorganizar e inovar procedimentos internos conduzindo à 
implementação do “Portal do Conhecimento” e do “Balcão de Atendimento Integrado”.  

O Plano de Formação terá continuidade proporcionando aos trabalhadores a adopção de 
comportamentos adequados às inovações introduzidas em termos de desempenho profissional e de 
valorização pessoal e profissional, promovendo a generalização dos conhecimentos na área das 
tecnologias de informação e comunicação – Projecto “Centro ECDL – Seixal” e, em parceria com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, na validação e certificação de competências 
adquiridas ao longo da vida – Projecto “RVCC”. 

Terá também prosseguimento a cooperação protocolada com a CGTP-IN no quadro do Projecto 
“Equal – Agir para a Igualdade”. 

A prevenção de dependências em contexto laboral, com base nos factores de protecção para 
prevenir situações de risco, continuará a ser uma preocupação da Câmara junto dos seus 
trabalhadores, em pareceria com o Instituto da Droga e Toxicodependência e com a CGTP-IN, 
através do desenvolvimento do Projecto “Eurídice”. 

A instalação do Gabinete de Saúde Ocupacional nos Serviços Operacionais da Cucena irá beneficiar 
mais trabalhadores e rentabilizar os programas de saúde ocupacional que visam prevenir a doença e 
promover a saúde de todos os trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal. 

Na área do Património Histórico, salientam-se, entre outros projectos, a reabertura do Moinho de 
Maré de Corroios, em sequência do programa de recuperação com um investimento superior a dois 
milhões de euros e a recuperação do “Varino Amoroso”, embarcação tradicional do Tejo. 

Constitui também referência a realização do 2º Encontro de Embarcações Tradicionais, a 
valorização do património industrial na Mundet e na Fábrica da Pólvora e a Exposição sobre a Olaria 
Romana da Quinta do Rouxinol, em parceira com o Museu Nacional de Arqueologia, ao abrigo do 
programa Promuseus. 
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Destacam-se ainda o Projecto de Recuperação da Antiga Tipografia Popular, no Seixal, com 
abertura à comunidade escolar e ao público, e o programa de Recuperação e Musealização da 
Quinta da Trindade. 

A nível do Património Histórico têm também importância os programas de conservação de acervo 
móvel e fundos documentais, a investigação arqueológica, sobre o património industrial e a cultura e 
património marítimos, o programa de educação patrimonial no quadro das iniciativas do serviço 
educativo, a par do projecto da necrópole da Quinta de São Pedro e da iniciativa Fórum de Museus 
Marítimos. 

Na área da Acção Social e apesar das competências nesta matéria caberem, em grande parte, à 
Administração Central, continuaremos a apostar numa estratégia fortemente apoiada na mobilização 
do voluntariado, na promoção da iniciativa dos cidadãos e da cooperação com entidades e 
instituições municipais.   

Destaca-se, pela sua importância, a Rede Social do Seixal, nomeadamente a nível da coordenação, 
monitorização e avaliação da implementação do Plano de Acção para 2008, sustentado no 
Diagnóstico Social e no Plano de Desenvolvimento Social.  

A realização do Encontro de Teatro Municipal Sénior, a Feira dos Descobrimentos e da Expansão, 
os Ateliês de Verão com crianças dos Centros Comunitários e o Encontro sobre Práticas de 
Intervenção sobre a Família, merecem também relevo. 

Daremos continuidade à celebração de contratos-programa de desenvolvimento social, com as 
instituições que actuam nas áreas da infância e da família, dos idosos, das deficiências, dos 
imigrantes, das minorias étnicas e das instituições religiosas. 

A integração dos migrantes residentes no Seixal, a promoção da cidadania e do diálogo intercultural 
constituirão, em 2008, importantes prioridades de intervenção da Câmara Municipal na área de 
Cooperação. 

No Espaço Cidadania continuaremos a atender as populações migrantes que necessitem do apoio 
institucional para a sua integração plena na nossa comunidade e a contar com a sua participação 
activa no progresso e desenvolvimento económico e social do município do Seixal.  
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Na área da habitação Social aguarda-se a aprovação pela CCDRLVT do Plano de Pormenor para 
Vale de Chícharos ao mesmo tempo que a solução urbana para o realojamento dos agregados do 
Programa PER, em Santa Marta de Corroios integrará a revisão do Plano de Director Municipal.  

A Câmara Municipal irá apresentar candidatura ao novo Programa de Reabilitação Urbana no 
quadro do QREN. 

Promover estilos de vida saudáveis constitui a estratégia de intervenção municipal do Projecto Seixal 
Saudável, no âmbito do qual destacamos a implementação e monitorização do Plano de 
Desenvolvimento de Saúde do Município do Seixal, intervindo ao nível dos determinantes da saúde, 
e a continuidade dos projectos “Saúde sobre Rodas”, “Segurança Rodoviária”, “Prevenção do 
Tabagismo” e ” Newsletter “Seixal Saudável”. 

Importa aqui salientar a importância da intervenção da Câmara Municipal do Seixal na dinâmica do 
Movimento Português e Europeu das Cidades Saudáveis, ao assegurar a Presidência do Conselho 
de Administração da Rede Portuguesa e ao constituir um dos três representantes do País junto da 
OMS – Organização Mundial de Saúde. 

Melhorar o acesso dos cidadãos ao direito à Saúde é também uma das principais preocupações da 
Câmara Municipal do Seixal, apesar das respostas nesta área serem da responsabilidade da 
Administração Central. 

Em 2008, continuaremos a estar activamente ao lado das populações na luta pela qualidade e 
acessibilidade das respostas dos serviços de saúde ao nível dos cuidados primários, diferenciados e 
continuados, através da criação de respostas centradas nos interesses do cidadão, 
independentemente da sua condição física, mental e social e manteremos a exigência da reabertura 
dos Serviços de Atendimento Permanente no Seixal e em Miratejo, da construção de mais Centros 
de Saúde, da colocação de mais médicos de família e do lançamento do processo de construção do 
Hospital no Concelho do Seixal.  

A Educação continuará a constituir uma prioridade para o Município do Seixal.  

No quadro da valorização da escola pública e pela escola inclusiva, para 2008 iremos priorizar o 
alargamento e qualificação do Parque Escolar do 1º ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-
Escolar, através da abertura de concursos para a construção de novos equipamentos escolares e da 
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requalificação e beneficiação dos equipamentos existentes, dotando-os de novas valências, 
essenciais para o sucesso escolar, com base na estratégia, planeamento e estudo que integram a 
Carta Educativa do Concelho do Seixal, homologada pelo Ministério da Educação. 

Destacam-se os projectos da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância (EB1/JI) da 
Quinta dos Franceses, no Seixal, a EB1/JI Redondos, em Fernão Ferro, a participação da autarquia 
na construção da EBI/JI de Santa Marta do Pinhal em Corroios e da EB1/JI Nun’Álvares (referente à 
valência de 1º ciclo e pré-escolar), e a proposta de protocolo com o Ministério da Educação para o 
alargamento da Escola EB2 e 3 de Corroios, em Miratejo, com a construção de uma nova Escola 
EB1/JI. Ao nível de requalificações salientam-se os processos da ampliação da EB1/JI do Miratejo, 
com a construção do refeitório e das ampliações da EB1 da Quinta de S. João, em Arrentela, e da 
EB1/JI Nº 1 de Paio Pires. São ainda de referir as intervenções de manutenção e conservação dos 
equipamentos de ensino de 1º ciclo do ensino básico e de educação pré-escolar. 

No quadro das competências das autarquias no 1º ciclo do ensino básico e na educação pré-escolar, 
para 2008 daremos continuidade aos programas de dotação e apetrechamento de materiais e 
equipamentos, indispensáveis ao regular e pleno funcionamento das actividades das escolas, assim 
como aos programas de apoio regular à actividade lectiva ao nível da promoção de projectos 
educativos.  

Para o ano lectivo 2007/2008 participam no PEM – Plano Educativo Municipal 14 serviços 
municipais, com a disponibilização à Comunidade Educativa de mais de 80 projectos, nas áreas e 
expressões como o teatro e a dança, a educação musical, a educação física e motora, a educação 
ambiental e as questões energéticas, a valorização do património histórico e natural, a promoção da 
leitura, a saúde e estilos de vida saudáveis, a defesa dos animais, ou a segurança dos cidadãos. 
Salientam-se os Programas de Recepção à Comunidade Educativa, as Festas de Natal, o Desfile de 
Carnaval, as Marchas Populares, o Projecto Toca a Rufar, a Imprensa Escolar, a Feira dos 
Brinquedos, Viver a Dança e o Teatro, o Projecto “A escola Inclusiva”, a Educação Física no 1º ciclo 
do Ensino Básico e o apoio ao Movimento Associativo de Pais.  

Refere-se a importância do investimento municipal na área da segurança das escolas, através da 
operacionalização dos Planos de Prevenção e Segurança e o investimento municipal no Programa 
de Acção Social Escolar, concretizado no apoio em manuais escolares e material escolar no 
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subsídio de suprimento alimentar no fornecimento das refeições escolares e ainda no Programa de 
Transportes Escolares através da comparticipação financeira de senhas de passe.  

Em 2008, a Câmara Municipal do Seixal irá proceder à primeira fase da recuperação do edifício da 
Escola Primária Custódio Conselheiro Borja, com o objectivo de ceder as instalações à Casa do 
Educador, para o desenvolvimento da sua actividade regular, da qual se distingue o projecto da 
Universidade Sénior do Seixal.  

As políticas culturais do município assentam na democratização da cultura através da 
implementação de uma oferta diversificada, de qualidade e acessível a todos os munícipes, em 
áreas como as artes plásticas, as artes dramáticas, a música e a dança, e no apoio ao movimento 
associativo cultural do Concelho e às suas actividades, bem como através da programação regular 
dos equipamentos municipais.  

Além do apoio à actividade regular do Movimento Associativo, a Câmara Municipal continuará a 
apoiar importantes projectos como o XIX Festival Internacional de Bandas de Arrentela, o Encontro 
de Bandas do Seixal, o Encontro de Grupos Corais e a comemoração do Dia Nacional do Movimento 
Associativo. 

É importante destacar iniciativas culturais de projecção nacional com continuidade em 2008, 
nomeadamente a V Bienal Internacional da Medalha Contemporânea, o IV Festival Portugal a Rufar, 
as Festas Populares de São Pedro e o apoio ao Festival de Verão, o IX Seixal Jazz, os XX 
Concertos de Natal e o XXV Encontro de Teatro do Seixal.  

As comemorações populares do 34º aniversário da Revolução de Abril constituirão, uma vez mais, 
um significativo momento na vida democrática e cultural do Município do Seixal, assim como do 
Aniversário do Concelho com o simbolismo do espectáculo da Sessão Comemorativa constituir uma 
homenagem às nossas Bandas Filarmónicas. Neste âmbito salientam-se também as comemorações 
dos Aniversários das Cidades de Amora e Seixal, da Vila de Corroios e da Freguesia de Fernão 
Ferro, promovidas pelas Juntas de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal.  

Em 2008 terão continuidade as políticas municipais de promoção da leitura pública junto da 
comunidade local, do livre acesso à informação, formação e à cultura dos munícipes, através de 
projectos inovadores que permitam novas ofertas e a afirmação das bibliotecas na sociedade do 
conhecimento e das novas tecnologias.  
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A qualificação e o aumento das actividades dinamizadas nos espaços da biblioteca dirigidos à 
infância – Bebeteca, Ludoteca, Hora do Conto e Espaço Júnior – aos jovens no Espaço Jovem, e à 
diversidade cultural no Espaço Intercultural constituem também um objectivo para o próximo ano. 

Neste quadro, destacam-se os projectos: BiblioDOMUS (Serviço de apoio á leitura domiciliária), Dar 
de Volta (reutilização de manuais escolares), O Livro em Festa (Feira do Livro anual), o 
SeixalQu@lifica, a desenvolver em conjunto com a Associação de Municípios da Região de Setúbal, 
e o projecto editorial da autarquia, com o objectivo de regulamentar o apoio e incentivo à produção 
de obras de teor literário e científico. 

Dar-se-á também continuidade à actividade do SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares – 
e ao o projecto Estação do Livro, dirigido às escolas de todos os níveis de ensino. 

Ao nível do Arquivo Municipal, será no próximo ano elaborado um manual de procedimentos que 
permitirá não só a uniformização do arquivo, mas também o tratamento, a sistematização e a 
organização da informação e que contribuirá para a modernização administrativa autárquica.  

As políticas municipais de juventude da autarquia são transversais, promovendo a educação, a 
cultura, o desporto, o ambiente e priorizando o apoio às organizações de juventude e suas 
actividades.  

Nos projectos dirigidos à juventude, as associações juvenis têm uma intervenção activa na sua 
concepção e organização, um aspecto essencial na estratégia e no incentivo à participação juvenil 
na definição das linhas de trabalho, destacando-se o Março Jovem, Aescolamexe, o Seixal Graffiti 
ou as Acções Jovens. Em 2008 entrará em funcionamento a Nova Oficina da Juventude de Miratejo, 
com mais valências para os jovens e uma programação cultural diversificada.  

Uma indispensável referência para o lançamento em 2008 do Projecto da Academia Europeia de 
Hip-Hop – Centro Juvenil, equipamento a localizar na antiga Fábrica de Lanifícios de Arrentela e que 
tem como parceiros principais o ACIDI – Alto Comissariado para a Integração de Imigrantes e a 
Associação Khapaz. 

O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo constituiu um interlocutor privilegiado do 
associativismo do Concelho, pelo que no próximo ano será reforçado o apoio na consultoria e no 
atendimento nas áreas jurídica, fiscal e económica, terá lugar a elaboração do Roteiro do 
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Associativismo e o desenvolvimento do Plano de Formação para dirigentes associativos 
direccionado para áreas que são fundamentais e imprescindíveis para a modernização das 
instituições, como as novas tecnologias e a sua utilização ao serviço do Movimento Associativo. 

Uma palavra ainda para o Fórum Cultural do Seixal que, em 2008, comemora 15 anos e cuja 
actividade tem contribuído para o desenvolvimento das políticas culturais do Município, constituindo 
um equipamento de referência na Área Metropolitana de Lisboa. 

Neste quadro importa destacar a realização de obras de beneficiação do Auditório Municipal e da 
Biblioteca Municipal e de recuperação do Cinema São Vicente em Paio Pires. 

No primeiro trimestre de 2008 terá lugar a abertura de concurso público para a construção de uma 
Galeria de Exposições com projecto do Arquitecto Siza Vieira na Quinta da Fidalga no objectivo 
anunciado publicamente de instalação no concelho da Fundação Manuel Cargaleiro, constituindo um 
projecto cultural de referência Nacional. 

A nível do Ambiente e dos Serviços Urbanos as Grandes Opções do Plano para o ano de 2008, 
reflectem a diversidade dos serviços municipais que integram esta área, bem como as permanentes 
preocupações com a melhoria da qualidade de vida da população e da imagem e ambiente urbanos 
do Município do Seixal. Acrescem, ainda, as acções tendentes a fazer respeitar as posturas e 
regulamentos municipais e a dotar os diversos serviços das máquinas, viaturas e equipamentos 
necessários à prossecução dos seus objectivos. 

A Câmara irá dinamizar campanhas de sensibilização e implementar novos programas de Educação 
Ambiental, realizar estudos e projectos na área da qualidade do ambiente, de avaliação e controlo de 
ruído, irá acompanhar o Programa de Monitorização da Qualidade do Ar bem como promover 
iniciativas municipais que contribuam para a Redução dos Gases com Efeito de Estufa (GEE) e 
ainda lançar um Programa de Recolha de Óleos Alimentares usados para produção de biodiesel. 

Relativamente ao Património Municipal destaca-se a manutenção e beneficiação de Edifícios 
Municipais e das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, do mobiliário urbano instalado no espaço 
público e da Rede Municipal de Parques Infantis. Em 2008 terá lugar um vasto programa plurianual 
de colocação de abrigos de passageiros e de sinalética direccional e informativa em todo o concelho. 
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Na área dos Espaços Verdes, pela importância de que se revestem as áreas de lazer na vida dos 
nossos munícipes, a intervenção da Câmara será dirigida no sentido de manter, reconverter e criar 
novos espaços verdes e de lazer, com elevados padrões de qualidade, sustentáveis, tendo em 
consideração as características climáticas do nosso país e a necessidade de uma gestão rigorosa do 
consumo de água. 

Neste quadro será concluída a automatização dos sistemas de rega do Concelho, salientando-se a 
requalificação do Jardim da Alameda 25 de Abril e da Rua Bernardo Santareno, em Miratejo, do 
Jardim 5 de Junho, nas Paivas, e a 1ª Fase do Parque dos Almeirões, em Paio Pires. 

Destacam-se ainda o programa reFlorestar, o Projecto “O Chapim vem à Escola!” que se integra no 
combate à processionária do pinheiro, e o Projecto de Jardins e Hortos Pedagógicos. 

Na Higiene Pública e Limpeza urbana no objectivo de qualificar a prestação deste serviço público, 
serão adquiridos novos meios mecânicos dos quais se destacam viaturas para recolha de Monos 
Domésticos e recolha de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU. 

Para 2008, a Câmara Municipal pretende reduzir o tempo de permanência dos resíduos na via 
pública, promovendo a adequação em diversos pontos do concelho dos sistemas de recolha de RSU 
às realidades locais e optimizando os circuitos de varredura manual e mecânica. 

Tendo em conta a existência de situações de deposição ilegal de resíduos na via pública, serão 
intensificadas as acções de fiscalização com vista ao cumprimento dos regulamentos municipais, a 
par de um vasto programa de acções de sensibilização no objectivo da contribuição de todos para 
um melhor ambiente urbano.  

Neste quadro é fundamental que a empresa publica AMARSUL aumente o investimento na 
resolução dos problemas que subsistem com a recolha selectiva, através da colocação de mais 
ecopontos e de maior frequência e qualidade na recolha dos mesmos. 

A qualificação do Espaço Público continuará constituir uma prioridade em 2008, referindo-se a 
construção do Parque Infantil junto ao Centro de Saúde de Pinhal de Frades e as obras de 
requalificação na Ponta dos Corvos, na Praceta Rodrigo Bessone Bastos, em Corroios, na Praceta 
Antero de Quental, no Parque José Afonso, em Miratejo, na Rua Luís António Verney e na 
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envolvente da Qta da Courela, em Paio Pires e nas rotundas da Rua da Cordoaria e Rua Oliveira 
Martins, na EN 10, nas Paivas, Amora. 

O Licenciamento de publicidade e de ocupação de espaço público, assegurando a sua completa 
legalização, continuará a constituir uma prioridade de forma a garantir a equidade entre todos os 
agentes económicos, assegurando as condições de maior eficácia de intervenção da Fiscalização 
Municipal. 

 Em 2008 será potenciada a utilização do Parque Municipal de Recolha de Viaturas, assegurando a 
remoção da via publica dos veículos abandonados ou em estacionamento abusivo no quadro do 
protocolo celebrado com a PSP, permitindo aumentar a oferta de estacionamento urbano, ao mesmo 
tempo que a parceria com a empresa Ecometais continuará a significar uma importante intervenção 
ambiental com a Reciclagem de Viaturas em Fim de Vida. 

A frota municipal, constituída por 218 máquinas e viaturas, reveste-se da maior importância para o 
desenvolvimento e a concretização dos objectivos da Câmara, pelo que, para garantir a sua 
operacionalidade e o bom estado de funcionamento promoveremos o reforço da manutenção 
preventiva bem como da sua conservação a par do processo de aquisição de novas máquinas e 
viaturas no sentido de responder ao crescimento demográfico do Concelho e à prestação continuada 
de serviço público de qualidade. 

Em 2008, a Câmara Municipal continuará a assegurar a distribuição e a qualidade do Abastecimento 
de Água e da Rede de Saneamento, destacando-se um vasto conjunto de obras e projectos. 

A remodelação das redes de abastecimento de água em baixa, reforçando a qualidade do 
abastecimento à população, traduzida na substituição de redes com mais de 30 anos em diversas 
áreas do Município. 

O investimento nas redes e sistemas de abastecimento de água em alta, através do lançamento do 
concurso para a construção do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro (um equipamento de 
dimensão idêntica ao CDA de Sta Marta do Pinhal em Corroios), da obra de 2ª fase de beneficiação 
do Centro Distribuidor de Água da Torre da Marinha, e da abertura de um novo furo de captação em 
Fernão Ferro. 
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O desenvolvimento da Monitorização e Controlo de Qualidade da Água de Abastecimento Público, 
através do programa aprovado pelo IRAR, que se traduzirá na recolha e análise de mais de 5.000 
amostras em 2008, garantindo a necessária qualidade organoléptica, microbiológica e físico-química 
da água de abastecimento à população do Município, que é sem duvida ao melhor nível da região e 
do país. 

A manutenção dos equipamentos eléctricos e electromecânicos de captação, elevação, e 
distribuição de água, assegurando a eficácia do desempenho do sistema de abastecimento público 
de água; 

No que se refere à Iluminação Pública, com um significativo encargo financeiro do orçamento 
municipal iremos realizar um conjunto de obras de beneficiação da rede municipal, sendo 
imprescindível que a EDP comparticipe o seu financiamento, no quadro da concessão. 

No próximo ano continuaremos a desenvolver através da AME – Agência Municipal de Energia, 
estudos, iniciativas e programas no quadro da utilização das energias alternativas e das medidas de 
ecoeficiência, destacando-se as iniciativas dirigidas às escolas e de sensibilização da comunidade 
municipal.  

Importa a propósito destacar que a Câmara Municipal continuará, em 2008, a desenvolver os 
processos com vista à realização das receitas de Taxas de Ocupação de Espaço Público devidas 
pelos operadores que intervêm no concelho nomeadamente, EDP, PT, TV Cabo, Cabovisão e REN 
– Rede Eléctrica Nacional. 

O alargamento da cobertura das redes de drenagem doméstica em baixa, através de intervenções 
em Fernão Ferro, Pinhal de Frades e Foros de Amora, garantindo um incremento dos já elevados 
níveis de atendimento registados no Município. 

A remodelação e requalificação de redes de drenagem doméstica e pluvial, assim como de valas 
reais, melhorando a eficácia da drenagem global do Município, garantindo um melhor serviço à 
população. 

O acompanhamento da Concessão do Sistema de Drenagem Doméstica em Alta da SIMARSUL-
Empresa Publica, através da participação nos investimentos em curso e a realizar, da definição do 
plano de obras e da monitorização da exploração das Estações de Tratamento de Águas Residuais 
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e Estações Elevatórias do Município, com o objectivo de atingir, em 2009, o Tratamento Integral dos 
Efluentes Domésticos do concelho do Seixal, que ficará situado, tal como a Península de Setúbal, no 
primeiro plano do país.  

Importa salientar que se trata de um investimento global de cerca de 40 milhões de euros, 
concretizado através de fundos comunitários (28%), de empréstimo do BEI (Banco Europeu de 
Investimentos) e do financiamento do Orçamento Municipal de cerca de 12 milhões de euros. 

No que se refere à área das Acessibilidades e da qualidade da Mobilidade no Município, as GOP 
para 2008 irão continuar a priorizar o plano de repavimentações na rede viária municipal, 
destacando-se as obras de construção de novas rotundas na Av. Vale de Milhaços, no cruzamento 
do Cavadas em Arrentela a conclusão das infra-estruturas dos Morgados em Fernão Ferro e o 
lançamento da obra de execução da Av. Dos Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal com 
ligação à Zona Ribeirinha. 

Destacam-se as intervenções ao nível da sinalização horizontal e vertical com programas 
específicos em Vale de Milhaços, Pinhal do Vidal, Torre da Marinha, Cruz de Pau e Paivas, a 
execução de novos acessos pedonais na Av. Dos Metalúrgicos e na Estrada Nacional, e a 
implementação de dispositivos de iluminação de passadeiras assim como a colocação de 
sinalização específica junto a estabelecimentos escolares; 

Na área das acessibilidades, para além do já anteriormente referido, a Câmara Municipal pretende 
ver resolvido em 2008 o processo de declaração de interesse publico que permita a conclusão da 2ª 
fase da Estrada Regional 10 com ligação entre o viaduto já construído em Corroios e a Qta da 
Princesa. 

No âmbito da Mobilidade será lançado no próximo ano o Plano Municipal de Vias Cicláveis tendo 
como eixos principais, numa 1ª fase, as ligações da Zona Ribeirinha (Seixal/Arrentela/Amora) e entre 
Corroios e o Complexo Municipal de Atletismo. 

Em 2008 continuaremos a aprofundar o Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo, onde se 
destacam a Seixalíada, com a comemoração dos 25 anos desta emblemática iniciativa de Desporto 
Para Todos, os Jogos do Seixal, o Programa de Apoio ao 1º Ciclo do Ensino Básico, o Programa 
Continuar, as Férias Desportivas, o Projecto para a População Portadora de Deficiência e o 
programa de Animação Desportiva da Baia do Seixal. 
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No que respeita às modalidades desportivas, o Atletismo continuará a merecer prioridade, 
prosseguindo-se o projecto do seu alargamento e tendo como pontos altos os Campeonatos 
Nacionais de Portugal, o Cross Internacional de Amora, a Milha Urbana Baía do Seixal, assim como 
a XXIª edição do Troféu de Atletismo do Seixal. De igual forma o Xadrez e a Natação prosseguirão 
também como modalidades prioritárias de modo a garantir uma crescente participação da 
população. 

Relativamente ao trabalho de parceria com o Movimento Associativo, enquanto parceiro estratégico 
do Município no objectivo do crescimento dos índices de prática desportiva da população, em 2008 
haverá um reforço nos meios colocados ao dispor deste sector essencial da comunidade, quer para 
o desenvolvimento desportivo, quer para a beneficiação dos seus equipamentos desportivos, 
destacando-se o lançamento do concurso para a colocação de relvados sintéticos nos campos de 
futebol do Paio Pires Futebol Clube e Arrentela Atlético Clube. 

No próximo ano continuará a ser garantida a qualidade da manutenção e funcionamento dos 
Equipamentos Desportivos Municipais assegurando uma gestão pública de qualidade e qualificando 
a oferta à população que abrange mais de 25.000 utentes regulares nas 10 instalações do Município. 
Neste quadro importa salientar o balanço positivo de gestão pela Câmara dos Pavilhões Desportivos 
Escolares (Escolas Manuel Cargaleiro, Pedro Eanes Lobato e Alfredo Reis Silveira) com plena 
rentabilização pela Comunidade Educativa e Movimento Associativo. 

Em 2008 serão lançados novos equipamentos desportivos com destaque para a Piscina Municipal 
da Aldeia de Paio Pires e o Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro que vêm qualificar a rede 
de equipamentos do Concelho, promovendo a democratização do acesso da população á prática 
desportiva. Destaque ainda para a realização da obra de conclusão do Pavilhão Desportivo da 
Escola EB2, 3 Antonio Augusto Louro depois de um complexo processo de resolução da situação de 
falência da empresa adjudicatária. 

Nas áreas da Defesa do Consumidor e da Acção Médico – Veterinária, com o enquadramento legal 
definido pela Direcção Geral do Consumidor e pela Direcção Geral de Veterinária prosseguirão, em 
2008, as acções de informação e sensibilização da população no âmbito da temática da defesa do 
consumidor, continuando o CIAC (Centro de Informação e Apoio ao Consumidor) a desempenhar um 
importante papel no apoio à resolução de conflitos de consumo. Referem-se a execução de 
iniciativas no âmbito da educação para o consumo e da divulgação do comércio justo nas escolas, 
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no quadro das Comemorações do Dia Mundial dos Consumidores e do Dia Internacional do 
Comércio Justo. 

No próximo ano terá lugar o Projecto de Fiscalização e Saúde Pública em Restaurantes, Cantinas e 
Mercados, com vista ao cumprimento das competências dos municípios no respeitante à Higiene e 
Segurança Alimentar e à salvaguarda da qualidade de vida e bem estar dos munícipes.  

Ainda na área da Intervenção Veterinária, a Câmara Municipal irá priorizar o programa de captura e 
recolha de animais errantes, bem como o desenvolvimento de acções de profilaxia sanitária a par da 
realização de obras de ampliação do Canil/Gatil Municipal ao mesmo tempo que será dada 
continuidade às iniciativas de recolha e doação de animais de companhia, com a colaboração das 
associações que intervêm nesta área. 

No próximo ano, será reforçado o Serviço Municipal de Protecção Civil, com o objectivo de uma 
melhor resposta no âmbito da sua intervenção em situações de emergência, destacando-se as 
iniciativas de reformulação do Plano de Emergência Municipal, de informação e sensibilização das 
populações em matéria de auto protecção e de colaboração com as autoridades, de cooperação na 
elaboração dos Planos de Prevenção e de Emergência das Escolas, a participação em exercícios e 
simulacros e a articulação com os Agentes Municipais da Protecção Civil e com a Autoridade 
Nacional de Protecção Civil.  

Terá continuidade o apoio e a dinamização do Conselho Municipal de Segurança, da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios e da Comissão Municipal de Protecção Civil.  

Para o próximo ano merece ainda referencia o projecto de “Prevenção e Segurança em Ambiente 
Escolar”e a implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

O destaque ainda para o Observatório de Segurança das Cidades, desenvolvido no âmbito do 
Fórum Europeu e Português para a Segurança Urbana que conta com a participação da Câmara 
Municipal do Seixal. 

Em 2008, a Câmara Municipal continuará a apoiar de forma significativa a nível financeiro e a 
cooperar com os Bombeiros Voluntários do Concelho - Associação dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho do Seixal e  Associação  dos Bombeiros Voluntários de Amora - e com o Núcleo do Seixal 
da Cruz Vermelha Portuguesa. 
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Tendo em conta a necessidade de melhor resposta à população da freguesia de Fernão Ferro, face 
ao seu elevado crescimento demográfico e aos constrangimentos no acesso através da EN 378, a 
Câmara Municipal irá lançar em 2008 o processo para a instalação nesta freguesia do Destacamento 
da Associação de Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal.  

Em 2008 a Câmara Municipal irá manter o âmbito de transferências financeiras para as Juntas de 
Freguesia com o crescimento das respectivas dotações em 2,5%. 

As verbas para as freguesias continuarão a integrar um montante que duplica o valor transferido 
pelo Orçamento de Estado, a par das dotações respeitantes à Descentralização de Competências 
nas áreas de manutenção corrente das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, da manutenção de 
Espaços Verdes locais, de Bermas e Passeios e de Polidesportivos, incluindo ainda uma dotação 
respeitante ao programa de Animação de Espaços Públicos no período de Verão.  

As Juntas de Freguesia continuarão a assumir a gestão dos Mercados e Cemitérios Municipais, 
sendo que, no quadro das descentralizações, a Câmara Municipal assume os encargos referentes 
ao abastecimento de água. 

Neste âmbito refere-se que, em 2008, será lançado o concurso para a construção de um novo 
Cemitério Municipal a localizar na freguesia de Fernão Ferro. 

No próximo ano será aprofundada a cooperação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia 
no quadro da realização de obras de proximidade, que tem revelado uma elevada capacidade de 
execução das freguesias, pelo que se prevê a realização de contratos-programa específicos com 
base numa listagem de intervenções locais a definir. 

Importa ainda referir que, em 2008, a Câmara Municipal continuará a promover e a dinamizar as 
estruturas existentes no âmbito do sector empresarial local – AME-Agência Municipal de Energia, 
SAP – Agência de Desenvolvimento Local e Ferimo – Sociedade de capitais inteiramente públicos – 
gestora da Quinta da Fidalga. 

A Câmara Municipal continuará em 2008 a ter uma participação activa nos sistemas multimunicipais 
– AMARSUL e SIMARSUL – no sentido de que sirvam melhor a população do concelho na 
prestação de serviço público, bem como na CDR – Agência de Desenvolvimento Regional tendo em 



 
MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL 

Rua Fernando de Sousa, 2   2840-515 SEIXAL 
Tel. 21 227 57 00 - Fax 21 227 57 01 

NIPC 506 173 968  

Página 21 de 22  
 

—— 
 

conta a importância da sua intervenção no quadro da valorização da região nomeadamente na 
elaboração e apresentação de candidaturas ao QREN com carácter supramunicipal. 

Em 2008 continuaremos a ter uma actuação interveniente nas estruturas associativas dos 
municípios e nos respectivos órgãos – ANMP (Conselho Geral), Junta Metropolitana de Lisboa, 
Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis (Presidência do Conselho da Administração) e AMRS 
(Presidência do Conselho Directivo). 

No que se refere à AMRS importa destacar para 2008, na sequência da recente decisão de criação 
de uma nova Associação de Municípios de Fins Específicos, a implementação do processo para 
constituição do Sistema Intermunicipal para o Abastecimento de Água em Alta na Península de 
Setúbal, a par de um vasto conjunto de iniciativas previstas para 2008 no âmbito da concretização 
do PEDEPES – Plano Estratégico de Desenvolvimento da Península de Setúbal. 

As GOP para 2008 integram as rubricas e dotações orçamentais respeitantes ao funcionamento da 
Assembleia Municipal e a dotação financeira para uma intervenção de carácter plurianual de 
beneficiação das suas instalações no objectivo de qualificar as condições de funcionamento do 
órgão e dos respectivos serviços. 

Finalmente uma palavra para os Trabalhadores Municipais que são parte integrante do projecto do 
Poder Local no Município, pelo que, em 2008, iremos aprofundar o modelo da sua participação na 
vida da Câmara e iremos dar continuidade aos investimentos na qualificação das condições de 
trabalho e promover as acções possíveis no quadro legal para a sua realização sócio-profissional. 
Neste âmbito destaca-se o amplo processo em curso de concursos internos de promoção nas 
carreiras e de reclassificações profissionais. É ainda indispensável referir que em 2008 a Câmara 
Municipal continuará a apoiar a Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias 
do Município do Seixal. 

Em conclusão da apresentação das GOP para 2008, expressamos à nossa população uma 
mensagem fraterna e de confiança no futuro, na convicção de que iremos ultrapassar as dificuldades 
do quadro em que vivemos no país e que, em conjunto com as instituições e entidades públicas e 
privadas do município, continuaremos a construir o progresso e o desenvolvimento sustentável, a 
defender o serviço público e a promover a qualidade de vida, tendo como referências democráticas, 
a solidariedade, justiça social e a cidadania. 
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