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PRESIDENTE DA CÂMARA 
SERVIÇOS NA DEPENDÊNCIA DIRECTA 

 

REDE DE LOJAS DO MUNÍCIPE 
 

A Rede de Lojas continua a desenvolver o trabalho de proximidade com os munícipes, tendo como 

principal objectivo melhorar o atendimento, contribuindo para a consolidação de uma imagem de 

qualidade nesta área que se reflecte na imagem global da autarquia A 27 de Setembro de 2008 foi 

inaugurada a loja do Munícipe da Torre da Marinha no Rio Sul Shopping. Com a entrada em 

funcionamento deste novo espaço, o concelho passa a contar com 7 Lojas. O Sistema UBS 

(implementado em Julho do ano transacto) sofreu inúmeras intervenções técnicas e actualizações 

com o objectivo de melhorar a sua prestação. A Rede de Lojas contribuiu com sugestões e 

indicações de carácter prático, uma vez que lida com o sistema diariamente e se apercebe das suas 

particularidades em concreto e no dia-a-dia. Durante o ano de 2008 a Rede de Lojas fez 145.722 

atendimentos, uma média de 2.500 atendimentos por mês, por loja, embora a Loja do Munícipe de 

Amora seja, efectivamente, a mais procurada com quase o dobro dos atendimentos das restantes. 

 

 
 

Destes, 96.180 são atendimentos relativamente à valência de águas, (pagamentos, novos contratos, 

alterações de contratos etc.), representando cerca de 66% dos munícipes atendidos. Os restantes 

serviços realizam-se na área das informações gerais, passes escolares, publicações, fotocópias e 

impressões, big-bags, etc. Durante este ano as lojas fizeram mais 2.486 Atendimentos. Importa 

salientar que a Rede de Lojas do Munícipe tem vindo a aumentar com regularidade o número de 

atendimentos o que demonstra tratar-se de um importante serviço público cada vez mais conhecido 

e reconhecido pela população que o utiliza.   
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GABINETE DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

Durante o ano de 2008 foram publicadas 3429 notícias com referência à Câmara Municipal do 

Seixal. Das notícias publicadas na imprensa escrita sobre a autarquia, 986 são a cores e 2044 a 

preto e branco, 1868 têm imagem associada ao texto e 453 ocupam uma ou mais páginas. Logo em 

Janeiro, a SIC fez um trabalho sobre as 50 mil pessoas sem médico de família na Amora e um outro 

trabalho sobre o Hospital do Seixal. A visita à ETAR da Cucena foi motivo de reportagem na RTP e 

destaca-se também a Apresentação do Plano de Acessibilidades do Município. Nos meses 

seguintes, mereceram destaque as manifestações contra o encerramento dos SAP que foram notícia 

na RTP, SIC e TVI; o II Encontro de Teatro Sénior que foi também notícia na RTP e as Boas Práticas 

no Acolhimento a Imigrantes que foram objecto de trabalho na RTP2; um trabalho sobre o Março 

Jovem de cerca de 7 minutos para o programa Portugal em Directo e um outro sobre a informática 

para idosos no concelho. O teatro sénior foi também notícia na SIC. A RTP, entretanto, esteve no 

concelho, para fazer trabalhos sobre os despedimentos na Lusosider, a Exposição de Caretos 

Transmontanos, o Seixal Moda, o Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía e o Festival 

Portugal a Rufar. A imprensa destacou ainda a Feira da Terra, o protocolo para transformação dos 

óleos usados, o projecto Dar de Volta, as Festas Populares de S. Pedro e a Mostra de Artesanato, o 

Torneio de Futsal Luís Boa Morte e o Seixal Férias. No que se refere à rádio, a Antena 1 e a Rádio 

Renascença deram destaque ao Março Jovem e ao espectáculo de jazz com Gonzalo Rubalcaba; a 

Antena 3 deu destaque à caminhada pela saúde do Planeta e a Antena 1 deu destaque ao novo site 

da Biblioteca Municipal e à História do Concelho. Já em Junho, a RTP fez dois trabalhos no Seixal: 

Chefe Silva, o sr. Teleculinária e Mais de 40 crianças participam no ateliê Nós de Marinheiro. Em 

Julho, os Campeonatos de Portugal de Atletismo mereceram um destaque enorme em toda a 

Comunicação Social; saliente-se igualmente a assinatura do protocolo do Simplex Autárquico; o 

Fórum Juntos pelo Hospital no Seixal; os Campeonatos de Boccia; as Festas Populares; a exposição 

sobre os 40 Anos de Design Português; e a iniciativa À Descoberta do Tejo no Bote de Fragata. No 

que se refere a televisão, a RTP fez dois trabalhos no Seixal: Um sobre o Bote de Fragata Baía do 

Seixal e o outro sobre a Colónia de Férias Bem-me-Quer. A TVI fez um trabalho sobre os jovens que 

limpam o concelho e um outro sobre Boccia. Importa referir que mesmo em plena época de verão, 

tradicionalmente mais difícil no que respeita a destaques na Comunicação Social, o GIRP garantiu 

ainda a presença da RTP para um trabalho sobre as obras de ligação à ETAR do Seixal e a rede de 

tratamento de efluentes. A Imprensa escrita deu evidência às Festas Populares, em especial as de 

Corroios; às Exposições do Ecomuseu Municipal; ao FutSeixal Cup; à Exposição sobre Hans 

Christian Andersen e à reutilização de materiais escolares; à 25.ª edição da Seixalíada, ao II 

Seminário Náutica de Recreio e ao Simpósio de Escultura. Foram também bastante noticiados a 
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apresentação das candidaturas ao QREN, a abertura da Loja do Munícipe no Rio Sul Shopping e o 

novo itinerário pelo Núcleo Urbano de Amora. A Antena 1 fez um trabalho sobre as frentes 

ribeirinhas, onde estava o Seixal e a Antena 2 fez notícias sobre a Exposição de Hans Christian 

Andersen. A RTP, Rádio Renascença e Antena 1 fizeram reportagens sobre o Simpósio de 

Escultura. A Antena 1 utilizou 3 iniciativas do Seixal para recomendar aos ouvintes: 25.ª edição da 

Seixalíada, itinerário pelo Núcleo Urbano de Amora e o Simpósio de Escultura. No último trimestre, o 

destaque foi para o Seixal Jazz, o Seixal Graffiti, a Festa da Gastronomia, as comemorações do Mês 

do Idoso e o encerramento da Seixalíada. Outubro contou com 7 peças reproduzidas na sua maioria 

na RTP: RTP 2 – Três peças sobre o Seixal Jazz (Agenda e programa Câmara Clara); RTP 1 – 

Salão Imobiliário; RTP 2 – Bairro na Arrentela; RTP 1 – Festa da Gastronomia; RTP1 – Escultura ao 

Vivo;  O protesto contra o adiamento da construção do Hospital no Seixal teve destaque na RTP, em 

Novembro, e no último mês do ano mereceram destaque o Festival de Teatro do Seixal; a entrega de 

prémios da Festa da Gastronomia; a apresentação da Rede Ciclável do concelho e o Natal do 

Hospital no Seixal. A RTP 2 fez um trabalho sobre os Bombeiros e as Autarquias. Quanto à área de 

Internet e Multimédia, o ano de 2008 foi marcado pelo aumento do número de trabalhos realizados, o 

aumento do número de visitas ao site www.cm-seixal.pt e à procura dos serviços on-line disponíveis 

no site da Câmara Municipal do Seixal. Outro ponto importante foi a abertura a novas técnicas de 

comunicação com a introdução do som e vídeo e o início da produção de anúncios para a televisão. 

Em Fevereiro apresentámos o site temporário do Março Jovem 2008, que se marcou pela aposta no 

programa da iniciativa e teve uma procura adequada ao evento com 2663 visitas no período de 1 de 

Fevereiro a 30 de Abril. O site foi realizado inteiramente por recursos humanos internos sem a 

implicação de custos directos. A 1 de Setembro apresentámos o site Seixal Jazz 2008, um trabalho 

mais complexo pelo número de aplicações e tecnologias que cruzava e pela necessidade de 

actualização permanente até e durante o festival, o que levou à afectação de um maior número de 

recursos humanos. Este foi o primeiro trabalho municipal a contemplar cobertura vídeo, edição e 

disponibilização em suporte internet. O site foi realizado inteiramente por recursos humanos internos 

sem a implicação de custos directos e teve 6203 visitas entre 1 de Setembro e 30 de Novembro. 

Quanto aos Sites Permanentes, em Abril foi apresentado o site da Biblioteca Municipal que 

assenta numa nova plataforma de gestão de conteúdos, o SharePoint. Um dos objectivos deste 

trabalho era testar a tecnologia que se veio a revelar insuficiente para as necessidades da Câmara 

Municipal. O GIRP está a ponderar a reestruturação do site para uma nova tecnologia no ano de 

2010. No segundo semestre de 2008 o site teve 4371 visitas. Em Junho foi apresentado o site da 

Agencia Municipal de Energia do Seixal que teve como principal ponto de interesse a 

disponibilização de uma área de conteúdos exclusiva para associados da Agência. O site foi 

realizado inteiramente por recursos humanos internos sem a implicação de custos directos. No 

segundo semestre de 2008 o site teve 1576 visitas. Durante o ano de 2008 assegurámos ainda os 
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sites já existentes como o site Fórum Seixal, Passa a Palavra, Compostagem, Seixal Digital e Site 

Seixal Saudável. Realizámos também a reestruturação gráfica do site do SIG agora assente em 

tecnologia ESRI. Quanto ao site da autarquia aumentou o seu número de visitas para 724 mil visitas 

únicas anuais. www.cmseixal.pt foi alvo de actualizações permanentes, melhorias de navegação e 

um aumento substancial na quantidade e qualidade dos conteúdos disponibilizados – mais de 400 

notícias. A disponibilização de informações como os ajustes directos, a criação das áreas saúde e 

protecção civil assim como um espaço mais completo com informações dedicadas às associações 

foram algumas das prioridades de trabalho em 2008. 

 

 
 

O GIRP empenhou-se ainda no desenvolvimento de novos formulários para os Serviços On-line. Em 

2008 foram criados mais 63 formulários perfazendo um total de 206 desde o início de 2001.  

A procura a estes serviços aumentou sendo que quase 7000 munícipes e empresas utilizaram esta 

forma de interacção com a autarquia.  

 

 
 

No ano de 2008 o GIRP assegurou as notícias e destaques mensais da Intranet Municipal. Ao todo 

foram mais de 70 notícias dedicadas aos funcionários da autarquia e 12 destaques/ reportagem de 

serviços municipais.  
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Também ao nível dos produtos multimédia podemos destacar o início da produção do Plano 

Educativo Municipal em formato digital com a produção de 3000 exemplares do PEM o que significou 

uma poupança de custos e a modernização nos suportes de comunicação utilizados com os 

professores e a produção do anúncio de televisão do Seixal Jazz 2008 integralmente no GIRP, 

portanto sem quaisquer custos de produção. O ano de 2008 reflectiu um aumento de maturidade no 

trabalho do GIRP. As grandes apostas foram na formação dos técnicos e profissionalização de áreas 

como o webdesign, vídeo e qualidade, no aumento da qualidade dos trabalhos efectuados e na 

diminuição dos custos de produção para a autarquia.   
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GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 
 

O Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos (GAOA) apresenta como principal função o apoio de 

carácter técnico-administrativo aos Órgãos Autárquicos e às suas acções específicas, pelo que o 

presente relatório retrata, de forma sintética, a acção desenvolvida ao longo do ano de 2008 no apoio 

concreto às reuniões da Câmara Municipal e às sessões da Assembleia Municipal, bem como a 

actividade de apoio aos diversos pelouros da câmara, mas também aos serviços prestados ao 

munícipe/cliente. As principais actividades realizadas foram a apreciação técnico-jurídica dos 

processos enviados pela Presidência pelos Pelouros para as reuniões de Câmara; o apoio 

técnico-jurídico e logístico às reuniões e sessões dos Órgãos Municipais; a preparação 

administrativa dos processos e informações a submeter à apreciação da Câmara; o tratamento 

administrativo dos processos e das informações apreciados nas reuniões de Câmara; a elaboração e 

distribuição das actas referentes às reuniões de Câmara; a elaboração de editais e respectiva 

introdução na Página da Internet da Câmara Municipal; a elaboração das versões definitivas de 

Protocolos a celebrar pelo Município e apoio logístico ao acto de assinatura dos mesmos; a emissão 

de certidões de deliberações e documentos anexos; a promoção da afixação de editais de diversas 

entidades e respectiva certificação de afixação; o tratamento de inquéritos administrativos (afixação e 

certificação). Procedeu-se ainda à elaboração de listagens referentes às transferências correntes e 

de capital que a Câmara efectuou a favor de pessoas singulares ou colectivas exteriores ao sector 

público administrativo a título de subsídio, subvenção, bonificação, ajuda, incentivo ou donativo, com 

publicação em periódico; à elaboração de cadernos referentes aos processos submetidos à 

apreciação da Assembleia Municipal; à elaboração de cadernos sobre a informação da actividade da 

Câmara submetidos à apreciação da Assembleia Municipal. Asseguraram-se publicações, em Diário 

da República e procedeu-se à pesquisa e divulgação de nova legislação ou de alterações legislativas 

relevantes para as autarquias. Elaboraram-se pareceres e informações jurídicas e prestou-se apoio 

técnico-jurídico aos serviços da Câmara, Juntas de Freguesia e Assembleia Municipal. Procedeu-se 

à reformulação de alguns modelos e procedimentos internos e à actualização de dados colocados 

on-line, referentes à actividade administrativa. A título meramente exemplificativo, durante o ano de 

2008 o GAOA elaborou 672 informações, a sua grande maioria de carácter técnico-jurídico e 173 

editais, tendo emitido 176 certidões e fotocópias autenticadas. No período a que se reporta este 

relatório foram apreciados juridicamente 402 processo, tendo os mesmos sido sujeitos a deliberação 

da Câmara Municipal. O trabalho desenvolvido pelo GAOA centra-se especialmente no procedimento 

jurídico-administrativo, sendo que as actividades desenvolvidas assumem, essencialmente, natureza 

técnica e de suporte logístico e administrativo aos Órgãos Autárquicos, não só nas suas 

reuniões/sessões, mas também no trabalho diário desenvolvido.   
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GABINETE DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
E GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO 

 

No âmbito das suas funções e competências o Gabinete de Estudos e Desenvolvimento Económico 

durante o ano de 2008 realizou as seguintes actividades: 

No que se refere aos financiamentos comunitários procedeu-se à análise e acompanhamento dos 

diversos programas do QREN, do QCA III, Iniciativas Comunitárias e Medidas Inovadoras 

financiados pelos fundos estruturais e instrumentos de coesão da União Europeia, com o 

levantamento de potenciais candidaturas. 

Assim, foram elaboradas e apresentadas as candidaturas: 

QREN - Programa Operacional Regional de Lisboa: 

• Sistema de Apoios à Modernização Administrativa: “Seixal Digital - Balcão Único” - Aprovada; 

• Sistema de Apoios à Modernização Administrativa: “Reengenharia e Desmaterialização de 

Processos” (candidatura conjunta dos Municípios de Alcochete, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, 

Sesimbra e Setúbal apresentada pela AMRS) - Aprovada; 

• Parcerias para a Regeneração Urbana - Bairros Críticos: “Requalificação dos Bairros da Quinta 

da Princesa, Quinta da Boa Hora e Quinta do Cabral” (submetida após a hora regulamentar) - Não 

Aprovada; 

• Parcerias para a Regeneração Urbana - Frentes Ribeirinhas: “Acção Integrada de 

Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Arrentela” - Aprovada; 

• Acções de Valorização e Qualificação Ambiental: “Caracterização e Valorização da Baía do 

Seixal” - Aprovada; 

• Prevenção de Riscos Naturais e Tecnológicos - Acções Imateriais: “Plano Municipal de 

Emergência do Seixal” - Aprovada; 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

1): “EB1 / JI de Pinhal de Frades” - Aprovada; 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

1): “EB1 / JI de Nun´Álvares” - Não Aprovada; 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

1): “EB1 / JI de Santa Marta do Pinhal” - Não Aprovada; 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

2): “EB1 / JI de Nun´Álvares” - Aprovada; 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

2): “EB1 / JI Quinta dos Franceses” - Aprovada; 
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• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

2): “EB1 / JI de Santa Marta do Pinhal” - Não Aprovada; 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 

2): “EB1 / JI Quinta do Batateiro - Não Aprovada; 

• Mobilidade Territorial: “Programa de Promoção da Mobilidade Sustentável no Município do 

Seixal” - Não Aprovada; 

• Mobilidade Territorial: “Estudo Intermunicipal para Interligação dos Modos de Transporte 

Público (Candidatura apresentada pelo Município da Moita juntamente com os Municípios do 

Barreiro, Loures e Seixal) - Não Aprovada; 

• Mobilidade Territorial: “Estudo de Viabilidade de Uma Rede de Transportes Públicos que 

promova o Acesso à estação de Coina” (Candidatura apresentada pelo Município de Sesimbra 

juntamente com o do Seixal, a Fertagus - Travessia do Tejo, SA e TST - Transportes Sul do Tejo, 

SA) - Não Aprovada. 

QREN - Programa Operacional Potencial Humano: 

• Qualificação dos Profissionais da Administração Pública: “Município do Seixal” - Aprovada; 

• Planos para a Igualdade: “Plano Municipal para a Igualdade” - Não Aprovada. 

QREN - Programa Operacional Valorização do Território: 

• Rede Estruturante de Abastecimento de Água e Saneamento: “Execução da Ampliação e 

Remodelação do CDA do Casal do Sapo/Fernão Ferro” - Não Aprovada. 

QREN - Promoção de Cooperação Territorial - Interreg IV - SUDOE 2007-2013: 

• Rede Europeia de Territórios Corticeiros “RETECORK” - Em apreciação. 

Programa Cultura 2007 - 2013: 

• “Maritime Soul - Spreading Maritime Intangível Heritage (candidatura encabeçada pelo “Museu 

Marítimo de Barcelona) - Em apreciação. 

Programa de Alargamento da rede do Pré-Escolar: 

• JI do Fogueteiro (Quinta do Roque) - Aprovada;  

• JI Quinta de S. Nicolau - Aprovada;  

• JI Quinta de Cima - Aprovada;  

• EB1 / JI Quinta de S. João - Aprovada;  

• EB1 / JI Quinta de Santo António - Aprovada;  

• EB1 / JI Aldeia de Paio Pires - Aprovada. 

Igualmente se participou nas reuniões, no âmbito da AMRS, de preparação de candidatura ao 

programa do PORL: Política de Cidades - Rede para a Competitividade e Inovação - Rede de 

Eventos Culturais Programa, nas reuniões do grupo de trabalho de preparação de candidatura ao 

Programa Comunitário “Juventude em Acção” e nas reuniões de preparação de candidatura ao 

Programa Energia (a sair em 2009).  
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Foi também feito o acompanhamento das seguintes candidaturas:  

• PORLVT: FORAL - Formação para o Desenvolvimento 2006/07;  

• POC: "Ecomuseu Municipal do Seixal - Programa de Qualificação e de Desenvolvimento - 1ª 

fase - Moinho de Maré de Corroios";   

• POC: Inventário Museológico e Digitalização de Colecções Fotográficas e Divulgação de 

Acervo, Móvel e Imóvel, do Ecomuseu”;  

• POS_C: “Criação de Espaços Públicos de Acesso à Internet na Biblioteca Municipal do Seixal”; 

• POS_C: "Espaço Internet do Seixal ". 

No que respeita aos financiamentos ao abrigo dos Contratos-programa foi feito o acompanhamento 

dos seguintes contratos-programa e acordos de colaboração: 

• Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 Pedro Eanes de Lobato; 

• Pavilhão Desportivo da Escola Básica 2,3 António Augusto Louro; 

• Projecto “Unidades de Inserção na Vida Activa - UNIVA”; 

• Projecto “Programas de Estágios Profissionais na Administração Local - PEPAL”; 

• Projecto PROMUSEUS 2007. 

O Gabinete de Estudos e Desenvolvimento Económico participou nas comissões de 

acompanhamento da Revisão do Plano Director Municipal (PDM), no acompanhamento do projecto 

“Fileira Náutica”, no acompanhamento do Plano de Pormenor Torre da Marinha / Fogueteiro, na 

análise da proposta do PIDDAC e em reuniões com potenciais investidores. O Gabinete de Estudos 

e Desenvolvimento Económico também acompanhou e tem vindo a analisar documentos 

estratégicos, o Quadro de Referência Estratégico Nacional, os Programas Temáticos e o Programa 

Operacional Regional de Lisboa e os respectivos regulamentos. 

O Gabinete de Estudos e Desenvolvimento Económico participa na Comissão Coordenadora de 

Modernização Administrativa e no Grupo Executivo Operacional da Carta de Diapositivos e 

Equipamentos Sociais. 

Foram realizadas as seguintes acções de formação: 

Ao nível do trabalho desenvolvido tanto pelo Gabinete de Estudos e Desenvolvimento Económico, 

como pelo Gabinete de Apoio ao Empresário foram realizados contactos e reuniões com as 

seguintes entidades:  

• Action Coach;  

• Associação de Micro e Pequenos Empresários da Construção Civil e Obras Públicas de 

Setúbal e Alentejo (APECOPSA);  

• Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas (AECOPS);  

• Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal - Delegação do Seixal;  

• Associação dos Apicultores do Seixal, Barreiro e Almada (ASBA);  

• Associação Empresarial da Região de Setúbal (AERSET);  
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• Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE);  

• Câmara Municipal de Sintra - Projecto Gabinete de Apoio ao Empresário;  

• Centro de Emprego do Seixal;  

• Centro de Formação Profissional do Seixal;  

• Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

(CCDR-LVT);  

• Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME);  

• Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA (CDR);  

• ECOREX;  

• Gorin Portugal, Lda.; 

• IAPMEI; 

• Instituto Politécnico de Setúbal;  

• SNEGES, SA. 

Também ao nível do trabalho desenvolvido tanto pelo Gabinete de Estudos e Desenvolvimento 

Económico, como pelo Gabinete de Apoio ao Empresário participou-se nos seguintes eventos:  

• Sessão sobre o Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN), a 13 de Maio, no ISEG; 

• I Encontro Nacional de Incubadoras de Empresas, a 11 e 12 de Julho, na Anadia; 

• Conferência sobre a Região de Setúbal - Oportunidades de Desenvolvimento, a 19 de 

Setembro, na Estalagem do Sado, em Setúbal; 

• II Seminário Internacional Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local, a 25 de Setembro, no 

Seixal; 

• Inauguração do Salão Imobiliário de Lisboa, a 22 de Outubro, na FIL; 

• Conferência de Imprensa sobre o PIDDAC para 2009, a 23 de Outubro, no Seixal; 

• Encontro “Uma Região, Um Projecto… Melhor Futuro”, no âmbito do PEDEPES, a 27 de 

Outubro, na Escola Superior de Ciências Empresarias, em Setúbal; 

• Dia da Competitividade, promovido pela AIP, a 5 de Novembro, na FIL; 

• Almoço/Debate “QREN - Soluções para Modelos de Financiamento de Infra-estruturas 

Municipais”, promovido pela Associação das Empresas Portuguesas para o Sector do Ambiente, a 

12 de Novembro, no Sana Lisboa Hotel, em Lisboa; 

• Sessão Pública do Programa Operacional Regional de Lisboa, a 18 de Dezembro, na 

Faculdade de Ciências e Tecnologia, no Monte da Caparica. 

O Gabinete de Estudos e Desenvolvimento Económico tem a Coordenação do Gabinete de Apoio ao 

Empresário que no ano de 2008 realizou 125 atendimentos e participou nas reuniões de 

Coordenação da Rede de Gabinetes de Apoio ao Empresário do Distrito de Setúbal que se 

realizaram ao longo do ano. 

Também foram realizados atendimentos pela AECOPS nas instalações do GAE. 
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Foram promovidas e realizadas as seguintes iniciativas:  

• Seminário ”A Interculturalidade como factor de Desenvolvimento”, promovido pela CPPME, a 

29 de Abril, nos Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal; 

• Sessão de esclarecimento “Prevenção e Segurança na Industria da Construção”, promovido 

pela AECOPS, no Centro de Formação Profissional do Seixal; 

• VI Seixalmel - Feira do Mel do Seixal, entre 2 e 6 de Dezembro na Estação de comboios da 

Fertagus. 

O GAE participa ainda nas reuniões da Rede Social referentes ao Eixo 5, onde dinamiza as acções 

conducentes à criação de uma Rede para a Empregabilidade e a Qualificação, e no 

acompanhamento do projecto Levantamento do Tecido Empresarial no Concelho do Seixal em 

colaboração com outros serviços camarários. 

O GAE, no âmbito do Simplex Autárquico, desenvolve o projecto PME LIDER.  
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GABINETE DE TURISMO  
 

Em 2008, o Gabinete de Turismo continuou a desenvolver a sua actividade no que diz respeito à 

promoção e organização de iniciativas e programas visando o desenvolvimento turístico tal como 

consignado no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Concelho do Seixal. 

Verificou-se no ano de 2008, no Posto Municipal de Turismo, um total de 1493 visitantes, dos quais 

237 com interesse turístico, registando-se assim uma média de 4 visitantes por dia tendo em conta 

20 dias úteis. 

A nível do mercado externo registou-se um total de 23 visitantes, com interesse turístico, 

provenientes essencialmente de Espanha. Dos visitantes com interesse turístico, os mais frequentes 

foram os residentes com um total de 207 visitas, seguidos dos excursionistas com um total de 126 

visitas e por último os turistas com um total de 51 visitantes. 

Quanto ao mercado nacional, a maior parte dos visitantes que passaram pelo PMT no ano transacto 

são residentes na Área Metropolitana de Lisboa com um total de 318 visitas. 

A partir da análise ao escalão etário, conclui-se que a maioria dos visitantes do PMT com interesse 

turístico, situa-se entre os 20 e os 40 anos, seguidos dos visitantes entre os 40 e os 60 anos, 

registando-se como principal motivação de visita a procura de informação turística sobre o concelho 

(94%), por último, informações de interesse laboral/ académico (6%). Uma vez mais, destaca-se a 

enorme procura de mapas, folhetos, publicações e roteiros do concelho. 

No que diz respeito à restante actividade levada a cabo pelo Gabinete, esta pode ser sintetizada da 

seguinte forma: 

Projectos de Produtos Turísticos Temáticos 

Em 2008 foi registado um total de 35 circuitos turísticos, acompanhados por técnicos do Gabinete de 

Turismo. Destes circuitos, 18 foram visitas ao património histórico-cultural e 17 foram passeios no 

Tejo. O total de participantes nos circuitos turísticos foi de 1.229 pessoas, sendo 59% dos 

participantes em circuitos a bordo da embarcação tradicional e 41% em circuitos ao património 

histórico-cultural. No que diz respeito a residentes no nosso concelho, realizaram passeios no Tejo 

262 munícipes (52% do total) e 496 participaram em visitas ao património histórico-cultural (68% do 

total) e 32% são residentes em concelhos da GAML. No que diz respeito aos participantes em 

passeios no Tejo a bordo do Bote de Fragata “Baía do Seixal”, as percentagens são quase idênticas, 

ou seja, das 501 pessoas que participaram nestes passeios, 52% residem no Seixal e os restantes 

48% provêm da GAML. 

A nível geral a época de 2008 decorreu sem quaisquer problemas ou questões dignas de nota. 
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Projectos da Área de Artesanato e Animação Pública 

A 15ª edição da Mostra de Artesanato do Seixal decorreu entre os dias 20 e 29 de Junho de 2008, no 

Largo dos Restauradores - Seixal, com 80 standes de 9m
2
, e 75 expositores, dos quais 44 residentes 

no nosso concelho, e os restantes 31 vindos de concelhos do distrito de Setúbal e da Grande Área 

Metropolitana de Lisboa. Os 10 standes dedicados aos produtos alimentares incluíram doçaria 

tradicional, licores caseiros, petiscos, produtos de charcutaria e de apicultura. 

A Câmara Municipal do Seixal esteve representada institucionalmente num stande próprio, onde 

foram distribuídos materiais de divulgação e esteve patente uma exposição (que incluía uma 

maquete que despertou largamente o interesse do público) sobre os Planos Estratégicos do 

Município. 

A nível geral, a edição de 2008 da Mostra de Artesanato do Seixal, apresenta um balanço positivo. 

Quanto às Festas de S. Pedro - Animação de Rua e no / Recinto da Mostra de Artesanato do Seixal, 

a animação foi distribuída pelas noites de maior afluência de público: sextas-feiras, sábados, 

domingos, véspera e dia de S. Pedro. O programa apresentou-se diversificado oscilando entre a 

animação circense/performance de rua e a animação de carácter popular/tradicional e etnográfico. 

Destacam-se as actuações dos TocáRufar, Trupilariante, Algazarra & Companhia, Les Clo(w)es, o 

Encontro de Estátuas Vivas e os Ranchos Folclóricos do Concelho. 

A nível geral decorreu tudo dentro do previsto no programa, não havendo registo de problemas 

significativos, existindo a necessidade de qualificar a oferta de animação diária. 

No que diz respeito à Fábrica de Sonhos, a 6ª edição desta iniciativa decorreu no pavilhão da sede 

da Associação dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, nos dias 6 e 7 de Dezembro. Dos 52 

expositores presentes, 25 participaram pela primeira vez. Este ano, optou-se por constituir grupos 

diferentes de expositores de artesanato em para cada dia. Relativamente à doçaria e gastronomia, 

contou-se com a presença de 6 expositores em ambos os dias, a cujos espaços de venda foi 

realizada vistoria antes da abertura oficial ao público. 

A nível geral, a iniciativa, teve grande sucesso, tanto pela adesão do público como pelos níveis de 

vendas registados pelos expositores. A avaliação dos principais aspectos da iniciativa, efectuada 

pelos mesmos, foi também, genericamente, positiva. 

Projectos da Área de Gastronomia e Restauração Local 

A 15ª edição da Festa da Gastronomia do Município do Seixal decorreu de 15 de Outubro a 30 de 

Novembro de 2008. Participaram 21 estabelecimentos de restauração de todo o concelho e foram 

entregues 11 prémios, entre eles 1º, 2º e 3º classificados, melhor entrada, melhor prato de carne, 

melhor prato de peixe, melhor sobremesa, melhor prato tradicional, prémio melhor serviço e prémio 

do munícipe. A ACSS ofereceu o Prémio Inovação na Restauração. A cerimónia de entrega de 

prémios decorreu no dia 9 de Dezembro na Quinta da Fidalga, com a presença de cerca de 50 

pessoas. As iniciativas dinamizadoras da iniciativa consistiram na III edição da Cozinha com 
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Paladares no Masculino, 2 workshops de Mini-chefs para crianças e 1 workshop de Cozinha 

Vegetariana, que obtiveram uma grande procura. 

Os objectivos foram cumpridos na medida em que houve uma vez mais um grande impacto e 

envolvência de todos os intervenientes, resultando na promoção e divulgação da gastronomia local e 

regional como um importante produto turístico.   

Projectos de Turismo Social 

Ao longo de 2008 realizaram-se 7 iniciativas para a população do Seixal com deficiência e de grupos 

populacionais desfavorecidos, integradas nos projectos Seixal Acolhe, Seixal Fora de Portas e Seixal 

Integra (que teve o seu lançamento em 2008). Iniciativa de grande importância social que tem 

demonstrado um crescimento positivo. 

Projectos de Captação de Investimento e Promoção Turística 

• Bolsa de Turismo de Lisboa 2008 

Comparativamente ao ano de 2007, o modelo de participação evoluiu qualitativamente ao nível da 

constituição de parcerias de participação. Desta forma foi convidado o tecido empresarial turístico do 

concelho para estar presente no stande institucional, assim como as associações náuticas/navais, o 

que permitiu criar uma maior dinâmica e interacção mais diversificada com o público. 

Verificou-se a qualificação da participação no certame e aumento considerável da comunicação e 

visibilidade, quer do Município como dos seus projectos. 

• Salão Imobiliário Lisboa 2008 

Na continuidade das participações anteriores, o modelo “Espaço Seixal”, demonstrou ser um dos 

mais significativos durante o certame SIL, ocupando uma área superior a 500 m2 e envolvendo uma 

série de parceiros públicos e privados. Em termos de visibilidade a mesma foi positiva dada a 

localização privilegiada (entrada do 1º pavilhão do certame), o que permitiu o conhecimento do 

município e dos seus projectos mais emblemáticos, assim como da representatividade do sector 

imobiliário, hoteleiro e de serviços existente. 

O SIL de 2008, foi demonstrativo da situação económico-financeira do país e do mundo, com 

enfoque no sector imobiliário, pelo que ao nível de procura de investimento a mesma foi reduzida e 

com pouca qualidade. Ao nível da comunicação com o público e agentes económicos os objectivos 

foram alcançados. 

Projectos e Acções de Desenvolvimento Turístico 

• 2.º Seminário Internacional de Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local 

A 2ª edição deste seminário representa um evoluir da própria iniciativa, quer ao nível de temas como 

de tempo de realização, tendo sido obtidos sinais positivos ao nível da adesão de prelectores, quer 

nacionais como estrangeiros, como de participantes, demonstrativo da importância do tema. 

Evolução ao nível de públicos, temas e dinamização cultural e turística. 
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Os objectivos para o evento foram ultrapassados, quer ao nível de participação como do 

envolvimento de agentes públicos e privados, assim como na constituição de parceiras. 

• Elaboração de Candidaturas: 

o QREN - PRU - Frentes Ribeirinhas e Marítimas “Acção Integrada de Regeneração e 

Valorização da Frente Ribeirinha Seixal - Arrentela”. 

O processo de candidatura deste projecto atingiu plenamente os objectivos, com a aceitação da 

mesma pelo valor máximo de co-financiamento, no valor de 3 milhões de euros para um investimento 

total de cerca de 10 milhões de euros. 

o QREN - Programa de acções de Valorização e Qualificação Urbana “Caracterização e 

Valorização da Baía do Seixal”. 

A candidatura do projecto “Caracterização e Valorização da Baía do Seixal” ao eixo prioritário 2, no 

domínio das “Acções de Valorização e Qualificação Ambiental” integradas no objectivo especifico: 

“Promover a Eficiência e a Sustentabilidade Ambientais”. Este projecto envolve uma parceria com o 

Instituto Hidrográfico e a Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do 

Instituto de Oceanografia, e tem por fim contribuir para a recolha, análise e utilização de dados 

alusivos às componentes hidrográfica e biológica da Baía do Seixal. 

O projecto, que representa um investimento global de 219.576,00 euros, com uma participação 

financeira de 50%, será implementado no prazo de ano e meio, constituindo um importante 

instrumento para a gestão integrada e preservação dos ecossistemas naturais em contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 16 de 186 

 

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 
E SECTOR DE APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES 

 

O ano de 2008 foi marcado por um acréscimo de trabalho em relação às várias áreas de actuação da 

Divisão. 

No que se refere à área gráfica, destacamos a continuidade da produção interna de todo o trabalho 

de concepção, paginação e tratamento de imagem e a continuação da produção interna de suportes 

em papel, de acabamento simples e tiragem reduzida, na máquina de impressão digital. 

Das 233 iniciativas propostas em Plano de Edições para produção de trabalho gráfico, foram 

solicitadas e desenvolvidas 170. Adicionalmente foi solicitado apoio para desenvolvimento de 

trabalho gráfico para 204 iniciativas, ao qual foi dada resposta. Em conclusão, ao longo do ano de 

2008 foi desenvolvido trabalho gráfico para 374 actividades. 

Destaque para a exposição itinerante, patente nas Festas Populares, a campanha de Tratamento de 

Efluentes, as campanhas de comunicação do Março Jovem, Feira das Descobertas e Seixal Jazz, 

por se tratar de campanhas integradas, envolvendo diversos serviços municipais e com bons 

resultados finais. 

Relevamos também a continuidade do trabalho de criação e/ou consolidação de linhas gráficas 

sectoriais, tais como a linha gráfica integrada para as campanhas institucionais do 25 de Abril, 

Aniversário do Concelho e Boas Festas, utilizando a temática do património construído, bem como 

as agendas para 2009, cuja temática subjacente foi o moinho de Maré de Corroios. 

No que se refere ao processo de redecoração dos autocarros municipais, foram concluídos os 

autocarros Nova Maré II e Seixal Bem-me-Quer. 

Relativamente às publicações periódicas, destaque para a produção - paginação, pesquisa, 

tratamento de imagem e revisão do Seixal Boletim Municipal (quinzenal); Agenda Municipal 

(bimestral); Ecomuseu Informação (trimestral); programa do Auditório Municipal (bimestral); e 

newsletter Espalhem a Notícia (trimestral). 

No que se refere ao trabalho de produção de conteúdos para o Seixal Boletim Municipal, foram 

realizadas 1652 peças de redacção e reportagens fotográficas, sendo que, relativamente à 

distribuição mensal os meses de maior volume de trabalho redactorial foram Fevereiro, Abril e 

Março, respectivamente, e no que se refere ao trabalho fotográfico, os meses de maior volume de 

trabalho foram Abril, Outubro e Março. 

Ao nível redactorial é de destacar o trabalho de diagnóstico e proposta de reformulação editorial da 

publicação Seixal Boletim Municipal, bem como a produção de textos para a exposição itinerante e a 

brochura de apoio, e ainda para os vários suportes da campanha de tratamento de efluentes. 
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De salientar a produção de várias infografias para publicação no Seixal Boletim Municipal, trabalho 

conjunto das equipas de paginação e redacção. 

Foi efectuado o agendamento das iniciativas, de acordo com o plano quinzenal de actividades, 

indicações directas dos serviços municipais e despacho do presidente da Câmara, com constituição 

das respectivas equipas de fotografia e redacção. 

Relativamente à área da fotografia, salientamos, para além do trabalho de reportagem fotográfica no 

âmbito do SBM, a produção fotográfica para fins gráficos, nomeadamente para o livro de 

gastronomia do Seixal; levantamentos fotográficos para utilização no site municipal e levantamentos 

fotográficos no âmbito do património. Destaque ainda para a cedência de imagens às entidades e 

instituições participantes nas iniciativas. 

No que se refere à distribuição, realçamos a verificação da distribuição do SBM no terreno, de 

acordo com o caderno de encargos, bem como a distribuição das agendas de 2009, a brochura de 

apoio à exposição itinerante e o folheto do tratamento de efluentes ainda a distribuição interna e 

pontual de algumas edições externas. 
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DIVISÃO DE INFORMÁTICA 
 

Com o objectivo de apoiar a concretização de uma política de qualidade e modernização 

administrativa dos serviços municipais, através da utilização de novas tecnologias e sistemas de 

informação e comunicação, a Divisão de Informática (DI) desenvolveu as suas actividades nas 

seguintes áreas principais:  

• Disponibilização e administração dos recursos informáticos; 

• Selecção ou desenvolvimento e implementação de soluções informáticas; 

• Prestação de serviços de apoio aos utilizadores dos sistemas e equipamentos informáticos; 

• Apoio informático na área de multimédia; 

• Apoio informático às Escolas do Ensino Básico e aos Jardins-de-infância; 

• Disponibilização, administração e manutenção dos recursos de telecomunicações; 

• Apoio técnico e manutenção dos sistemas de rádio; sistemas de detecção de intrusão e 

sistemas de detecção de incêndio; 

• Modernização Administrativa e racionalização dos circuitos de informação e elaboração de 

novos pré-impressos e formulários. 

Para a realização destes objectivos foi desenvolvido um conjunto de actividades que a seguir se 

descrevem. 

Disponibilização e administração de recursos informáticos 

Gestão de acessos à Internet. Manutenção da infra-estrutura de comunicações e serviços Microsoft, 

de acordo com a concepção de uma arquitectura de comunicações permanentes e seguras com a 

Internet e com outras entidades externas, baseada nos avançados mecanismos de segurança 

informática, Firewall. Gestão e Administração do domínio cm-seixal.pt. 

Gestão do Sistema de Correio Electrónico. Administração do servidor de correio electrónico que 

utiliza a tecnologia avançada de configuração em Cluster, permitindo uma maior segurança e 

performance do sistema implementado. Proliferação da utilização do sistema de correio electrónico 

interno nos demais serviços da Câmara, permitindo a comunicação rápida entre os serviços e os 

seus funcionários e proporcionando uma maior eficácia e eficiência no seu funcionamento. 

Segurança informática. Manutenção e permanente actualização da solução de protecção contra 

vírus, com a actualização centralizada e sua distribuição através da rede informática, permitindo a 

protecção total de todos os servidores e postos de trabalho e com a administração e monitorização 

centralizadas, reporte de acontecimentos e controle remoto de execução automática de processo de 

limpeza, tendo por base a actualização de licenciamento de software antivírus e implementação do 

ePolicy a da plataforma VirusScan. Implementação e manutenção do sistema de gestão de correio 

não solicitado (anti-spam). 
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Participação na equipa de acompanhamento técnico ao novo edifício municipal, nas áreas de 

infra-estruturas de rede e Data Center. 

Licenciamento do Software Microsoft, no âmbito do acordo Microsoft Enterprise, celebrado entre o 

Instituto de Informática, Direcção Geral do Património do Ministério das Finanças e a Microsoft 

Manufacturing, do Software da Microsoft para a Administração Pública. Gestão do contrato. 

Instalação e configuração de acessos e manutenção do funcionamento, através da rede informática 

interna, do sistema de informação UBS - Sistema Comercial de Consumos de Água. 

Registo, auditoria e actualização do Inventário do Parque Informático da Câmara Municipal do Seixal. 

Levantamento das necessidades e início de implementação do sistema de gestão de tecnologias de 

informação e comunicação Easyvista, orientado para ITIL - Boas práticas do sector e ISO 20000. 

Acompanhamento e avaliação dos estágios profissionais na área de informática e comunicações, 

num total de 15 estagiários, das seguintes entidades: Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – 

Pólo Municipal do Seixal, Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Escola Secundária de Amora, 

Escola Secundária Dr. José Afonso, Escola Secundária João de Barros, Escola Superior de 

Tecnologia de Setúbal do Instituto Politécnico de Setúbal, FEPSET - Fundação Escola Profissional 

de Setúbal, Instituto do Emprego e Formação Profissional - Delegação Regional de LVT - Centro de 

Formação Profissional do Seixal. 

Instalação dos formulários online no servidor de produção e apoio técnico na sua manutenção. 

Pagamentos Electrónicos - apoio técnico e acompanhamento na implementação do Secure Pay e na 

migração para o novo sistema de pagamentos. 

Implementação da nova solução técnica para suportar às aplicações informáticas ERP AIRC2000, 

com a instalação de um Cluster de Informix, de forma a garantir redundância e uma elevada 

disponibilidade em caso de falha de um dos servidores. 

Configuração do Webmail Externo que permite o acesso ao Webmail do exterior da rede da Câmara, 

de forma que seja possível consultar o mail de qualquer ponto com acesso à Internet. 

Selecção ou desenvolvimento e implementação de soluções informáticas 

Desenvolvimento de actividades para a criação e implementação de ferramentas informáticas, que 

proporcionam aos diversos serviços da Câmara Municipal do Seixal, uma mais eficiente gestão da 

sua actividade e uma relação mais eficaz com os munícipes do Concelho do Seixal. 

Acompanhamento técnico na execução dos projectos Docbweb - da disponibilização da informação 

da biblioteca na Internet e Bilheteira, com a transferência de gestão tecnológica para a Divisão 

Informática. 

Administração das diversas aplicações existentes nos servidores: SQL Server; Exchange Server; 

CMS; ISA Server; IIS Server; Apache Server; DHCP Server; DNS Server; Informix; Pagina da 

Câmara; Aplicações do SIG; ERP AIRC2000; Bilheteira Online; Página da Intranet; Pagamentos 

Electrónicos (SecurePay); Software de Gestão de Equipamentos Desportivos; Software de 

Administração dos PMBLs; Software de Webização (HWA); Software de Monitorização de Rede 
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(Open NMS e Nagius). 

Instalação e configuração de aplicações nos postos de trabalho: Gestão de assiduidade; Aplicações 

da Autodesk (Autocad, MapGuide, etc.); Aplicações da Adobe (Photoshop, Acrobat, etc.); Aplicações 

da Macromedia ( Freehand, etc.); SPSS; LEGIX, entre outros. 

Actualização, manutenção e apoio na utilização das aplicações informáticas, dos fornecedores 

externos ou desenvolvidas internamente, instaladas e a funcionar nos diversos serviços da Câmara. 

Elaboração de manuais e documentos de apoio para a utilização das várias aplicações. Apoio 

presencial a todos os utilizadores nas diversas aplicações instaladas. 

Prestação de serviços de apoio aos utilizadores dos sistemas e equipamentos informáticos 

Operação diária dos sistemas centrais e manutenção das aplicações e equipamentos em produção; 

manutenção do parque informático da Câmara Municipal do Seixal; apoio aos utilizadores via linha 

Help Desk. Desmontagem das peças aproveitáveis e envio para o aterro sanitário para a destruição 

dos equipamentos avariados e obsoletos, não justificando a sua reparação. Durante o ano foram 

efectuadas 4 493 intervenções técnicas. Administração e gestão da rede informática Novell, do 

Fórum Municipal do Seixal e dos Pólos da Biblioteca de Amora e do Corroios; manutenção de 

equipamentos informáticos; apoio a gestão da sala de informática da Biblioteca. Integração no 

domínio da CM Seixal de todos os computadores, instalados no Fórum Municipal do Seixal. Apoio 

aos utilizadores. 

Administração da rede informática e apoio técnico no funcionamento das Piscinas Municipais de 

Amora, de Corroios e da Torre da Marinha, do Complexo Municipal de Atletismo, do Parque 

Desportivo Municipal da Verdizela, dos Pavilhões Desportivos Municipais da Torre da Marinha e do 

Alto de Moinho e do GAMA - Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo. 

Administração e manutenção de equipamentos de edição gráfica Macintosh, instalados na Divisão de 

Comunicação Social e Relações Públicas, no Gabinete de Imprensa e Relações Públicas e na 

Divisão de Património Histórico e Natural. 

Apoio informático na área de multimédia 

Apoio técnico e logístico a cerca de 280 iniciativas, fóruns, seminários, conferências e Feiras em 

diversas localidades do Concelho, bem como no exterior do mesmo, levadas a cabo por diversos 

serviços da Câmara Municipal do Seixal, colectividades, associações e escolas do concelho. 

Elaboração de diversos projectos em PowerPoint e de CD’S Multimédia: Plano Educativo Municipal e 

Projecto Turístico do Seixal. 

Apoio informático às Escolas do Ensino Básico e aos Jardins de Infância 

Elaboração de Manual de Procedimentos de apoio informático e de comunicações às escolas do 

Ensino Básico do Concelho, com a aprovação pelo Presidente da Câmara e divulgação junto às 

escolas. 

Levantamento de todos os equipamentos instalados nas escolas e Jardins de Infância e sua 

inventariação. 
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Manutenção de equipamentos informáticos dos 20 Jardins de Infância do concelho.  

Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares. Manutenção de equipamentos informáticos, 

nas bibliotecas das escolas do Ensino Básico do Concelho, no âmbito de Programa Nacional de 

Rede de Bibliotecas Escolares. 

Programa “Internet na Escolas”. Apoio informático às 34 Escolas Básicas do Concelho, no âmbito do 

programa “Internet na Escolas”. Execução das medidas definidas pela FCCN para a ligação das 

escolas à Internet por banda larga. 

Desenvolvimento de esforços para a instalação de estruturas de rede integrada; manutenção, 

configuração e instalação de cerca de 400 Computadores Pessoais; análise técnica da possibilidade 

de criação de uma VPN – rede privada, com interligação de Escolas Básicas e Jardins de Infância, 

facilitando a manutenção dos equipamentos e actualização do software, instalado nos mesmos. 

Substituição de 85 computadores pessoais das Escolas do Ensino Básico do concelho. 

Durante o ano foram efectuadas 123 assistências. 

Disponibilização, administração e manutenção dos recursos de telecomunicações 

Intervenções técnicas, de acordo com as solicitações dos serviços e escolas do Ensino Básico de 1.º 

Ciclo, requerendo programação a nível das centrais telefónicas, no local ou por telemanutenção, 

programação de telefones, substituição de componentes ou de telefones, por apresentarem mau 

funcionamento e formação aos utilizadores. 

Emissão dos relatórios dos custos mensais associados às chamadas telefónicas da rede privada e 

envio aos responsáveis dos serviços, contabilizando um total de 82 por mês. Execução dos relatórios 

detalhados por extensão quando solicitados pelos responsáveis dos serviços. 

Instalação e manutenção da infra-estrutura de rede, em vários serviços da Câmara; assistência e 

programação de todos os Faxes instalados no Município; suporte e instalação de UPS - Unidades de 

alimentação ininterrupta. Foram efectuadas 720 intervenções técnicas de manutenção e reparação. 

Gestão e ampliação de comunicações nos sites remotos, nomeadamente, Gabinete de Protecção 

Civil (Edifício dos Bombeiros); Lojas do Munícipe da Arrentela (Rio Sul), de Amora e da Santa Marta 

do Pinhal; Oficina Juventude de Miratejo; Pólo da Biblioteca da Amora e Parque Desportivo da 

Verdizela. Com este projecto pretendeu-se dotar os sites remotos com as seguintes características: 

solução integrada com o servidor de comunicações do Seixal; gestão de equipamento remota com 

possibilidades de taxação; possibilidade de conexões até 8 equipamentos. Esta integração permitiu 

usufruir de maior de largura de banda para dados, já que, nesta altura a linha era partilhada por voz 

e dados e aumentar a capacidade de instalar mais equipamentos (telefones e/ou faxes), e diminuir 

os custos financeiros mensais destes sites. 

Gestão dos PMBL - Pontos Municipais de Banda Larga e desenvolvimento do projecto de mudança 

de topologia nos acessos PMBL. Com este projecto pretendeu-se: dotar os 17 Pontos Municipais de 

Banda Larga de maior largura de banda quer de “upload” quer “download”; diminuir os custos por 

site; ter um único fornecedor/operador de Internet; tirar tráfego do acesso Internet que serve o 
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Município e colocar todo o tráfego gerado pelos PMBL numa outra linha completamente à parte.  

Apoio técnico e manutenção dos sistemas de rádio; sistemas de detecção de intrusão e sistemas de 

detecção de incêndio 

Acompanhamento permanente, por um técnico desta Área de serviço, à empresa que 

contratualmente é responsável pela assistência técnica de manutenção dos rádios da rede instalada 

nas viaturas camarárias. Apoio técnico e manutenção de 96 rádios, utilizados nas viaturas 

municipais, bem como da infra-estrutura associada. Acompanhamento permanente, por um técnico 

desta Área de serviço, à empresa que contratualmente é responsável pela assistência técnica de 

manutenção dos rádios da rede instalada nas viaturas camarárias. 

Instalação de novos rádios, em viaturas camarárias. 

Manutenção da rede privativa de radiocomunicações e das respectivas licenças junto ao Instituto de 

Comunicações de Portugal, actualmente ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações. 

Acompanhamento, junto ao Gabinete de Protecção Civil, na execução do projecto relacionado com a 

Implementação do Sistema de Emergência de Rede de Protecção Civil do Município do Seixal. 

Acompanhamento técnico na manutenção de televisão por cabo, nos vários serviços municipais. 

Manutenção e acompanhamento técnico na configuração e resolução de problemas nos sistemas de 

detecção de intrusão e sistemas de detecção de incêndio, instalados nos edifícios municipais e nas 

escolas do Ensino Básico do concelho. Instalação e manutenção dos novos sistemas de anti-intrusão 

em vários serviços camarários. 

Modernização administrativa, racionalização dos circuitos de informação e elaboração de novos 

pré-impressos e formulários. 

Participação em reuniões de trabalho, na AMRS - Associação de Municípios da Região de Setúbal, 

da Chefe da Divisão de Informática, como representante da Câmara Municipal do Seixal no CIQI – 

Conselho Intermunicipal de Qualidade e Inovação; coordenação e apoio na elaboração de 

candidaturas, apresentadas pela Câmara Municipal do Seixal ao Prémio de Qualidade do Distrito de 

Setúbal. 

Participação, da Chefe da Divisão de Informática, nas reuniões de trabalho da Comissão para a 

Modernização Administrativa, como elemento da comissão. 

Coordenação da equipa multidisciplinar de Normalização, Gestão e Controlo Documental, criada no 

âmbito de trabalhos desenvolvidos pela Comissão para a Modernização Administrativa. Elaboração e 

aperfeiçoamento, pela equipa, de documento de Controlo Documental. 

Coordenação da equipa multidisciplinar de implementação do SGD - Sistema de Gestão 

Documental. Elaboração e manutenção das Normas Internas de utilização do sistema e formação, 

pelos elementos da equipa, aos utilizadores. 

Elaboração e manutenção de Modelos de Formulários, executados com a ferramenta da Microsoft 

Word, com a disponibilização dos mesmos, no sistema de Correio Electrónico e na Intranet. 
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Elaboração e disponibilização de modelos específicos, utilizados por determinados serviços e de 

acordo com os levantamentos efectuados junto a cada um deles. 

Apoio técnico ao desenvolvimento do Projecto ECDL. Disponibilização de 6 técnicos de informática 

para dar formação no âmbito do projecto e efectuar os exames de certificação das competências 

básicas na área de informática. 

O trabalho realizado pela divisão durante o ano transacto tem um balanço positivo e demonstra a 

consolidação da equipa técnica e o aprofundamento constante dos seus conhecimentos 

profissionais, a renovação da infra-estrutura tecnológica e do ambiente de produção, o alargamento 

da infra-estrutura de comunicações, permitindo a poupança significativa de custos nesta área, a 

execução técnica e manutenção dos projectos tecnológicos do Seixal Digital, a implementação do 

Sistema de Gestão Documental e a participação na definição das políticas e projectos de Qualidade 

e Modernização Administrativa.  
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DIVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 
 

A actividade desenvolvida pela Divisão do Plano Director Municipal, ao longo do ano 2008, foi 

dominada pelas seguintes tarefas prioritárias: a continuação de todo o processo de Revisão do Plano 

Director Municipal, com vista à sua conclusão, incluindo os diversos documentos sectoriais que 

acompanham o Plano e o acompanhamento quer do processo de alteração do Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML), quer do Projecto do Arco 

Ribeirinho Sul. Outros aspectos da actividade desta Divisão foram também relevantes, entre os 

quais, o acompanhamento de estudos e planos urbanísticos, a continuação do acompanhamento da 

elaboração quer da Carta de Equipamentos Sociais em conjunto com o Gabinete de Acção Social, 

quer da Carta Desportiva em articulação com a Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos e a 

participação em grupos de trabalho internos de carácter multidisciplinar e multisectorial. 

A revisão do Plano Director Municipal (PDM), iniciada em 2002, prosseguiu em articulação directa 

com a equipa técnica contratada para o efeito, constituída pelo Consórcio CISED, Sulplano, CEDRU. 

Após a avaliação dos pareceres emitidos pelas entidades que integram a Comissão Mista de 

Coordenação (CMC) sobre a primeira proposta de Plano esta foi revista, reformulada e corrigida 

dando lugar à segunda proposta de Plano contendo a Planta de Ordenamento, a Planta de 

Condicionantes, o Regulamento e o Relatório de Fundamentação e Programa de Execução, que 

foram entregues à CMC, conjuntamente com os outros documentos que integram o conteúdo 

documental do Plano. Realizaram-se inúmeras reuniões de trabalho, destacando-se a abordagem 

sobre a Estrutura Ecológica Municipal e a elaboração do Regulamento, que foi analisada com um 

jurista. Foi ainda revista e concluída uma Planta de Equipamentos e Serviços Públicos em conjunto 

com o Gabinete SIG - Seixal. 

De entre os procedimentos que se integram na revisão PDM destaca-se a Avaliação Ambiental 

Estratégica, tornada legalmente obrigatória no final de 2007. Para a elaboração do Relatório de 

Avaliação Ambiental foi contratada a empresa Associação de Produtores Florestais da Península de 

Setúbal (AFLOPS) que concluiu o Relatório de Factores Críticos para a Decisão, documento que 

constitui a primeira fase deste processo e que foi enviado para parecer às entidades competentes. 

Para a sua elaboração foi feita na Divisão uma pesquisa sobre a matéria de que resultou a definição 

de uma estrutura geral do documento, sobre a qual trabalhou a equipa externa. 

Realizou-se uma reunião de carácter geral da CMC, para apresentação da segunda proposta de 

Plano e reuniões de carácter sectorial para tratar de questões específicas, de todas tendo sido 

elaboradas actas. Ainda no âmbito da CMC continuaram a estar acessíveis aos seus membros todos 

os documentos de revisão do PDM através do site da Câmara na Internet, o que exige a 

digitalização, sistematização e actualização do referido conteúdo documental. Realizou-se também 
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uma reunião com a Comissão Interna do PDM e também com diversos serviços municipais para 

compatibilização do seu trabalho com a revisão do Plano. 

Para a elaboração da Planta de Condicionantes continuou a ser compilada, actualizada e 

sistematizada a organização de toda a informação legal identificada sobre servidões e restrições de 

utilidade pública localizadas no Município, incluindo a construção de uma base de dados. Para 

validação das propostas de uso do solo têm sido avaliadas todas as pretensões de particulares 

registadas, que estão identificadas em fichas de caracterização. 

Ainda neste âmbito, ao longo de 2008, elaboraram-se ou acompanhou-se a elaboração de um 

conjunto de estudos complementares, essenciais neste processo. A Carta de Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) contendo as plantas da RAN exclusões e da RAN final, foi rectificada, concluída e 

entregue. A continuação da elaboração da nova Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) ficou 

dependente do parecer da CCDRLVT sobre a proposta de REN bruta entregue em 2007 e que não 

foi emitido neste ano. Entretanto foram publicados novos diplomas legais sobre esta matéria que se 

analisou para aplicação na futura versão da Carta da REN. 

No que se refere à Rede Natura 2000 foi de novo reformulado o estudo designado “Rede Natura 

2000 - Proposta de cartografia de habitats e de adequabilidade das orientações de gestão do Plano 

Sectorial”, para a área do Município (sítio de importância comunitária Fernão Ferro/Lagoa de 

Albufeira) abrangida por aquela classificação e elaborado pela AFLOPS, do qual se fez o seu 

acompanhamento e entrega, em Julho, no Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade. 

Continuou a participação no grupo de trabalho que acompanhou a actualização e adaptação do 

Mapa do Ruído do Município do Seixal ao novo enquadramento legal e que definiu os critérios para a 

elaboração da Carta de Zonas Sensíveis e Mistas que ficou concluída e se encontra a ser analisada 

pelos serviços. 

Em diversas reuniões técnicas foi feita a articulação das propostas da revisão do PDM com os 

municípios da Península de Setúbal. Foram fornecidos contributos de vária natureza para a 

montagem de uma exposição itinerante sobre Planos e Planeamento Urbano, no Município. Com 

vista ao futuro lançamento da Discussão Pública do PDM foi desenvolvido um Guião de 

procedimentos. Foi actualizado um memorando sobre o desenvolvimento do processo de elaboração 

do PDM, para apresentação à Assembleia Municipal. A elaboração da Carta das Respostas Sociais, 

iniciada em 2007 e da responsabilidade do Gabinete de Acção Social prosseguiu com a 

concretização da metodologia definida tendo a Divisão PDM prestado apoio técnico sobre o 

inquérito/questionário a aplicar aos equipamentos do Município, aferição do universo a inquirir; 

avaliação do questionário, contributos para a definição das variáveis a considerar e formulação de 

uma grelha de programação de equipamentos e serviços sociais. 
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O processo de elaboração da Carta Desportiva Municipal, reiniciado em 2004 e da responsabilidade 

da Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos e Gabinete de Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), prosseguiu com a elaboração do documento contendo a programação e 

reordenamento da rede de equipamentos desportivos, tendo a Divisão PDM prestado apoio técnico, 

nomeadamente para o cálculo de necessidades, para a análise e selecção dos terrenos com aptidão 

para a instalação destes equipamentos e para a preparação da proposta final. O grupo de trabalho 

interno constituído para o acompanhamento deste documento reuniu-se regularmente.   

Quanto à Carta Educativa foi estabelecida com a Divisão de Educação e o Gabinete SIG uma 

metodologia para a monitorização da Carta e preparados dados para apresentar em processos de 

candidatura para novas escolas. 

Após a decisão governamental de mandar alterar o Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML) iniciou-se o processo de elaboração da alteração que tem 

sido acompanhado por esta Divisão, nomeadamente como membro suplente da Comissão 

Consultiva do Plano, cuja primeira reunião se realizou em Novembro. Realizou-se uma reunião com 

a equipa técnica e várias reuniões temáticas com vários dos seus membros, tendo sido solicitada 

inúmera informação a qual, depois de recolhida nos diversos serviços municipais, tratada e 

sistematizada, foi fornecida. 

No que se refere ao acompanhamento de outros Planos, que inclui a elaboração e análise de 

documentos, a elaboração de pareceres e a participação em reuniões, registou-se: o 

acompanhamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI); a 

participação na Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano de Pormenor da Torre da 

Marinha/Fogueteiro e na do Plano de Pormenor da ex-Siderurgia Nacional e a elaboração do 

Programa Base para o Estudo de Qualificação Urbana da Vila de Corroios; o acompanhamento do 

Projecto do Arco Ribeirinho Sul; a participação na Comissão de Acompanhamento da revisão do 

PDM de Sesimbra. 

Para além das acções referidas, a actividade desta Divisão contempla ainda a participação num 

leque muito diversificado de outras tarefas que a seguir se descrevem sucintamente. 

No que se refere ao Plano de Circulação do Município do Seixal continuou a haver um estreito 

relacionamento com o Departamento de Saneamento, Infra-estruturas e Transportes na análise de 

questões relativas à rede viária do Município e transportes, nomeadamente IC32-CRIPS, ER10 e 

Metro Sul do Tejo. O grupo de trabalho criado para validação dos limites administrativos do Município 

face à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) apresentou a sua proposta de revisão dos 

mesmos, a qual seguiu para análise pelas Juntas de Freguesia. O grupo de trabalho para Incentivo à 

Bicicleta concluiu o Plano da Rede Ciclável e fez a sua apresentação. Manteve-se a participação na 

Comissão Directiva do Projecto Seixal Saudável e nas reuniões plenárias do Conselho Local de 

Acção Social (CLASS). 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 27 de 186 

No âmbito do projecto de Modernização Administrativa em curso na Câmara, continuou o processo 

de organização e sistematização da informação existente na Divisão com o fim de criar o sistema de 

informação (documental e georreferenciada) do PDM. Destaca-se a participação activa em acções 

de formação de diversa natureza para implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. 

Manteve-se o trabalho de actualização dos dados estatísticos sobre o Concelho assim como de uma 

base de dados sobre legislação urbanística, o que permite responder às inúmeras solicitações de 

informação sobre o Seixal, que nos são dirigidas. 

Elaboraram-se pareceres, nomeadamente sobre Estudos de Impacto Ambiental (EIA), relatórios, 

memorandos e informações sobre matérias directa e indirectamente relacionadas com o PDM. Foi 

feito atendimento público e fornecida diversa informação e cartografia a vários serviços municipais e 

a entidades externas, públicas e privadas. 

Para além da participação em diversos grupos de trabalho internos, registou-se a participação nos 

seguintes Congressos, Seminários e Encontros de âmbito nacional e internacional: 

• Seminário “Novo Aeroporto de Lisboa - Discussão pública na óptica do ambiente”, promovido 

pelos MOPTC e MAOTDR; Lisboa, 11 de Fevereiro; 

• Seminário “Nova Travessia do Tejo”, promovido pela Ordem dos Engenheiros; Lisboa, 12 de 

Fevereiro; 

• Seminário “Livro Verde dos Transportes Urbanos - Para uma nova cultura de mobilidade”, 

promovido pelo Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres; Lisboa, 13 de Fevereiro; 

• Sessão de apresentação do Estudo “Definição de uma estratégia de acessibilidades e 

transportes para a Península de Setúbal”, promovida pela AMRS; Barreiro, 3 de Março; 

• Sessão de apresentação do Sistema de Informação sobre Património Arquitectónico (SIPA), 

promovida pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU); Sacavém, 4 de Abril; 

• Colóquio “Impactos em Lisboa da Travessia Ferroviária do Tejo” ”, promovida pela Sociedade 

de Geografia de Lisboa; Lisboa, 4 de Junho; 

• Conferência “Concertação Urbanística e Perequação”, promovida pela Ordem dos Arquitectos 

e ADURBEM; Lisboa, 18 de Junho; 

• Encontro Final Internacional da OQR MARE (Mobilidade e Acessibilidade Metropolitana nas 

regiões do Sul da Europa), promovido pela CCDRLVT; Lisboa, 19 de Junho; 

• Seminário sobre “Avaliação Ambiental Estratégica de PMOT”, promovido pela DGOT-DU; 

Lisboa, 4 de Julho; 

• Encontro promovido pela AFLOPS para comemoração do seu 15º aniversário e entrega 

simbólica do Diploma de Utilidade Pública; Apostiça, 31 de Julho; 

• Conferência “Região de Setúbal: Oportunidades de Desenvolvimento”, promovida por várias 

entidades; Setúbal, 19 de Setembro; 
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• II Seminário Internacional sobre Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local, promovido pela 

C. M. do Seixal; Seixal, 25 e 26 de Setembro; 

• Conferência “Portugal mais Acessível”, promovida pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, 

Lisboa, 8 de Outubro; 

• Jornadas “Os Novos Diplomas de Direito Ambiental”, promovidas pelo Instituto de Ciências 

Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa; Universidade de Lisboa, 15 de Outubro; 

• Seminário “Sustentabilidade das frentes ribeirinhas”, promovido pela RETE; Lisboa, 24 de 

Outubro; 

• Encontro Regional “Uma Região, Um Projecto… Melhor Futuro”, promovido AMRS; Setúbal, 27 

de Outubro; 

• Sessão de apresentação do projecto da Terceira Travessia do Tejo, no âmbito da Discussão 

Pública do Estudo de Impacte Ambiental; Barreiro, 7 de Novembro; 

• Sessão de apresentação do projecto “Saúde para Todos”, promovida pela CMS; Seixal, 3 de 

Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 29 de 186 

 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 
 

Secção de Contencioso Tributário e Contra-ordenações 
 
No âmbito da actividade da Secção de Contencioso Tributário e Contra-Ordenações descrevem-se, 

em síntese, as actividades mais relevantes no ano de 2008: 

Foram instaurados 424 processos, findos por pagamento 161 e remetidos a Tribunal 82. 

Foram emitidas 696 guias de receita, relativas à cobrança de coimas. 

Foram instaurados 10947 processos de execuções fiscais e foram declarados findos por cobrança 

10930 processos. 

 

Secção de Taxas e Tarifas 

 

No âmbito da actividade da Secção de Taxas e Tarifas descrevem-se, em síntese, as actividades 

mais relevantes no ano de 2008: 

Foram emitidas 147 licenças de caça. 

Relativamente a Cartões de Vendedor ambulante, foram renovados 467 processos. 

No que diz respeito aos Alvarás, foram emitidos os seguintes: 

Alvarás de restauração e/ou bebidas - 15 

Alvarás provisórios de bar ambulante - 11 

Alvarás sanitários - 4 

Deram entrada 130 requerimentos para horários de funcionamento e foram emitidas 7 licenças de 

táxi e 3 averbamentos de licenças de táxi. 

Deram entrada 97 requerimentos para licenças especiais de ruído. 

Deram entrada 79 requerimentos para licenças de recinto improvisadas e itinerantes. 

Deram entrada 46 requerimentos para licenças de exercício de actividades de espectáculos de 

natureza desportiva e de divertimentos públicos. 

Deram entrada 94 requerimentos para vistorias a recintos e 637 requerimentos para licenças de 

representação. 

No que diz respeito ao Saneamento, deram entrada 699 requerimentos para vistorias de ramal de 

esgoto. 

Relativamente ao recenseamento militar, fizeram-se 576 Declarações Individuais Recenseamento 

Militar.  
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DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 
 

Compõe a Divisão de Contabilidade e Finanças a Secção de Despesa e Orçamento, a Secção de 

Receita e de Operações de Tesouraria, a Secção de Contabilidade Analítica, Património e Seguros e 

a Repartição de Tesouraria. No ano 2008, ocorreram as seguintes modificações às Grandes Opções 

do Plano e Orçamento: 4 alterações, em 13 de Fevereiro, 17 de Setembro, 29 de Outubro e 10 de 

Dezembro, e uma revisão em 2 de Junho.  

 
Secção de Despesa e Orçamento 

 

Durante o ano de 2008, foram desenvolvidas na Secção de Despesa e Orçamento as seguintes 

actividades:  

• Processamentos de despesas diversas, no âmbito das Grandes Opções do Plano em vigor; 

• Classificação de documentos de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (POCAL); 

• Processamento de Vencimentos; 

• Processamento dos honorários do pessoal contratado em regime de Avença; 

• Processamento das Transferências para as Juntas de Freguesia, no âmbito dos protocolos de 

descentralização de competências; 

• Processamento de Rendas; 

• Processamento das despesas dos Fundos de Maneio, e elaboração de relatórios mensais dos 

valores pagos por serviço; 

• Processamento do Imobilizado no SIC - Sistema de Inventário e Cadastro; 

• Elaboração das Contas de Exercício e Relatório de Actividades de 2007; 

• Preparação e elaboração dos Documentos Previsionais - Orçamento Municipal e Grandes 

Opções do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes) para o ano 

2009; 

• Elaboração das Modificações às GOP’s e Orçamento - análise das propostas, apuramento de 

faltas e respectivas compensações; 

• Manutenção do ficheiro de entidades; 

• Preenchimento de formulários para o INE; 

• Arrumação da Despesa; 

• Acompanhamento de projectos comparticipados (contratos-programa), numa óptica financeira: 

o Elaboração de relação mensal de despesas pagas, por projecto, e respectivas 

comparticipações financeiras recebidas; 

o Imputação das despesas a cada um dos projectos; 
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o Classificação dos respectivos documentos de despesa, sendo os originais dos justificativos 

da despesa carimbadas com a identificação do programa e respectiva taxa de imputação; 

o Apoio às auditorias a projectos comparticipados, nomeadamente na disponibilização de 

informação requerida pelo Gabinete de Desenvolvimento Económico. 

• Envio de Informação à Direcção-Geral dos Impostos: 

o Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal - Ano 2007; 

o Declaração Periódica do IVA - Mensal. 

• Tarefas regulares no âmbito do Controlo Interno. 

 

Secção de Receita 

 

Durante o ano de 2008, foram desenvolvidas na Secção de Receita as seguintes actividades: 

• Preparação diária do mapa para efectivação da recolha da receita cobrada pelos diversos 

serviços, seu registo contabilístico e respectivo confronto com os balancetes e folhas de caixa 

elaborados pela Repartição de Tesouraria. 

• Gestão da Aplicação Informática das Habitações arrendadas pela Autarquia, incluindo 

informação mensal das rendas que se encontram em divida para o serviço competente. 

• Aplicação de emissão de guias de recebimento, onde se inclui a abertura de novos serviços 

emissores de receita, atribuição de acessos para execução de tarefas dentro da aplicação, assim 

como toda a preparação dos funcionários em termos de formação para conseguirem desenvolver 

de forma adequada as suas funções. 

• Anulação e alteração de guias de recebimento, emissão de facturas e guias de reposição, 

registo e cancelamento de garantias bancárias, envio de talões de controlo, guias manuais e 

consentimento de consulta da situação contributiva, do Município, na Segurança Social e DGCI, 

quando solicitados pelos responsáveis dos diversos serviços. 

• Controlo da receita, notas de crédito, anulações e utilizações gratuitas das Piscinas Municipais 

e Pista de Atletismo Carla Sacramento. 

• Gestão da receita das bilheteiras do Auditório Municipal do Seixal e Cinema S Vicente. 

• Controlo, emissão e envio das Guias de Recebimento comprovativas dos pagamentos 

efectuados via Internet. 

• Gestão das vendas realizadas de bens inutilizados. 

• Análises diversas da receita cobrada no corrente ano e em anos anteriores, assim como da 

divida de terceiros. 

• Conferências mensais entre os diferentes sistemas informáticos de registos da receita. 

• Informação de dados necessários ao envio mensal da declaração do IVA. 

• Envio anual das declarações de IRS dos rendimentos das categorias A, B e F. 
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• Elaboração do orçamento da receita para o ano de 2009. 

• Alterações ao tarifário e aos regulamentos de taxas para vigorar no ano de 2009. 

• Informações diversas, para efeitos de prestação de contas, de acordo com as exigências 

previstas pelo sistema de contabilidade adoptado. 

• Envio de documentos para a Direcção Geral do Orçamento, nomeadamente de Execução 

Orçamental (mensal), Endividamento (trimestral), Stock da Divida (semestral), Conta de Gerência, 

Balanço e Demonstração de Resultados. 

• Informações diversas à Direcção Geral das Autarquias Locais, no âmbito do site SIPOCAL: 

Balancetes (trimestral), Endividamento (trimestral), Contas de Ordem (trimestral), Execução do 

PPI (anual) e Fluxos de Caixa (trimestral) e no âmbito do site SIAL: Endividamento - Patrimoniais 

(trimestral); Endividamento - SM,AM,SEL (trimestral); Endividamento - MLP (trimestral); Despesas 

Pessoal (trimestral); Fundo Social Municipal (trimestral); Receitas Municipais (Anual) e Pessoal as 

Serviço (Anual). 

• Envio mensal, através da Internet, da Declaração de Remunerações da Segurança Social. 

• Resposta às notificações de Penhora nos Vencimentos, em conformidade com informação da 

Divisão de Recursos Humanos, no site da DGCI e emissão das Guias de Depósito de Valores 

Penhorados. 

• Emissão mensal, das Declarações de Retenções na Fonte de IRS e Imposto de Selo, 

necessárias para efectivação do seu pagamento. 

• Conferências mensais, dos valores de Operações de Tesouraria retidos e os valores entregues 

às diferentes entidades. 

• Controlo, no âmbito do Protocolo celebrado entre o Município e a PSP, da receita proveniente 

do reboque e armazenamento de viaturas do Parque Municipal sito em Santa Marta do Pinhal. 

 

Secção de Contabilidade Analítica e Património 

Área de contabilidade analítica e património 

 

Foram inventariados 760 imóveis e instruíram-se 31 processos de ressarcimento de danos no 

património municipal; Fez-se acompanhamento dos processos de actualização das rendas de 

imóveis em que o Município é arrendatário e o acompanhamento dos processos relativos aos 

condomínios dos prédios em que o Município é proprietário de fracção ou fracções.    

 

Área de Seguros 

 
A actividade da Secção de Seguros exerce-se em três domínios que se consideram indissociáveis: 

prevenção, regulação e resolução do risco. 
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As actividades desenvolvidas consistem numa primeira análise do risco das actividades Municipais, 

complementada com a actividade de regulação das apólices existentes e culminando com a 

actividade de resolução dos sinistros registados. 

Neste contexto apresenta-se o relatório no qual se constatam as actuações mais relevantes na 

organização da carteira de seguros do Município do Seixal. 

Ramo de Acidentes Trabalho 

Acidentes de Trabalho para Subscritores da Caixa Geral Aposentações. 

Acidentes de Trabalho para Subscritores do Regime Geral. 

Indemnizações de Acidentes de Trabalho. 

Ramo de Acidentes Pessoais 

Acidentes Pessoais Autarcas, abrangendo um total de 44 elementos. 

Acidentes Pessoais Actividades Desportivas, cuja apólice sofreu uma alteração significativa ao nível 

de coberturas e condições tarifárias. Alargou-se o número das pessoas seguras, passando de 5000 

atletas para a cobertura a 25000 atletas. 

Acidentes Pessoais Assessoria Jurídica. 

Acidentes Pessoais Bombeiros que contempla os Bombeiros Voluntários de Amora, com 74 

elementos, e os Bombeiros Voluntários do Seixal, com 181 elementos. 

Acidentes Pessoais Escolar, para 70 crianças, no âmbito da Bebeteca e Ludoteca. 

Acidentes Pessoais Ocupantes, para ocupantes das embarcações, abrangendo 3 embarcações de 

recreio, e ocupantes de veículos, com coberturas uniformes para uma frota automóvel de 195 

viaturas. 

Ramo de Multi-Riscos 

Multi-Riscos Fogos Municipais. 

Multi-Riscos Habitação, correspondendo a um seguro para 199 fogos de habitação. 

Multi-Riscos Equipamentos Desportivos. 

Multi-Riscos Comércio e Serviços, apresentando uma única apólice, garantindo todos os imóveis, 

conteúdos e equipamentos informáticos do Município. 

Multi-Riscos Património. 

Ramo Automóvel 

O Seguro de Frota Automóvel abrange todas as viaturas municipais, com uma vasta e invariável 

série de coberturas: Responsabilidade Civil de 50.000.000,00€ (todas as viaturas), Danos Próprios, 

Assistência em Viagem, Quebra Isolada de Vidros e outros Riscos Adicionais, nomeadamente 

fenómenos da natureza; actos de vandalismo, maliciosos ou de sabotagem; privação de uso (nas 

categorias de ligeiros, misto, camionetas e pesados). Este seguro abrange um total de 219 viaturas. 
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Ramo de Responsabilidade Civil 

Responsabilidade Civil Geral/Exploração Municípios. 

Responsabilidade Civil Máquinas. 

Responsabilidade Civil Equipamentos Desportivos. 

Responsabilidade Civil para Parques Infantis. 

Diversos Ramos 

Marítimo Cascos para as Embarcações Tradicionais. 

Máquinas Casco. 

Terrestre - Transporte Valores. 

Roubo - Agentes Cobrança Água. 

Durante o ano de 2008, realizou-se um total de 137 participações de sinistro, correspondendo a uma 

totalidade de 123 processos, que se encontram concluídos, e a 14 processos em fase de 

averiguação por parte da Seguradora. 

Realce-se a constituição de 2 cadernos de encargos na área de seguros, nomeadamente na área 

dos ramos de Acidentes de Trabalho e Acidentes Pessoais, bem como, nos ramos do Património 

Imóvel e Móvel, Automóvel e Responsabilidade Civil. 

Procurou-se harmonizar as diversas apólices de seguro no âmbito das necessidades do Município do 

Seixal e posterior abertura de concurso público nestas áreas.  
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DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO 
 

A actividade desenvolvida pela Divisão de Aprovisionamento ao longo do ano de 2008, relaciona-se 

fundamentalmente com as compras ao mercado a fim de dar satisfação aos pedidos dos diversos 

sectores da autarquia, desenvolvendo para isso vários processos de aquisição do qual resultaram os 

dados aqui demonstrados. 

As actividades mais relevantes inerentes aos processos de aquisição e fornecimento de bens e 

serviços no ano 2008 foram a abertura de 7 concursos e o desenvolvimento de 1129 procedimentos 

de ajuste directo. Deu-se resposta a 4860 requisições internas e a 1461 ramais. 

Quanto aos transportes, efectuaram-se 994 em autocarros alugados e 1185 em autocarros da 

Câmara Municipal do Seixal. 

Os consumos de gás natural efectuados nos vários locais de consumo do Município do Seixal 

correspondem a um total de 337.115 m3 de gás natural.  
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS E SANEAMENTO 
 

O presente relatório refere-se ao exercício, no ano civil de 2008, da Divisão Administrativa de Águas 

e Saneamento e tem em consideração a realização das actividades desenvolvidas pelas Secções 

que a constituem: Secção de Leituras de Águas, Secção Administrativa de Águas e Secção 

Facturação de Águas. 

Esta Divisão, além de todas as tarefas inerentes ao seu conteúdo funcional, dá apoio às Lojas do 

Munícipe e também colabora, de uma forma mais interventora, com o Sector de Consumos de Águas 

e com a Secção de Contencioso Tributário e Contra-Ordenações. 

Iniciamos o ano de 2008 com 78.924 contratos activos de abastecimento de água e terminamos com 

79.988. Foram celebrados 5186 contratos novos e foram rescindidos cerca de 1800. 

Efectuou-se um total de 229.870 leituras distribuídas por 1510 itinerários de que resultou a 

facturação de 9.524.634 m3 de água. 

Em média, foram geradas cerca de 79.450 facturas de consumo de água por mês, perfazendo um 

total anual de 950.000, aproximadamente (procedimento automatizado). Destas foram analisadas 

individualmente 71.039 facturas, provenientes de problemas originados com desvios acentuados da 

média de consumo e/ou desvios acentuados nos valores.  

Para tornar possível a análise das anomalias identificadas e posterior emissão das facturas 

corrigidas, foram executados 12.503 pedidos de serviço de verificação/confirmação de leituras. 

Foram gerados 29.576 pedidos de serviço para intervenção da equipa de canalizadores para 

substituição e verificação de contadores, bem como para colocação e levantamento de contadores, 

na sequência de celebração/rescisão de contratos de abastecimento de água, reparação de torneiras 

de segurança e outros. 

No sentido de aproximar a emissão das facturas sujeitas a análise, ao período a que corresponde o 

consumo facturado, foram implementadas diversas medidas organizativas e de controlo, que 

originaram uma redução substancial de facturas pendentes - de 6000 facturas/dia por analisar, no 

início do ano, conseguiu-se alcançar 39 facturas pendentes de confirmação de leitura. 

Procedeu-se à refacturação de 1721 facturas e foram instruídos 503 processos de reembolsos de 

créditos provenientes de acertos de facturação. 

Recepcionaram-se 201 pedidos de isenção de aplicação de Taxa Manutenção Infra-Estruturas 

Urbanas e Taxa Tratamento Efluentes, dos quais foram resolvidos 184 e 17 se encontram em 

processo de resolução. 

Foram editados 201 pedidos de serviço de verificação de ligação directa, que originaram 130 

processos para intervenção da Divisão de Fiscalização Municipal. 
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Além dos registos constantes no Sistema de Gestão Documental, foram recepcionados e 

respondidos cerca de 5.900 e-mails. 

O atendimento público, tanto presencial como telefónico, faz parte do conteúdo funcional desta 

Divisão. 

Estimaram-se, aproximadamente, 99.000 chamadas telefónicas e 20.000 atendimentos presenciais. 

Registaram-se 2.320 leituras comunicadas via e-mail e postal, para a Secção de Leituras de Águas. 

Foram criadas cerca de 1.300 instalações e inseridas, em roteiros de leitura, 822. 

Com a necessidade de dar uma resposta mais adequada aos munícipes, bem como com o objectivo 

de prestar um serviço de maior qualidade, foram levadas a efeito algumas tarefas com especial 

relevância. Assim, temos a referir que foi concluída a digitalização de todos os processos de água de 

2008, entrou em funcionamento o módulo de execuções fiscais e foi implementado o sistema de 

débitos directos, que teve por objectivo a melhoria e facilitação de cobranças através de sistema 

interbancário, a qual teve a total adesão e colaboração do Município.  
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SERVIÇO DE NOTARIADO 
 

Durante o ano de 2008, o Serviço de Notariado procedeu à celebração de 28 escrituras e 26 

contratos de empreitadas e de fornecimentos. 

Durante o ano de 2008, foi enviado para o Tribunal de Contas um único contrato, para obtenção do 

respectivo Visto. 
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DIRECÇÃO DE PROJECTO MUNICIPAL, NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL 
 

No âmbito das competências atribuídas à Direcção de Projecto Municipal, Novas Instalações da 

Câmara Municipal sitas na Quinta do Outeiro - Seixal, foram no decurso do ano de 2008 efectuadas 

as seguintes actividades no que concerne ao Processo de construção do Novo Edifício Municipal: 

• Elaboração de informações, documentos de apoio e pareceres sobre o decurso do processo e 

relativos aos dados de áreas e processos construtivos. 

• Monitorização do Processo de Execução (acompanhamento técnico, efectivação de reuniões, 

apreciação de propostas e emissão de pareceres por especialidade visando a adequação do 

projecto de execução elaborado pela Equipa Técnica de Projecto, ao objectivo delineado pela 

Administração da C. M. Seixal). 

• Monitorização de execução de obra (acompanhamento técnico do processo construtivo do 

Edifico Municipal sito na Quinta do Outeiro). 

• Transferência de documentação, conhecimento e dados processuais para a Direcção Municipal 

de Projecto de Gestão Manutenção e Segurança, das novas instalações municipais. 

• Colaboração com a Direcção de Projecto Municipal de Gestão Manutenção e Segurança, em 

acções específicas e relacionadas com a futura Gestão e Segurança das novas instalações 

municipais. 

• Divulgação interna do conhecimento relativo ao processo e projectos das Novas Instalações 

Municipais (reuniões e visitas ao local de construção). 

No que concerne ao Processo de Modernização Administrativa.  

• Participação na discussão e elaboração de documentos para fundamentação de decisão, sobre 

o modelo organizacional a implementar. 

• Colaboração com a Direcção de Projecto Municipal do Seixal Digital em acções específicas e 

relacionadas com a futura utilização do espaço edificado do Novo Edifício Municipal. 
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DIRECÇÃO DO PROJECTO MUNICIPAL SEIXAL DIGITAL 
 

No ano de 2008 a Direcção de Projecto Municipal Seixal Digital realizou as actividades abaixo 

descritas em função dos objectivos e projectos associados no âmbito da Modernização 

Administrativa. 

Plataforma de Atendimento - Balcão Único de Atendimento 

Pretende-se Implementar um Balcão Único de Atendimento que centralize as várias formas de 

atendimento ao Munícipe, suportado numa plataforma tecnológica onde se inserem conteúdos 

oriundos das diferentes unidades funcionais, em função dos serviços prestados. Pretende-se 

também efectuar a integração entre os sistemas de informação autárquicos e a Intranet, de forma a 

suportar o atendimento presencial dos munícipes. Deste modo, cada posto de trabalho poderá 

funcionar como um “ponto único de acesso”, que facilmente consulta a informação das diversas 

unidades funcionais e os processos e serviços associados a cada cidadão, sendo o objectivo final a 

desmaterialização dos documentos que dão entrada e que circulam na CM Seixal. 

Desta forma desenvolveram-se várias tarefas, em função da plataforma ser constituída por duas 

grandes áreas de conteúdos:  

• Conhecimento associado a cada serviço prestado, nomeadamente: 

o Explicação sumária do serviço prestado; Documentos instrutórios; Legislação; Perguntas 

frequentes; Custos e outros. 

• Formulários electrónicos - todos os requerimentos que actualmente são utilizados para a 

recepção de documentação/instrução de processos têm de ser passados para formulários 

electrónicos, directamente relacionados com as aplicações que os suportam. Aplicações como o 

Sistema de Gestão Documental, Sistema de Processos de Obra, Sistema de Arquivo, tax, etc. 

Em resultado, procedeu-se a: 

• Elaboração de Candidatura ao SAMA - QREN - Balcão Único que foi aprovada com o máximo 

possível de valor elegível. 

• Elaboração de especificações técnicas para o funcionamento da plataforma de suporte ao 

atendimento do Balcão Único. 

• Adjudicação da plataforma de suporte ao Atendimento à empresa AIRC – Associação de 

Informática da Região Centro. 

• Inicio dos trabalhos de desenvolvimento. 

Rede do conhecimento (Portal) 

Vertente I - A Rede do conhecimento que se materializa inicialmente num Portal do Conhecimento, 

espaço de evolução natural da Intranet actual, pelo desenvolvimento e geração de conhecimento que 

se perspectiva induzir permitirá que a Câmara se oriente muito mais para as verdadeiras 
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necessidades dos seus munícipes, incutindo uma cultura digital e de exigência nos funcionários da 

autarquia, que deverão explorar os ganhos de produtividade proporcionados pelas novas tecnologias 

da informação de forma a responderem célere e eficazmente. 

O Portal do Conhecimento agrega e disponibiliza informação diversificada que contribuirá para a 

excelência da relação com o cidadão no “Balcão Único de Atendimento”. 

Assim, procedeu-se a: 

• Levantamento dos serviços prestados ao Munícipe - inicialmente mais de trezentos e 

cinquenta, que depois do tratamento dos dados se resumiu a duzentos e oitenta e cinco (à data). 

o Descrição de procedimentos de cada serviço prestado - 90% concluída. 

o Elaboração de fichas de serviço - 60% concluído. 

Vertente II – A “Rede do Conhecimento”, cujo conceito assenta na junção de um “Portal Corporativo” 

com “Gestão do conhecimento” e será uns dos pilares do projecto “Modernização Administrativa”, 

num horizonte temporal mais alargado onde se espera que, resultado da explicitação de 

conhecimentos por parte de cada um dos funcionários através, nomeadamente, das ferramentas 

wiki, a CM Seixal passe a possuir uma base de conhecimento organizacional. 

Para tal, procedeu-se a: 

• Pesquisa sobre as boas práticas; Pesquisa sobre ferramentas (Chat Online); Pesquisa Formato 

Wiki e a Gestão do Conhecimento; 

• Reuniões com várias empresas no sentido de auscultar soluções de mercado; 

• Conclusão do desenho MACRO do Modelo; 

• Adjudicação de consultoria especializada para pormenorizar o modelo e implementar acções 

concretas. 

Área da Qualidade 

Durante o ano de 2008 a área da qualidade esteve associada a variadíssimas tarefas, não 

propriamente relacionadas com a implementação directa da ISO 9001:2000, mas com a preparação 

de todo o suporte informativo que venha a possibilitar a certificação do Balcão Único de Atendimento. 

Designadamente, a normalização de documentos relacionados com os serviços prestados ao 

Munícipe e classificados para a plataforma de atendimento que servirá de suporte ao BUA. Todos os 

modelos seguem as indicações do “Controlo Documental”. Este projecto implica uma 

reformulação/uniformização total de todos os requerimentos existentes na Câmara, assim como a 

criação de novos. De notar que os modelos internos são da responsabilidade da Divisão de 

Informática. 

Neste quadro, desenvolveram-se: 

• Estatísticas de Atendimento - Durante o mês de Abril e Julho as diferentes unidades funcionais 

da Câmara Municipal procederam ao registo, em papel, de todas interacções ocorridas com o 

Munícipe nos diferentes canais (presencial, telefone e e-mail). Com este levantamento de 
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informação pretendeu-se ter inputs para uma definição, sustentada, do modelo de atendimento do 

Balcão Único através do volume de interacções por serviço prestado, por dia da semana. 

• Estudo dos dados e da percepção sobre a pressão do atendimento nas diferentes áreas 

funcionais de que resultou um trabalho de suporte ao dimensionamento do espaço de 

atendimento no Novo Edifício, materializado em dois documentos. 

• Participação no Grupo de trabalho de Normalização Gestão e Controlo Documental - de que 

resultou o documento “Controlo Documental”. 

• Levantamento de todos os requerimentos/ modelos existentes na CM Seixal, em função dos 

serviços prestados de forma a proceder à sua reconfiguração e normalização em função do 

documento referido no item acima. Foram recolhidos cerca de cento e oitenta tipos de 

documentos. 

QREN-SAMA - Associação de Municípios da Região de Setúbal: 

Este projecto decorre da aprovação de uma candidatura conjunta da AMRS - Associação de 

Municípios da Região de Setúbal, na qual a CM Seixal participou e está envolvida em todo o 

processo desde o início, no âmbito do QREN - Reengenharia de Processos. Através desta 

candidatura será possível adquirir equipamento, software e serviços de implementação que 

contribuirão de forma significativa para a desmaterialização dos processos. Em 2008 apenas foi 

assinado o protocolo de colaboração com a AMRS, não tendo ocorrido outras actividades. 

Gestão da Intranet 

Durante o ano de 2008 foi alterada a plataforma de suporte à Intranet, tendo-se optado, como 

inicialmente previsto, pelo software idêntico ao do site, pois a versão instalada era a de um software 

sem custos, em que os acessos não permitiam a continuidade de uma boa utilização. O total de 

acessos verificado foi de 723.597. 

Simplex Autárquico 

Durante o ano de 2008 a CM Seixal foi convidada a participar numa experiencia piloto muito 

inovadora - Implementar o Simplex Autárquico num grupo de nove Municípios seleccionados pela 

AMA - Agência de Modernização Administrativa. Neste âmbito a CM Seixal está envolvida em 7 

medidas intersectoriais, 4 medidas intermunicipais e 6 medidas municipais. 

Neste ano foram dados os primeiros passos em algumas medidas não existindo grandes resultados, 

a não ser para uma medida intersectorial, proposta pela CM Seixal – Rede Comum do Conhecimento 

Autárquico (RCCA), tendo sido desde o inicio desenvolvida com a colaboração da AMA – Agência de 

Modernização Administrativa. 

A grande meta a atingir nesta medida centra-se no incentivo à participação activa numa Rede 

Comum do Conhecimento (www.rcc.gov.pt), através da apresentação de iniciativas locais de 

modernização e simplificação administrativa, contribuindo desta forma para que a RCC (que inclui a 

RCCA) seja o portal do conhecimento de toda a Administração Pública possibilitando o debate de 
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ideias e o trabalho comum entre os vários níveis de governação. 

O objectivo inicial para 2008 materializava-se no desenvolvimento de um fórum de colaboração, no 

âmbito do Simplex Autárquico, com suporte tecnológico na Rede Comum de Conhecimento, que foi 

largamente ultrapassado pela implementação de um Portal da Rede Comum do Conhecimento 

Autárquico. 

Comissão de Modernização Administrativa 

No âmbito das competências atribuídas a esta Comissão foram desenvolvidas ao longo do ano, 

várias actividades, que culminaram em vários documentos apresentados superiormente. No que se 

relaciona especificamente com a Direcção de Projecto Municipal Seixal Digital, são de destacar:  

• Modelo do Plano de Acção da Modernização Administrativa, que posteriormente foi 

permanentemente actualizado por todos os membros da Comissão, nas áreas respectivas. 

• Cronograma de implementação. 

• Três apresentações às Chefias sobre os objectivos e ponto de situação da Modernização 

Administrativa. 

Para além das acções acima mencionadas importa referir um trabalho conjunto de todos os 

elementos da Comissão, materializado em dois documentos: 

• Ponto situação da Modernização Administrativa entregue para análise superior, em Novembro 

de 2008. 

• Actividades de Modernização Administrativa”enviado à Assembleia Municipal, em Outubro de 

2008. 
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PELOURO DOS RECURSOS HUMANOS, PATRIMÓNIO E ACÇÃO SOCIAL 
 

GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL 
 

Face ao previsto (109 acções), verificou-se um grau de execução do Plano de Actividades do 

Gabinete de Acção Social (GAS) na ordem dos 94,5%. Considerando que foram realizadas mais 18 

acções que o previsto, o grau de execução real do GAS em 2008, situa-se na ordem dos 116,51%. 

Área “Pessoas Idosas” 

• Reuniões mensais com as Associações de Reformados e elaboração das respectivas actas; 

• Concepção, execução e avaliação de acções/ projectos: Festival de Grupos Corais, Marcha 

Popular, Mês do Idoso, Programa Teclar, Festa de Natal do Idoso, II Mostra de Trabalhos de 

Papel, Centro de Ajudas Técnicas “Ajudas para a Vida”, “Projecto de Apoio a Idosos” e III 

Encontro Nacional de Teatro Sénior; 

• Apresentação de sessão de informação e sensibilização aos alunos do Instituto Piaget sobre o 

trabalho de animação desenvolvido na área dos idosos; 

• Acompanhamento do processo de cedência de instalações em comodato às AURPI´s do 

Concelho; 

• Desenvolvimento do processo de apoio financeiro à implementação dos Planos de Segurança 

nas AURPI´s do Concelho e apoio aos pedidos de orçamento para o efeito; 

• Participação no Encontro sobre Estratégia de Qualificação do Serviço de Apoio Domiciliário no 

Concelho de Cascais e em acção de benchlearning com a Câmara Municipal de Loures sobre o 

funcionamento do Centro de Ajudas Técnicas; 

• Acompanhamento do Projecto Municipal de Teatro Sénior Des)dramatizar. 

Área “Pessoas com Deficiência” 

• Gestão do Transporte Adaptado; 

• Concepção, execução e avaliação das acções / projectos: “Seixal Acolhe”, “Seixal Integra”, 

Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, “Podia Ser Consigo”; “Seixal 

Acessível”, Actividades Desportivas em articulação com a Divisão de Desporto e Serviço de 

Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência; 

• Participação no Encontro de Dirigentes da APD Nacional; 

• Representação da Autarquia na Rede Incluir (Sub-Grupo das Acessibilidades e participação 

nas Jornadas da Rede Incluir). 
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Área “Crianças e Jovens” 

• Concepção, execução e avaliação das acções / projectos: Projecto Apre(e)nder Brincando, 

Festa da Santa Casa da Misericórdia do Seixal, Aniversário da Cooperativa “Pelo Sonho é Que 

Vamos”; 

• Candidatura ao Programa “Juventude em Acção” - em articulação com DAC - Sector da 

Juventude, GCDC, Khapaz e Rato ADCC; 

• Participação nas reuniões alargadas de parceiros do Projecto Integrado de Intervenção 

Precoce do Seixal (PIIPS) em representação da CMS. 

No quadro da actividade da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, desenvolveram-se as 

seguintes tarefas:  

• Participação nas reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Restrita da CPCJ do 

Seixal, em representação da CMS; 

• Atendimentos de Plantão e Gestão e co-gestão de processos em acompanhamento: 

atendimentos, visitas domiciliárias, elaboração de propostas para deliberação de medidas de 

promoção e protecção, elaboração de relatórios e participação em Audiências no Tribunal de 

Família e Menores; 

• Participação em reuniões com PIEF, Ministério Público, Presidentes dos Conselhos Executivos 

dos Agrupamentos Escolares, Rede Social do Seixal e reunião Distrital das CPCJ em Setúbal 

“Cultura dos Direitos à Cultura das Crianças”; 

• Participação na Formação E-Learning no âmbito da informatização dos Processos de 

Promoção e Protecção e no VII Seminário da CPCJ do Barreiro; 

• Substituição da Presidente, na qualidade de Secretária da CPCJ. 

Área “Projectos Transversais” 

• Prestação de trabalho a favor da Comunidade - Articulação com a Direcção Geral de 

Reinserção Social; 

• Núcleo Local de Inserção - Participação nas reuniões semanais da Comissão Local de 

Acompanhamento do RSI em representação da CMS; 

• Preparação da implementação do Sistema de Mediação Familiar no Concelho do Seixal; 

• Concepção, execução e avaliação das acções / projectos: “Avós contem-me uma história”; 

“Ateliês de Bonecas e Brinquedos”, Feira das Descobertas - O Social em Acção, Encontro 

“(Des)construindo a Intervenção. Família: Soluções Positivas”; “Pintando pela Igualdade” e 

Colónia Inclusiva “Vaivém” e “Seixal Bem Me Quer”; 

• Apoio Institucional: Pareceres técnicos no âmbito da intervenção do GAS: cedência de terrenos 

municipais, comparticipações financeiras, candidaturas ao Programa Pares, levantamento de 

obras necessárias, processo de relocalização de obras, processo de elaboração de projectos 

arquitectónicos; 
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• Apoio logístico, técnico e/ou financeiro: reuniões periódicas com Instituições da área social, 

cedência de transportes, instalações, terrenos municipais e realização de contratos-programa; 

• Preparação de candidaturas ao QREN. 

Área “Igualdade de Género e Oportunidades” 

• Dinamização do CONCIGO (Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e 

Oportunidades): promoção de reuniões de trabalho e de Workshops temáticos; 

• Acompanhamento da realização do Diagnóstico das Dimensões de Género no Seixal; 

• Participação na Formação E-learning “Cidadania e Igualdade de Género”, promovido pela CIG; 

• Preparação da abertura do Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica do 

Seixal, em parceria com a Cooperativa de Solidariedade “Pelo Sonho é Que Vamos”: protocolo de 

colaboração, visitas de benchlearning, reuniões com parceiros privilegiados. 

Área “Pessoas em Situação de Exclusão” 

• Concepção, execução e avaliação das acções / projectos: Projecto Jogos Interculturais - 

Animação de Bairros, Projecto Rualidades da Khapaz - Associação Cultural, Feira das Plantas, 

“Seixal Fora de Portas”, Projecto “Vida Melhor”, Lavandaria Social e Projecto de Mediação 

Comunitária na Quinta da Cucena; 

• Acompanhamento da intervenção local nos Bairros de Vale de Chicharos, Santa Marta de 

Corroios e Bairro da Cucena: planeamento de acções de limpeza em articulação com a Divisão de 

Salubridade; reparação de ruptura de água em Vale de Chícharos em colaboração com o DSIT; 

reuniões com os moradores; acompanhamento dos processos de reflorestação, solucionamento 

de esgotos a céu aberto e de fornecimento de energia eléctrica no Centro Comunitário de Santa 

Marta; reparações no quadro eléctrico e infiltrações no Centro Comunitário da Cucena; 

• Preparação de acordo de cooperação para a gestão do espaço a ceder para o Culto 

Evangélico; 

• GAS - Serviço de Proximidade da Quinta da Princesa - Concepção, execução e avaliação das 

acções / projectos: Festividades da Tabanka, Ateliers semanais “Lembrar África”, “Promoção da 

Saúde” e “Recicl´Arte” e Festa de Natal do GAS-SP; participação em reuniões de parceiros: 

Programa Escolhas, Associação de Pais e Encarregados de Educação, Grupo Coral Católico, 

Clube Desportivo da Quinta da Princesa e Associação Acrescer; 

• Intervenção Social Individual e Familiar - Atendimento social de munícipes: acompanhamento, 

encaminhamento, realização de visitas domiciliárias e elaboração de diagnósticos sociais, 

informações, pareceres e Relatórios Sociais. 
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Área “Rede Social” 

• Preparação e participação em reuniões periódicas: reuniões ordinárias do Núcleo Executivo, 

reuniões da Plataforma Supra-concelhia da Península de Setúbal da Região de Setúbal, reuniões 

dos grupos de trabalho dos Eixos do PDS, Reuniões Plenárias do CLASS e Comissões Sociais de 

Freguesia (CSF) em representação da Autarquia; 

• Divulgação de informações via e-mail ao CLASS e carregamento de informação sobre a Rede 

Social na Base de Dados do CLASS (Segurança Social); 

• Monitorização Contínua dos Eixos do PDS e das CSF; 

• Levantamento de necessidades formativas junto dos parceiros do CLASS no âmbito do Eixo 6 

do PDS; 

• Concepção, execução e avaliação das acções / projectos: Encontro “Enredar a Parceria na 

Intervenção Comunitária”; Workshops das CSF para avaliação dos Planos de Actividade (PA) de 

2007 e preparação dos PA de 2008; Sessões de esclarecimento sobre linhas orientadoras para 

elaboração dos PA dos Eixos do PDS; 

• Elaboração do Plano de Acção Anual de 2008; 

• Elaboração de proposta de financiamento a projectos inovadores em acção social. 

Área “Comunicação e Qualidade” 

• Divulgação das actividades do GAS e da Rede Social à DCSRP (Boletim Municipal), GIRP (site 

CMS e órgãos de comunicação social externos à CMS), DAC (Agenda Municipal); 

• Elaboração dos Planos Quinzenais de Actividades do GAS; 

• Elaboração do Relatório de Avaliação Anual Estratégica do GAS de 2007 e do Relatório do 

Impacto das Actividades do GAS nos Órgãos de Comunicação Social em 2007; 

• Elaboração do Plano de Acção do GAS para 2008/ calendário de actividades; 

• Elaboração do Plano de Formação do GAS para 2009; 

• Análise de reclamações e propostas de melhoria e respostas a pedidos via serviços on-line; 

• Actualização do Manual do GAS, com introdução de um Manual de Acolhimento; 

• Apresentação da comunicação “Implementação da CAF na CMS” na “1st International 

Conference on Implementation of the Common Assessment Framework in Local Authority”, em 

articulação com o GFDO, realizada em Vouliágmeni, a convite do Município de Voula- Grécia; 

• Preparação do processo de reinício da newsletter da Rede Social; 

• Levantamento de estatísticas de atendimentos, em colaboração com a Direcção Municipal do 

Projecto Seixal Digital. 
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Outros 

• Acompanhamento de estágios académicos nas áreas de Antropologia, Serviço Social, 

Sociologia, Educação Socio-profissional e Recursos Humanos; 

• Resposta o pedidos de acções de benchlearning: CM da Moita sobre o funcionamento de 

projectos com o Centro de Saúde no Município do Seixal; CM de Alcochete sobre critérios e 

metodologias de atribuição de comparticipações financeiras a IPSS´s do Município do Seixal; 

• Elaboração de Candidaturas ao QREN: “Política de Cidades - Parcerias de Regeneração 

Urbana Programas Integrados de Valorização de Frentes Ribeirinhas e Marítimas”: CINARTE- 

Centro de Inclusão pela Arte; “Política de Cidades - Parcerias de Regeneração Urbana Programas 

Integrados de Requalificação e Inserção de Bairros Críticos Onde a Situação Social e Económica 

ou a Degradação Urbana Justifiquem Uma Intervenção Especial”- Qualificação dos Bairros da 

Quinta da Princesa, Quinta da Boa Hora e Quinta do Cabral; 

• Participação em Encontros: “Construindo Consenso: Cultura, Género e Direitos Humanos”; 

Colóquio “Dos Desafios dos Direitos Humanos à Justiça Global”; Conferência “Podemos Viver 

sem o Outro? As possibilidades e os limites da Interculturalidade”; “I Encontro de Orientadores de 

Estágios da Faculdade Lusófona”; “Responsabilidade Social Empresarial: estratégia com (+) 

valor”; “Encontro “Reinserção Social pela Arte”; Conferência “Absentismo Escolar e Indisciplina na 

Sala de Aula” e Encontro “Procedimentos de Urgência no Sistema de Protecção - art. 91”; 

• Participação em acções de formação: Formação parental no âmbito do Projecto “Euridice”, 

“Gestão de Projectos” e “Aplicação da Norma ISSO 9001/2000 à Câmara Municipal do Seixal”; 

• Participação no Debate sobre Direitos Humanos realizado na Escola EB 2,3 Paulo da Gama; 

• Participação na organização de um Simulacro de catástrofe no Concelho do Seixal; 

• Desenvolvimento e acompanhamento da visita de âmbito sócio-urbanístico ao município do 

Seixal pela Faculdade de Letras - Departamento de Geografia - da Universidade de Lisboa; 

• Preparação e acompanhamento da Acção “Natal do Hospital do Seixal”. 
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GABINETE DE SAÚDE 
 

No âmbito das competências do Gabinete, em 2008 desenvolveram-se as seguintes actividades: 

Rede de Prestação de Cuidados de Saúde 

• Actualização dos dados sobre os Centros de Saúde e Unidades de Saúde Familiares; 

• Recolha e tratamento dos utentes inscritos com e sem médico de familiar; 

• Divulgação das respostas existentes a nível dos serviços de saúde na prestação dos cuidados 

de saúde primários, através do site da Câmara, e do boletim municipal; 

• Participação no processo Farma 2008 - Plano Nacional de Abertura de Novas Farmácias, 

através do levantamento das farmácias existentes e elaboração do parecer para a localização de 

14 novas farmácias a serem instaladas no Concelho, em articulação com o PDM e SIG da 

Câmara e com base no parecer das Juntas de Freguesia e representantes locais da Associação 

Nacional das Farmácias; 

• Envio da proposta de localização de 14 novas farmácias à Sub-Região de Saúde de Setúbal; 

• Elaboração de parecer sobre a calendarização das farmácias de serviço para o ano 2009; 

• Divulgação da calendarização das farmácias de serviço em 2009, junto do boletim municipal, 

site e SIG; 

• Participação nas reuniões promovidas pela Assembleia Municipal com as populações das 

Freguesias/por Freguesia no âmbito da Plataforma “Juntos pelo Hospital do Seixal”; 

• Estabelecimento de contactos com a Comissão de Utentes de Saúde do Concelho para recolha 

de informação sobre o trabalho desenvolvido pelas diferentes comissões de freguesia; 

• Recolha de informação sobre respostas pré-hospitalares existentes no Concelho; 

• Preparação dos conteúdos para edição de um folheto sobre os direitos dos imigrantes no 

âmbito do acesso aos cuidados de saúde; 

• Colaboração com o gabinete de Cooperação para a concepção de um questionário sobre a 

prestação de cuidados de saúde dirigido á população migrante, de modo a aferir as suas 

necessidades a nível de respostas e recursos existentes e do seu conhecimento; 

• 3º Encontro de crianças com Spina Bífida, promovido pelo serviço de Pediatria do 

HGO/definição dos apoios a ceder; 

• Colóquio sobre “Autismo - do diagnóstico à intervenção” - definição dos apoios a ceder/recolha 

de materiais de representação; 

• Área de Dia - Departamento de Saúde Mental do HGO: Apoio ao programa de visitas anuais a 

locais de interesse recreativo, cultural e de convívio aos utentes da Área de Dia; 

• Festa de Natal do Serviço de Neonatologia do HGO: Parecer e definição dos apoios a ceder; 

Recolha de materiais editados pela autarquia que se adaptem aos grupos etários em referência; 
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• Elaboração do diagnóstico da situação sobre a resposta existente no Concelho no âmbito do 

programa de Cuidados Continuados Integrados e definição de perspectiva futura 

(Contextualização da problemática; Recolha e tratamento de dados na área da saúde e apoio 

social; Definição de medidas a tomar); 

• Parecer e definição do apoio à realização de um curso de 1º Socorros destinado a uma turma 

do 12º ano - Área de Projecto da Escola Secundária Manuel Cargaleiro; 

• Promoção de uma campanha de rastreios sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica a ter 

lugar nos dias 10, 11, 12 de Março/divulgação da iniciativa e definição dos locais de rastreio;  

• Realização do diagnóstico sobre a situação epidemiológica do VIH/Sida no Concelho com a 

colaboração do Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis do Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.  

Apoios Institucionais 

• Recolha de dados sobre a dádiva de sangue e sobre Associação Dadores de Sangue do 

Concelho do Seixal e compilação de um texto para divulgação das colheitas de sangue a efectuar 

em 2008 através do site e do boletim municipal; apoio ao desenvolvimento do plano de 

actividades da associação através de contrato-programa; 

• Apoio ao desenvolvimento do plano de actividades da Liga portuguesa Contra o 

Cancro/Movimento de Apoio aos Laringectomizados do HGO; 

• Divulgação do trabalho desenvolvido pela Equipa de Rua - Reencontro/Aceda junto da 

população em geral, na área da toxicodependência. 

Programas de Promoção da Saúde 

• Caracterização das grávidas participantes no projecto “Preparação para o Nascimento”: 

Deslocações e acompanhamento aos vários cursos; Alargamento do projecto às USF Torre da 

Marinha/Pinhal de Frades, USF Rosinha, USF Amora Saudável; Plano anual de visitas ao HGO 

com cedência de transporte; Análise e discussão sobre a edição do guia da grávida; 

• Projecto “Saúde Oral”: Discussão, analise e divulgação do que está a ser feito a nível de 

higiene oral em meio escolar; 

• Projecto “Alimentação Saudável na Escola”: Preparação da implementação do projecto junto 

das escolas 2,3 ciclos e secundárias, em articulação com o Projecto Seixal Saudável, Divisão de 

Educação e Delegação de Saúde; Levantamento dos alunos das escolas; Planificação e 

apresentação do projecto junto de todas as escolas; Concepção e promoção dos vários 

instrumentos de trabalho: questionário, base de dados, fichas de dados por escola; Apoio à 

realização de um colóquio sobre “Distúrbios Alimentares” na Escola Secundária de Amora; 

• Projecto “Educação para a Prevenção”: Festa de Encerramento do projecto no ano lectivo 

2007/2008; Ponto da situação sobre o desenvolvimento do projecto nos últimos anos em 

articulação com a Delegação de Saúde/Técnicas de Saúde Ambiental; Definição da estratégia de 
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implementação do projecto para o ano lectivo 2008/2009; Divulgação do projecto junto da 

comunidade educativa (PEM); Reedição dos materiais didácticos do projecto em articulação com 

o SAGE; Preparação da 1ª Acção de formação para os professores envolvidos; 

• Projecto-Piloto “A Casa das Emoções”: Recolha de informação junto dos agrupamentos 

escolares sobre alunos do pré-primário; Definição dos critérios de selecção, metodologias e 

instrumentos de avaliação do projecto; Proposta de implementação do projecto-piloto em 3 salas 

do pré-escolar no ano lectivo 2008/2009 em articulação com a Associação Acrescer; 

• Ciclo de Conversas c/ a Saúde: Concepção e definição dos conteúdos a apresentar nas 

sessões em articulação com a Delegação de Saúde, HGO e Divisão de Ambiente. 

Outros Projectos de Promoção da Saúde 

• Escola Secundária Alfredo Reis Silveira: Calendarização das iniciativas na área da saúde 

(Clube Saúde) a desenvolver no ano lectivo 2008/2009, definição dos apoios da autarquia; 

• Escola Secundária Manuel Cargaleiro: Participação na Semana da Juventude da escola de 2 a 

6 de Junho; Concepção e aplicação dos questionários junto dos alunos; Recolha e organização de 

material informativo a distribuir pelos alunos; Organização e dinamização de uma banca de 

informação com recurso a jogos educativos; Aquisição, confecção e distribuição de bebidas e 

xaropes necessários para cocktails sem álcool; Concepção, edição e distribuição de folhetos 

sobre infecções sexualmente transmissíveis com revisão da USF Amora Saudável; Participação 

no PEM 2008/2009 através da preparação das fichas dos projectos desenvolvidos pelo gabinete; 

• Fórum AGITA 2008: Compilação e sistematização de informação mais relevante sobre as 

actividades desenvolvidas pelo gabinete na área da promoção da saúde; 

• Programa Março Jovem 2008: Participação na acção Março Fora D’horas; Recolha de 

informação e compilação dos conteúdos sobre os efeitos e riscos de consumo de álcool e drogas; 

Campanha de sensibilização sobre consumos/Espaço Saúde Jovem; Divulgação de contactos 

úteis, linhas de apoio e atendimentos disponíveis; Concepção e edição de bases para copos com 

a tabela de cálculo provável de alcoolemia; Aquisição, confecção e distribuição de sumos e 

xaropes necessários para os cocktails sem álcool; 

• Dia Nacional da Prevenção do Cancro Cutâneo: Realização de uma campanha de 

sensibilização de cartazes e folhetos junto de todas as EB 1/JI da rede publica e população em 

geral; Participação na Feira do Brinquedo com uma banca de informação para sensibilização das 

famílias e crianças sobre “cuidados a ter com a pele”; Acção de sensibilização no infantário da 

Associação dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal; 

• Dia Mundial do Coração: adesão à campanha do “Dia Mundial do Coração” promovido pela 

Fundação Portuguesa de Cardiologia; Concepção, edição e distribuição de material de divulgação 

e material de representação; desenvolvimento de actividade física e desportiva para a população 

em geral em articulação com a DDED e o Gabinete Projecto Seixal Saudável; Formação do 
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Coração Humano; Rastreios de glicemia e tensão arterial com colaboração dos Bombeiros 

Voluntários do Seixal; Banca com material informativo e preventivo sobre as doenças 

cardiovasculares; Distribuição de fruta e águas; 

• Projecto “Prevenir em Colecção”: Implementação do projecto em colaboração com a 

Associação Arisco; Distribuição de material preventivo; Acções de formação para professores; 

acompanhamento do desenvolvimento do projecto em contexto de sala de aula; organização do 

processo de acreditação do projecto; 

• Projecto “Aventura na Cidade”: Implementação do projecto em colaboração com a Associação 

Arisco; Acções de formação junto do grupo de 1º nível; Sessões de supervisão com participantes 

(mestres de jogo) para definição dos objectivos, população a abranger e calendarização das 

actividades; Organização e acompanhamento do processo de acreditação do projecto; 

Acompanhamento das sessões finais com os jogadores; 

• Projecto “Eurídice”: Divulgação dos resultados do questionário; Realização de acções de 

sensibilização em educação parental “Educar para Prevenir”; Preparação de materiais 

pedagógicos e de apoio às acções; Acompanhamento das 1ª, 2ª e 3ª acções de sensibilização. 
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GABINETE DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
 

No âmbito do Gabinete de Cooperação e Desenvolvimento Comunitário, durante o ano de 2008, 

foram realizadas as seguintes actividades: 

Cooperação Internacional 

• Aquisição de instrumentos musicais para apetrechamento da Escola de Música da Boa Vista, 

em Cabo Verde, no âmbito das relações de cooperação entre este Município e o Município do 

Seixal. 

• Apetrechamento da Biblioteca Municipal da Boa Vista, com equipamento informático. 

• Contactos diversos com a Direcção-geral do Livro e das Bibliotecas, no âmbito do projecto de 

apetrechamento de fundo bibliográfico da Biblioteca Municipal da Boa Vista. 

• Pedido junto do Município da Beira, de levantamento de necessidades, trabalho desenvolvido 

e/ou a desenvolver, bem como referencias e contactos das ONG´s e outras instituições nesse 

Município no sentido de desenvolver um projecto, em parceria com o Lions Clube do Seixal e 

outras instituições (ONG´s e outras), na área da Saúde e com especial enfoque no combate a 

cegueira. 

• Comemorações do Dia da Independência de S. Tomé e Príncipe, que tiveram lugar nas 

instalações da EB1 da Qt. da Princesa, com diversas iniciativas, nomeadamente workshop de 

Dança e Sessões de Esclarecimento sobre Saúde e Lei da Imigração. 

• Diligências para preparação e embalagem de equipamentos, informáticos, musicais e outro 

material didáctico a enviar ao Município da Boa Vista (Cabo Verde) e destinado à Escola de 

Música e à Biblioteca Municipal. 

• Atendendo ao Protocolo existente entre o Seixal e Havana, a Câmara Municipal do Seixal 

associou-se à Campanha “Cuba por Todos e Todos por Cuba”, promovida pela Associação de 

Amizade Portugal-Cuba que visa apoiar a reconstrução de Cuba, afectada pelos diversos 

furacões que assolaram as Caraíbas, o México e o sul dos Estados Unidos de América, dando 

origem a centenas de vítimas mortais e avultados prejuízos materiais. 

Projecto Educativo Povos Culturas e Pontes 

• Formações sobre Mitos e Factos Sobre Imigração e Educação Intercultural, com colaboração 

do ACIDI. 

• Reuniões com Associação de Emigrantes, para apresentação da iniciativa “ Dia da 

Interculturalidade”. 

• Workshop de danças tradicionais dirigido a professores das escolas do 1º ciclo, com a 

colaboração Associação Cabo-verdiana do Seixal, Associação Moçambique Sempre e de uma 

professora de danças do Leste, indicada pela Embaixada da Ucrânia. 
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• Articulação com diversos serviços municipais e escolas públicas do Concelho, na sequência da 

solicitação efectuada pela representação portuguesa da Comissão Europeia e pela ANMP a fim 

de se assinalar o Dia da Europa (9 de Maio). 

• Contactos diversos com representação portuguesa da Comissão Europeia e com o Centro 

Europe Direct a fim de disponibilizarem materiais sobre a construção da Europa e os impactes das 

Alterações Climáticas para as escolas aderentes. 

• Cerimónia da Assinatura do Protocolo de Geminação entre a Escola Secundária de Amora e a 

Escola Secundaria de Guadalupe, Distrito de Lobata, S. Tomé e Príncipe, com a colaboração do 

Município do Seixal e do Distrito da Lobata, nas instalações da Escola Secundária de Amora. 

• Colaboração nas várias sessões da Acção de Formação “A utilização das TIC nos processos 

de Ensino e aprendizagem - Interculturalidade” que teve lugar no Centro de Formação Rui Grácio, 

nomeadamente através da apresentação do website do Projecto “Povos Culturas e Pontes”, 

realização de uma videoconferência com o delegado escolar da Boa Vista, Cabo Verde, sessão 

sobre vídeos interculturais, com o apoio do ACIDI e intervenção sobre a comunidade cigana em 

contexto escolar, com a participação da D. Olga Mariano, presidente da AMUCIP. 

• Elaboração de contratos-programa a celebrar entre a Câmara Municipal do Seixal e as escolas 

participantes no Projecto “Povos, Culturas e Pontes”. 

Projecto Enlaces / Sub-projecto Pensa Glocal 

• Realização de uma formação sobre a utilização do blogue e introdução de conteúdos no 

pensaglocal.blogspot.com, promovida pela R@to - Associação para a Divulgação Cultural e 

Cientifica. 

• Realização, durante o mês de Março, da mostra de cinema documental “Objectivo 2015” com a 

exibição dos seguintes filmes: China Blue (1 de Março), Oxalá cresçam Pitangas (8 de Março) 

Sisters in law (15 de Março) e o Pesadelo de Darwing (29 de Março), integrado nas iniciativas do 

Março Jovem e do Projecto “Enlaces”. 

• Reuniões de trabalho com a Universidade Sénior do Seixal para preparação da sensibilização 

sobre os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e construção de um jogo pedagógico, 

para as escolas do Concelho. 

• Organização, elaboração e montagem da exposição “8 Municípios…8 Objectivos para o 

Milénio”, no Atelier Espaço Arte Jovem, integrado nas iniciativas do Março Jovem. 

• Participação no Seminário Nacional “Educação para o Desenvolvimento e Cooperação 

Descentralizada - Recursos e estratégias locais” na Fundação Calouste Gulbenkian, com 

apresentação de comunicação com o tema “A Cooperação e a Experiência em ED: O Pensa 

Glocal”, no painel ”Historias sobre Cooperação Intermunicipal. 

• Criação de um guião sobre a experiência do Seixal no âmbito do Projecto Enlaces/Pensa 

Glocal para apoio ao Seminário e posterior edição de brochura. 
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• Reunião com a equipa multissectorial do Projecto “Enlaces” e técnicos do Gabinete de 

Cooperação e Desenvolvimento Comunitário, para análise e balanço do Projecto e possível 

participação do Concelho do Seixal, na continuidade do mesmo. 

• Entrega de Declaração de comparticipação financeira da Câmara Municipal do Seixal no 

Projecto Enlaces e Sub-projecto “Pensa Glocal”, a fim de se anexar ao relatório de execução 

financeira da FEC (Fundação Evangelização e Culturas) para apresentação ao IPAD, entidade 

co-financiadora. 

Pacto Territorial 

Terceira Assembleia-geral do Pacto Territorial para o Dialogo Intercultural do Seixal que teve lugar 

na Escola de Segunda Oportunidade, no edifício da Mundet, Seixal. 

Fórum para a Cidadania 

No âmbito da dinamização do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal foi realizado o 2º 

Fórum para a Cidadania nos dias 27 e 28 de Novembro/08, no Centro de Formação e Recursos da 

CMS. Este Fórum é uma iniciativa anual aberta à participação de todas as pessoas e instituições e 

visa promover um espaço de reflexão conjunta e debate sobre os problemas que afectam a 

população migrante e as comunidades culturais, de forma a reforçar o trabalho em parceria que tem 

vindo a ser desenvolvido ao nível da integração dos/as migrantes e do fortalecimento do diálogo 

intercultural. Foi estruturado em 3 mesas redondas com os temas “Imigração e Acesso aos Cuidados 

de Saúde”, “O Papel das Associações de Imigrantes na Integração dos Imigrantes” e “Pacto 

Territorial para o Dialogo Intercultural do Seixal – Analise do Trabalho em Parceria / Contributos para 

o reforço do Dialogo Intercultural.” Serviu como um espaço de reflexão e debate dos diversos temas 

apresentados. 

Associações de imigrantes 

• Reunião com diversas entidades sobre o problema habitacional dos imigrantes do Bairro da 

Quinta do Silêncio. 

• Reunião com a Associação S. Tomense, sobre as Comemorações da Independência de S. 

Tomé. 

• Colaboração com a Associação Kamba e Consulado de Angola para sessão de actos 

consulares promovida pelo Consulado de Angola na Junta de Freguesia de Amora. 

• Reunião com a Associação “Guinéaspora-Forum Guineense da Diáspora para avaliação do 

programa das Comemorações da Independência da Guiné-Bissau, no Seixal. 

• Apoio logístico na organização da iniciativa “Cabo Verde um Cabo de Grande Cultura” 

promovida pela Associação Cabo-verdiana do Seixal e Companhia D´Artes, que teve lugar no 

Centro Comercial de Amora, com exposição de pintura, escultura e fotografia de Artistas 

Cabo-verdianos, assim como mostra literária ligada a Cabo Verde. 
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• Festival de Angola “A Nossa Kitanda” que teve lugar na Sociedade Filarmónica União Timbre 

Seixalense. Organizada pela “Kamba, Associação de Angolanos do Concelho do Seixal” e 

apoiada pelo Gabinete de Cooperação e Desenvolvimento Comunitário, consistiu numa Mesa 

Redonda com os temas “O papel das Associações na Sociedade” e “ Os Imigrantes e a segurança 

do Cidadão”, assim como convívio e mostra gastronómica Angolana. 

• Participação no jantar e nas actividades culturais do programa comemorativo do XXV 

Aniversário da Associação Cabo-Verdiana. 

Ano Europeu do Diálogo Intercultural 

• Divulgação à comunidade educativa do espectáculo intercultural “Nave do Tempo” no âmbito 

do Ano Europeu do Diálogo Intercultural, a pedido do ACIDI. 

• Caminhada Nacional do “Ano Europeu do Dialogo Intercultural” - Partida do Parque dos 

Franceses, seguindo pelo percurso marginal junto a Baia do Seixal, e terminando no Espaço 

exterior da Fabrica de Lanifícios de Arrentela, onde teve lugar a actuação de diversos Grupos 

Musicais. 

I Encontro Intercultural de Saberes e Sabores 

Em parceria com Junta de Freguesia de Corroios e o Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, 

realizou-se nos dias 24 a 27 de Janeiro/08, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho-Corroios o 1º 

Encontro Intercultural de Saberes e Sabores, composto por colóquios, cinema, teatro, mostras 

gastronómicas e de artesanato, jogos musica danças e cantares tradicionais que envolveram cerca 

de 150 participantes (crianças, Jovens e adultos e cerca de 4.000 visitantes. 

A Sessão de cinema contou com a projecção dos filmes “Waiting for Europe” da C.R.I.M. e” Entre a 

Espanha e o Brasil” – Testemunhos de jovens voluntários do Serviço Voluntário Europeu da R@to - 

Associação para a Divulgação Cultural e Cientifica. 

O Teatro esteve a cargo dos alunos do 9º ano da Escola Básica 2º e 3º ciclos de Vale Milhaços. 

Esta iniciativa contou com a presença de diversas Associações regionais portuguesas e das 

Embaixadas de Cabo Verde, Indonésia e Ucrânia. 

Dia Municipal da Comunidade Migrante 

Comemorações do Dia Municipal da Comunidade Migrante no Parque Urbano das Paivas com 

diversas iniciativas com vista a dar visibilidade à riqueza cultural do Município e promover o diálogo 

intercultural, através de um conjunto de actividades dinamizadas por associações de imigrantes, 

escolas, e instituições que trabalham com a população imigrante. 

Saúde para todos 

Preparação das actividades com o Gabinete de Saúde e realização da Iniciativa “Saúde para Todos” 

que teve lugar no Parque Urbano das Paivas e na EB1 Paivas, em Parceria com o Lions Club, a 

Cruz Vermelha Portuguesa e a Junta de Freguesia. 
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Esta campanha visa a sensibilizar a população para a prevenção de doenças e acompanhamento 

regular da saúde. Neste contexto, estiveram disponíveis diversos rastreios, sessões de 

esclarecimento, entre outras acções relacionadas com práticas de Bem-estar. 

Espaço Cidadania 

• Atendimento de imigrantes e outros públicos com necessidades especificas de integração, 

encaminhamento e acompanhamento dos processos junto do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF), Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e outras instituições, num 

total de 12 322 atendimentos, e abarcando as seguintes valências: apoio jurídico, apoio 

psicológico e tradução de língua gestual portuguesa. 

• Dinamização de sessões de técnicas de procura de emprego e desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais no Centro de Emprego do Seixal, no âmbito de actividades da 

UNIVA dirigidas a desempregados. 

• Participação na acção de formação sobre violência doméstica, promovida pela Associação de 

Mulheres Juristas, na CRIAR-T. 

• Acompanhamento do grupo de Batucadeiras da Quinta da Princesa na Noite Intercultural em 

Sesimbra, no âmbito da Rede de Espaços Cidadania e do programa intercultural “Cem Diferenças 

Sem Diferenças”. 

• Reunião da Rede de Espaços Cidadania, com a proposta de concepção conjunta de um Cartaz 

de divulgação sobre o recenseamento Eleitoral dos Imigrantes. 

• Reunião da rede de Espaços Cidadania, nas instalações do Espaço Cidadania da Câmara 

Municipal de Sesimbra. 

• Sessão de esclarecimentos sobre o Emprego, dirigida aos moradores do Bairro da Quinta da 

Cucena, Aldeia de Paio Pires. 

• Formação sobre Imigração pelo Técnico do Espaço Cidadania, que teve lugar no auditório da 

Junta de Freguesia de Amora. 

• Participação na 1ª Conferência Portuguesa de Emprego Apoiado - Univa que teve lugar na 

AERLIS - Oeiras. 

Tiveram ainda lugar diversas acções de apoio logístico e financeiro a actividades religiosas, bem 

como participações em diversas actividades:  

• Encontro “Portugueses Ciganos: Contextos Socioculturais e Espaços de Negociação” 

organizado pela Câmara Municipal de Sintra; 

• Conferencia “Agir contra as Discriminações no mercado de trabalho em razão da origem 

Étnica”, que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian; 

• Fórum Gulbenkian Migrações 2008: “A Habitação e a Saúde na Integração dos Imigrantes” na 

Fundação Calouste Gulbenkian; 

• I Fórum de Equipas de Intervenção Social (SOCMS); 
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• Conferência Internacional “Pensar e Agir - Práticas para inclusão de crianças e jovens de 

contextos vulneráveis”, promovido pelo programa Escolhas, no Centro de Congressos de Lisboa; 

• Evento “Projectar um novo Futuro” organizado pela EQUAL, com a apresentação em Stand, 

dos produtos, actividades e projectos do Gabinete de Cooperação e Desenvolvimento 

Comunitário, mais concretamente o Projecto “Migrações e Desenvolvimento” e o “Pacto 

Territorial”, que teve lugar na FIL; 

• Recepção da Menção Honrosa pelo “Pacto Territorial” atribuído pela autoridade de Gestão do 

EQUAL, no âmbito do prémio “Projectar um novo Futuro”; 

• Reunião do grupo de trabalho da Educação do 1º Fórum de Cooperação e Desenvolvimento, 

para definição e preparação do “Documento de Estratégia para a Educação” do Instituto 

Português de Apoio ao Desenvolvimento” que teve lugar no Instituto Superior de Economia e 

Gestão; 

• Iniciativa “Rualidades de Portas Abertas” promovida pela Associação Khapaz, no âmbito do 

Projecto Rualidades. 
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GABINETE DO PROJECTO SEIXAL SAUDÁVEL 
 

No âmbito das competências do Gabinete, durante 2008 desenvolveram-se as seguintes actividades: 

Projecto “Inquérito Municipal de Saúde” 

O Gabinete do Projecto Seixal Saudável deu início (em 2007) a um novo projecto de 

investigação-acção intitulado “Inquérito Municipal de Saúde” (IMS), com o qual têm vindo a colaborar 

o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e a Associação para o Desenvolvimento 

Pessoal e Social (AGIFORMA). Para o efeito, foi assinado em Junho de 2008, um “Protocolo de 

Colaboração para Investigação Científica”, entre a Câmara Municipal do Seixal, o INSA e a 

AGIFORMA. Através deste estudo, pretende-se aprofundar os conhecimentos sobre o estado de 

saúde da população residente no concelho do Seixal e seus determinantes, com vista a uma futura 

intervenção. 

O estudo visa abranger um horizonte temporal de 21 meses dividido em quatro grandes fases: a 

primeira, correspondente à construção do IMS e ao cálculo da dimensão e selecção da amostra; a 

segunda, de preparação e organização do trabalho de campo; a terceira, referente ao trabalho de 

campo propriamente dito; e, por fim, uma última fase, para divulgação e publicação dos resultados. 

Deu-se por concluída a primeira fase do projecto no início de 2008, a que se seguiu a elaboração de 

uma candidatura para pedido de financiamento, visto ser um projecto que acarreta meios e recursos 

dispendiosos. A candidatura foi enviada para a Fundação Calouste Gulbenkian e para o 

Alto-Comissariado da Saúde, pelo que, se encontra actualmente em fase de avaliação. 

O reconhecimento do papel importante que o projecto “Inquérito Municipal de Saúde” terá para a 

melhoria das condições de saúde da população residente no concelho do Seixal, bem como o 

avanço que representará ao nível do conhecimento com evidência científica no domínio dos 

determinantes e seu impacto na saúde das pessoas, veio a consubstanciar-se na sua apresentação 

numa conferência organizada pela Associação Europeia de Saúde Pública, subordinada ao tema 

“Saúde e inovação no espaço europeu”, que teve lugar em Lisboa, de 6 a 8 de Novembro de 2008. 

Perfil de Saúde do Município do Seixal 

O Gabinete do Projecto Seixal Saudável tem vindo a proceder à actualização do Perfil de Saúde do 

Município do Seixal. Para tal, recolheu-se um conjunto de dados e informações na área da saúde e 

dos seus determinantes, junto de instituições e organismos como o Instituto Nacional de Estatística, 

a Direcção-Geral da Saúde, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo - 

Sub-Região de Saúde de Setúbal, serviços da Câmara Municipal do Seixal, entre outros. 

Pretende-se que o tratamento estatístico e a análise dos dados reflictam a evolução do Projecto 
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Seixal Saudável (tendo aqui como ponto de partida o ano de 1991, uma vez que é neste período que 

se começam a dar os primeiros passos para a concepção e consolidação do Projecto); e ainda uma 

análise comparativa do Projecto (a que está subjacente a recolha de dados e informação referentes 

a outros municípios da Península de Setúbal ou a médias nacionais, de maneira a que se possam 

estabelecer comparações geográficas e evolutivas entre os mesmos). Este último aspecto tem vindo 

a ser desenvolvido em conjunto com o Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

Sublinhe-se ainda que, todo este processo de recolha e análise de dados foi rentabilizado para a 

construção de uma base de dados em Access com indicadores de saúde e alguns determinantes, 

com o objectivo de criar um sistema de informação em saúde partilhado pelos vários municípios da 

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis. Este “Sistema de Informação e Avaliação da Rede 

Portuguesa de Cidades Saudáveis” foi distribuído pelos vários municípios em 2008, de modo a que 

cada um pudesse dar o seu contributo para o aperfeiçoamento do mesmo, e assim se proceder à 

introdução e análise dos dados. 

Projecto Municipal de Prevenção do Tabagismo 

Este Projecto foi iniciado no ano de 2006, com o objectivo de se desenvolver uma plataforma de 

entendimento comum entre as instituições e profissionais que trabalham na área do tabagismo, 

potenciando as acções dos agentes locais e delineando novas intervenções, de acordo com as 

necessidades locais. Assenta numa estratégia municipal, que integra os contributos de vários 

sectores da comunidade (autarquias, serviços de saúde, escolas, etc.), com o objectivo de conferir 

sustentabilidade às suas intervenções. 

No ano 2008 concluiu-se o estudo sobre hábitos tabágicos realizado junto de estudantes do 9º ano 

das Escolas Básicas 2/3 e Secundárias do Concelho do Seixal, no âmbito do qual havia sido 

aplicado um questionário (versão portuguesa do Global Youth Tobacco Survey) a uma amostra 

composta por 832 alunos. A análise dos inquéritos permitiu encontrar padrões gerais de 

comportamentos nos jovens, bem como determinar as atitudes dos jovens face ao tabaco e ao 

consumo desta substância. 

Tendo em conta os resultados obtidos através da realização deste estudo, foi concebido um Plano 

Municipal de Prevenção do Tabagismo nos Jovens direccionado e construído conjuntamente com as 

escolas básicas 2/3 e secundárias e que inclui um conjunto de actividades pedagógicas relacionadas 

com esta temática, as quais incluem a realização de trabalhos académicos, a construção de cartazes 

e a dramatização de pequenas peças teatrais. 

Incluído neste Plano Municipal está também um Concurso Inter-Escolas para realização de um Spot 

de Rádio sobre Prevenção Tabágica, cuja concretização deverá ocorrer ao longo do ano lectivo 

2008/9. 

Projecto de intervenção Comunitária de Apoio à Puérpera e à Família - “Saúde Sobre Rodas” 

Este projecto de intervenção comunitária pretende tornar os cuidados de saúde mais próximos das 

populações carenciadas e que possuem mais dificuldades no acesso aos mesmos. É dinamizado 
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através de uma unidade móvel, disponibilizada pela Direcção-Geral de Saúde ao Hospital Garcia de 

Orta, a qual está actualmente ao serviço deste projecto para intervir em todo o concelho do Seixal. 

Esta unidade móvel encontra-se apetrechada com equipamentos e consumíveis adequados à 

prestação de diversos cuidados médicos e de enfermagem, sendo as actividades na área da saúde 

dinamizadas por técnicos dos Centros de Saúde do Seixal e de Amora. A Câmara Municipal do 

Seixal, além de comparticipar nos custos gerais, disponibiliza uma técnica do Gabinete de Acção 

Social para apoio e articulação com as instituições da área social. 

Entre as acções mais desenvolvidas através deste projecto, encontram-se o rastreio da hipertensão 

arterial e o apoio a grupos de risco, seguido da vacinação, das consultas e ensino de planeamento 

familiar e das visitas domiciliárias ao nível da saúde infantil. No ano 2008, foram iniciados dois novos 

projectos, que se prendem com (a) a intervenção no Bairro Primeiro de Maio (Torre da Marinha) e (b) 

com o apoio a pessoas com práticas de prostituição. 

Projecto Prevenção de Intoxicações por Monóxido de Carbono 

Este projecto tem como principais objectivos, prevenir as intoxicações por monóxido de carbono, 

alertar para os seus efeitos sobre a saúde e divulgar estratégias de minorar o risco de exposição a 

este gás, principalmente nas habitações. O grupo de trabalho que dinamiza este projecto integra 

técnicos da Delegação de Saúde do Seixal, do Hospital Garcia de Orta, da Câmara Municipal do 

Seixal, da Associação de Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal e do Instituto Tecnológico do 

Gás. 

No ano 2008 foi realizada a primeira sessão pública sobre intoxicações por monóxido de carbono, 

que ocorreu no dia 4 de Junho. Sob a designação de “Intoxicações por Monóxido de Carbono: 

Prevenir, Informar, Esclarecer” esta sessão, que ocorreu nas Instalações dos Bombeiros Voluntários 

do Seixal, contou com a presença de profissionais de saúde e de técnicos relacionados com a 

segurança dos equipamentos e das instalações onde habitualmente ocorrem este tipo de 

intoxicações. No público estiveram presentes cidadãos comuns, que receberam informações práticas 

sobre este tipo de problemas e viram esclarecidas as suas dúvidas. 

Uma outra actividade desenvolvida no presente ano prendeu-se com a elaboração de um protocolo 

de cooperação entre as instituições envolvidas neste projecto e que tem como objectivo estabelecer 

um circuito de articulação entre as partes envolvidas, que promova uma resposta eficaz no 

tratamento das intoxicações agudas e crónicas. 

Avaliação do Impacto em Saúde 

A Avaliação do Impacto em Saúde consiste numa combinação de procedimentos, métodos e 

ferramentas, através das quais se podem identificar os principais impactos que determinado projecto, 

programa ou política irá exercer sobre a saúde de determinada população. 
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De forma a introduzir esta metodologia de trabalho no Projecto Seixal Saudável, foram desenvolvidas 

algumas ferramentas de trabalho, aplicadas ao Projecto de Prevenção de Intoxicações por Monóxido 

de Carbono e que passaram por: 

• Aplicação de um inquérito de recolha de opinião da comunidade, aquando da Sessão Pública 

sobre “Intoxicações por Monóxido de Carbono: Prevenir, Informar, Esclarecer”, que decorreu no 

dia 4 de Junho; 

• Elaboração de um documento que sintetiza os objectivos da Avaliação do Impacto em Saúde e 

os três tipos de avaliação existentes e de um instrumento genérico para ser utilizado em futuras 

avaliações desta natureza; 

• Elaboração de uma proposta de Avaliação do Impacto em Saúde prospectiva associada ao 

Projecto de Prevenção de Intoxicações por Monóxido de Carbono, com o objectivo de elaborar um 

estudo (prospectivo) do circuito de articulação de apoio às intoxicações crónicas e agudas 

relativas a esta problemática. 

Projecto BICLAS 

Projecto integrado na Candidatura ao programa QREN e que consiste no fornecimento de um 

sistema de bicicletas públicas na zona do Seixal e Arrentela. Este projecto está a ser coordenado 

pelo Gabinete do Projecto Seixal Saudável tendo sido constituída uma equipa de trabalho para o 

desenvolver composta, ainda, pelos seguintes serviços: GMU e AMESeixal. Sempre que necessário, 

serão convocados técnicos de outros serviços. 

Projecto GRELHA PLUS 

Projecto que consiste na aplicação de conceitos de Planeamento Urbano Saudável recorrendo a 

uma metodologia desenvolvida pela OMS, o “Spectrum Appraisal”. 

Este projecto desenvolve-se em duas fases, estando a primeira já concluída. Nesta fase foi 

constituída uma equipa multi-disciplinar com técnicos e agentes da comunidade do Seixal que 

elaboraram colectivamente um conjunto de questões sobre urbanismo e saúde. Estas questões, que 

são a base da Grelha PLUS, servirão para analisar um caso de estudo no Seixal, durante uma 

sessão de planeamento participado envolvendo a equipa já constituída. O objectivo deste trabalho é 

a implementação de conceitos de saúde em planeamento urbano, uma vez que a “saúde” de um 

aglomerado urbano e dos seus habitantes estão intimamente ligadas. 

“Espalhem a Notícia” 

A newsletter “Espalhem a Notícia” procura formar e informar a população em geral sobre questões 

de saúde pública fundamentais para a promoção da saúde e bem-estar. Esta publicação procura 

abordar temas que se enquadram na filosofia do Projecto Cidades Saudáveis. No ano de 2008 foram 

abordados temáticas relacionadas com a diabetes, multiculturalidade e segurança. 

Para além desta publicação o projecto dispõe ainda da Newsletter digital com periodicidade mensal, 

onde foram divulgados exemplos de boas práticas em saúde, desenvolvidas pelos parceiros do 
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projecto e informação pertinente no âmbito da promoção da saúde. Estas newsletter estiveram 

subordinadas aos seguintes temas: Tabaco, a saúde da mulher, protecção da saúde contra os 

efeitos das alterações climáticas, doenças cardiovasculares, saúde infantil, interculturalidade e o 

tabagismo nos jovens. 

Projecto Municipal de Segurança Rodoviária 

O projecto municipal de segurança rodoviária utiliza metodologias participativas que desenvolvem 

dinâmicas específicas com os professores, encarregados de educação e os alunos, alusivas às 

questões da segurança rodoviária, como sejam o cumprimento das regras de trânsito e de segurança 

e o uso adequado dos sistemas de retenção de segurança. É dinamizado pelos núcleos da Escola 

Segura da PSP, da GNR de Almada e o Gabinete do Projecto Seixal Saudável, tendo uma grande 

aceitabilidade pela comunidade escolar. No ano de 2008 participaram cerca de 17 escolas do ensino 

básico do 1º ciclo e o Colégio “As Joaninhas” abrangendo 700 alunos do 4º ano. O ano lectivo de 

2007/2008 culminou com uma grande festa de segurança rodoviária, que teve lugar no Parque da 

Verdizela, onde participaram cerca de 1100 crianças, provenientes de 52 turmas de 21 escolas. 

Ainda no âmbito deste projecto, desenvolveram-se acções práticas e palestras sobre esta temática 

com os alunos que frequentavam o 12º ano na Escola Secundária Dr. José Afonso. 

Desenvolveram-se acções de sensibilização sobre segurança/segurança rodoviária, junto dos idosos 

do concelho nas seguintes associações de idosos: ARPIFF, ARPIF, ARPIPF, AURPIA, AURPIC, 

AURPIM, AURPIS com a participação de cerca de 325 idosos. 

Durante este ano realizaram-se algumas reuniões com o grupo de trabalho que tem a seu cargo a 

implementação do observatório de segurança rodoviária, foi elaborada a aplicação informática para 

georreferenciar os sítios críticos do concelho que no futuro serão visualizados na página da Internet 

desta Câmara. Este projecto foi apresentado através de uma comunicação oral na Conferência 

Europeia de Cidades Saudáveis promovida pela Organização Mundial de Saúde, que teve lugar em 

Outubro de 2008, em Zagreb na Croácia. Participaram nesta reunião cidades que integram o 

movimento europeu de cidades saudáveis, que partilham experiências inovadoras e conhecimento 

sobre saúde em meio urbano. Foi ainda apresentado oralmente num simpósio sobre “Inovação em 

Saúde”, promovido pela Associação Portuguesa de Saúde Pública/Escola Nacional de Saúde 

Pública. No ano de 2008 passou a Integrar o IBank, o banco de inovação em saúde onde constam 

vários projectos inovadores no âmbito da saúde a nível internacional. 

Coordenação da Comissão Social da Freguesia de Paio Pires 

O Gabinete do Projecto Seixal Saudável detém a coordenação da Comissão Social de Freguesia de 

Paio Pires, neste sentido promoveu e acompanhou todos os projectos que se enquadram no Plano 

de Acção desta comissão, bem como as sessões plenárias, reuniões do núcleo executivo e reuniões 

dos grupos de trabalho. De entre as diversas acções desenvolvidas neste âmbito, destacam-se as 

acções no âmbito da preservação do meio ambiente desenvolvidas pelos técnicos da AMUCIP, 

Santa Casa da Misericórdia do Seixal e do Gabinete de Acção Social da Câmara envolvendo toda a 
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população do Bairro da Quinta da Cucena. 

Programa Integrado de Avaliação do Estado Nutricional, Hábitos Alimentares e Abordagem do 

Sobrepeso e Obesidade em Crianças do Ensino Básico 

A Câmara Municipal do Seixal associou-se ao trabalho da Plataforma Nacional Contra a Obesidade, 

através do desenvolvimento de um estudo sobre os hábitos alimentares das crianças do 1º ano do 1º 

ciclo do Ensino Básico, a desenvolver em 5 Municípios Portugueses - Seixal, Montijo, Oeiras, Viana 

do Castelo e Fundão - o qual será enquadrado, do ponto de vista científico, pela Universidade 

Atlântica. 

O Gabinete do Projecto Seixal Saudável assume internamente a coordenação deste projecto, que 

integra também a Divisão de Educação e a Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos. 

Pretende-se desenvolver uma investigação-acção, sistematizada em 3 fases diferentes: Elaboração 

de um diagnóstico Inicial, através da avaliação do estado nutricional das crianças e do seu índice de 

massa corporal; Fase de Intervenção, na qual serão desenvolvidas actividades relacionadas com a 

promoção de hábitos alimentares saudáveis e com a promoção de actividade física adequada; 

Avaliação do impacto da intervenção face ao Diagnóstico Inicial e do sucesso global da intervenção 

realizada. Neste sentido realizaram-se diversas reuniões de trabalho com os técnicos que 

representam os municípios e os técnicos da universidade atlântica que acompanha cientificamente 

este estudo. O gabinete do Projecto Seixal Saudável tem desenvolvido todas as diligências, junto 

das escolas, de acordo com as directrizes estabelecidas pelo grupo técnico da Universidade 

Atlântica. 

Foram, ainda, ministradas acções de formação aos examinadores que procederão ao exame físico 

das crianças, sendo que o Seixal apresentou 12 examinadores. 

Plano de comunicação do Projecto Seixal Saudável 

Elaboração do Plano de Comunicação do Projecto Seixal Saudável. Este plano visa melhorar a 

articulação e disseminação de informação entre os parceiros do projecto e com a comunidade 

através de uma rede de informação que permita a livre e transparente circulação da mensagem. 

Comporta os seguintes objectivos: Estreitar os laços de cooperação entre os parceiros; Disseminar 

informação sobre o projecto aos parceiros e população em geral; Divulgar exemplos de boas 

práticas, desenvolvidos pelos parceiros, no âmbito da promoção da saúde; Recolher e produzir 

informação sobre áreas relacionadas com os princípios das cidades saudáveis que sejam do 

interesse dos parceiros, de acordo com as suas áreas de intervenção; Promover o desenvolvimento 

de estratégias de marketing para a saúde, e desta forma aumentar a sensibilização para esta 

temática; Melhorar o controlo e gestão dos sistemas de informação; Permitir avaliar a comunicação 

do projecto. 
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Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 

O ano de 2008 caracterizou-se, sobretudo, por um forte investimento na divulgação do trabalho da 

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis e dos municípios associados, que se consubstanciou na 

produção e edição de 3 documentos, a saber: 

• Revista “Noticias da Rede Cidades Saudáveis”, com as principais conclusões do II Fórum “Pela 

Saúde – 10 Anos em Rede”, que se realizou em Viana do Castelo, em Outubro de 2007; com uma 

nota sobre o I Congresso Nacional sobre Estilos de Vida Promotores de Saúde, organizado pela 

DGS e que contou com a participação desta Rede; uma abordagem ao tema “Juntos na 

Diversidade”, no contexto do Ano Europeu do Diálogo Intercultural. 

• Publicação “Saúde em Rede – Boas Práticas das Cidades Saudáveis”, com projectos de 

promoção da saúde desenvolvidos pelos municípios associados e pela Rede Portuguesa de 

Cidades Saudáveis. Esta publicação congrega um conjunto de 103 projectos desenvolvidos em 

parceria. 

• Agenda 2009, com um conjunto de actividades a desenvolver pelos Municípios Saudáveis de 

Portugal ao longo do ano de 2009. Esta agenda representa um produto promocional da Rede e 

dos seus associados e a sua edição enquadra-se no objectivo estratégico: Divulgar o Projecto e a 

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, estimulando e apoiando a adesão de novos membros. 

Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS 

Destacamos no contexto do trabalho desenvolvido em 2008, o reforço da parceria com a 

Organização Mundial de Saúde e outras Cidades das Redes Nacionais de Cidades Saudáveis, 

designadamente, através da participação na Conferência Internacional de Cidades Saudáveis da 

OMS. O Município do Seixal apresentou uma comunicação sobre o projecto “Observatório de 

Segurança Rodoviária” e integrou a sessão comemorativa dos 20 Anos do Movimento Cidades 

Saudáveis intitulada “Esta é a sua Vida” com histórias do Movimento das Cidades Saudáveis. Foram 

convidados a contar a sua história, 14 municípios que tenham tido especial relevo na evolução deste 

projecto. O Seixal foi um dos municípios convidados e o seu representante político teve a 

possibilidade de partilhar com todo o plenário a história do Município do Seixal: o primeiro contacto 

com o Movimento Cidades Saudáveis, a criação do Projecto Seixal Saudável, a participação na Rede 

Europeia e a criação da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, os desafios e as dificuldades 

vivenciadas e o seu futuro. Esta Conferência Internacional decorreu sob o lema “Liderança pela 

Saúde e Desenvolvimento Sustentável – Saúde em todas as políticas locais” e através da mesma 

pretendeu-se assinalar os 20 anos do Movimento Cidades Saudáveis na Europa. O local da iniciativa 

foi emblemático, dado que Zagreb acolheu, em 1988, a Conferência de Cidades Saudáveis da 

Europa onde se lançou a primeira fase deste projecto europeu. 
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GABINETE DE GESTÃO DE CONCURSOS DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 
 

Em 2008, no âmbito das suas competências, o Gabinete assegurou a elaboração do Programa de 

Concurso, Caderno de Encargos e Anúncios para Abertura dos seguintes concursos, tendo, 

paralelamente, procedido à respectiva abertura: 

• Concurso Público Para a Limpeza de Diversas Instalações Municipais; 

• Concurso Público Internacional Para Prestação de Serviço de Varredura Manual na Freguesia 

de Corroios, durante os anos de 2008 e 2009; 

• Concurso Público Para Prestação de Serviço de Varredura Mecânica nas Freguesias de 

Corroios e Fernão Ferro, para os anos de 2008 e 2009; 

• Concurso Público Para a Prestação de Serviços de Lavagem e Desinfecção de Contentores de 

Resíduos Sólidos Urbanos pelo Período de 12 Meses; 

• Concurso Público Internacional Para a Segurança e Vigilância de Diversas Instalações dos 

Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal; 

• Concurso Público Internacional Para a Higiene e Limpeza das Instalações dos Serviços 

Operacionais da Câmara Municipal do Seixal; 

• Concurso Público Para a Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes nas Áreas 

Norte e Poente do Concelho do Seixal; 

• Concurso Público Para a Concessão de Exploração dos Bares da Biblioteca e Auditório do 

Fórum Cultural do Seixal; 

• Concurso Público Para o Fornecimento de 100 Computadores Pessoais e 10 Computadores 

Portáteis; 

• Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas Para a Substituição dos Quadros 

Eléctricos das Captações de Água FR 13 em Casal do Sapo, Fernão Ferro e JK 11 em Belverde; 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Complexo Municipal de 

Atletismo Carla Sacramento - Drenagem de Águas Pluviais; 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Assentamento de Lancil, 

Calçadas, Lajetas e Muretes; 

• Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas Para o Fornecimento da Plataforma de 

Suporte ao Atendimento - Balcão Único de Atendimento; 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Requalificação da 

Praceta Rodrigo Bessone Bastos; 

• Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas Para Aquisição de Serviços de 1.300 

Horas de Aluguer de Máquina/Escavadora Giratória de Rastos; 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 67 de 186 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Execução de Um Muro 

em Betão Armado na Escola EB1, Quinta da Nossa Senhora do Monte Sião, Torre da Marinha, 

Arrentela, Seixal; 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Execução de Marcas 

Rodoviárias, na Zona de Cruz de Pau e Paivas, Freguesia de Amora - Seixal; 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Moinho de Maré de 

Corroios - Trabalhos de Conservação Exterior/Pintura. 

Além disso, o Gabinete ainda preparou e participou nos Actos Públicos, bem como elaborou de 

Actas de diversos concursos como sejam:  

• Concurso Público Para a Prestação de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes Públicos 

em Miratejo - Freguesia de Corroios; 

• Concurso Público Para a Execução da Empreitada do Pavilhão Desportivo António Augusto 

Louro; 

• Concurso Público Para a Construção da EB1 - JI da Quinta dos Franceses e Arranjo do Espaço 

Exterior; 

• Concurso Público Para a Concepção/Execução da Empreitada de Construção da EB1/JI 

Integrada na Nun’Álvares - Arrentela; 

• Concurso Público Para a Execução da Empreitada de EB/JI de Miratejo - Construção do 

Refeitório e Espaço Exterior; 

• Concurso Público Para a Concepção/Execução da Empreitada Construção da EB1 com JI de 

Santa Marta do Pinhal; 

• Concurso Público Para a Execução da Empreitada de Miratejo - Intervenções nos Espaços 

Exteriores; 

• Concurso Público Para a Ampliação da EB1 Quinta de S. João - Arrentela; 

• Concurso Limitado Sem Publicação de Anúncio Para a Empreitada de Moinho de Maré de 

Corroios - Trabalhos de Conservação Exterior/Pintura. 

Para além disto, o Gabinete desenvolveu ainda outras actividades como sejam:  

• Realização e Participação em várias reuniões sobre procedimentos concursais; 

• Resposta a pedidos de esclarecimentos de vários Concursos Públicos e Limitados; 

• Parecer sobre o Protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e a Segurança Social no Âmbito 

do Espaço Cidadania; 

• Participação no Seminário Sobre a Modernização Administrativa; 

• Elaboração de resposta aos esclarecimentos solicitados pelos Serviços sobre procedimentos 

de concursos; 

• Parecer sobre a Candidatura no âmbito do RETECORK; 
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• Participação em várias Reuniões de Júri dos Concursos de Empreitadas de Obras Públicas e 

Fornecimentos; 

• Elaboração de Mapas para envio à Direcção-Geral do Património sobre Estatísticas dos 

Contratos Públicos de Fornecimentos de Bens e Serviços; 

• Listagem de Adjudicações de Empreitadas de Obras Públicas efectuadas no ano de 2008; 

• Elaboração de mapas relativos aos Contratos de Obras Públicas celebrados no 2:º Semestre 

de 2007, para envio ao IMOPPI; 

• Elaboração de Aviso referente às Adjudicações de Obras Públicas efectuadas no ano de 2007, 

ao abrigo do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; 

• Recurso Hierárquico relativamente ao Concurso Público Para a Execução da Empreitada de 

EB1/JI de Miratejo - Construção do Refeitório e Espaço Exterior; 

• Recurso Hierárquico relativamente ao Concurso Público Para a Execução da Empreitada do 

Pavilhão Escolar António Augusto Louro; 

• Publicação da Lista Final de Classificação do Anúncio do Concurso N.º 522/2008 relativo ao 

Concurso Público Para a Atribuição de 14 Licenças Para Transportes em Táxi, em Regime de 

Estacionamento Condicionado na Área do Município do Seixal. 
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DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

A Divisão de Recursos Humanos, durante o ano de 2008, procedeu à concepção e concretização 

dos projectos de desenvolvimento organizacionais “Modelo de Gestão de Competências” e “ 

Definição e Melhoria dos Procedimentos de Gestão de Recursos Humanos”; à continuidade do 

processo de avaliação de desempenho de 2007; ao desenvolvimento do processo de avaliação do 

desempenho de 2008; à implementação do novo Regime Vínculos Carreiras e Remunerações 

(RVCR) que incluiu o desenvolvimento de 6 sessões informativas sobre o novo RVCR e a 

elaboração de 910 notificações em cumprimento do art.113º do RVCR; à elaboração do orçamento 

das despesas com pessoal e acompanhamento da execução orçamental; à elaboração de propostas 

de modificação orçamental do Agrupamento 01- Despesas com o Pessoal. 

 
Secção de Recrutamento 

 

No âmbito da Secção de Recrutamento foram desenvolvidos, durante o ano de 2008, os processos 

de recrutamento, bem como a concepção e acompanhamento dos projectos de trabalho a seguir 

mencionados: 

Concursos abertos no ano 2007 e concluídos no ano 2008 

Foram concluídos 9 processos de concurso externos de ingresso e que corresponderam ao 

provimento de 21 lugares. Foram concluídos 22 processos de concurso internos de acesso que 

corresponderam ao provimento de 71 lugares. 

Concursos iniciados e concluídos no ano 2008 

Deu-se início e concluíram-se 36 processos de concursos internos de acesso que originaram o 

provimento de 101 lugares. 

Contratação em regime de contrato a termo resolutivo certo 

Na sequência dos 13 processos de contratação a termo iniciados e concluídos no ano 2008, 

resultaram 79 contratações para os seguintes grupos profissionais: Técnico Superior - 10; 

Administrativo - 3; Operário Qualificado - 1; Operário Semi-Qualificado - 18; Auxiliar - 47. 

Contratação em regime de prestação de serviços 

Foram concretizados 17 novos processos de contratação em regime de prestação de serviços e 

efectuados os procedimentos necessários à renovação de 175 processos e à rescisão de 29 

contratos. 

No âmbito do estatuto do pessoal dirigente foram concluídos 3 procedimentos concursais para 

provimento de cargos de direcção intermédia. 
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Foram também desenvolvidos 2 processos de renovação da comissão de serviço, 4 processos de 

nomeação em regime de substituição e 4 processos de cessação da comissão de serviço de titulares 

de cargos de dirigente da Câmara Municipal. 

Neste campo foram igualmente desenvolvidos 6 processos de nomeação em cargos de direcção de 

Projecto Municipal. 

Sentindo-se a necessidade de uniformizar os relatórios de demonstração de actividades, no âmbito 

das renovações das comissões de serviço dos dirigentes, foi apresentada uma proposta de modelo a 

implementar em 2009. 

Mobilidade 

Durante o ano de 2008 foram registados 125 pedidos de transferência dos quais 55 foram 

solicitações externas e 70 tiveram origem na Câmara Municipal. Dos pedidos com origem externa 36 

foram arquivados, 13 transitaram para 2009 e 6 resultaram em admissões. Quanto aos pedidos de 

origem interna 22 foram arquivados, 24 transitaram para 2009 e 24 resultaram em transferências 

internas. 

Foram, ainda, desenvolvidos 3 processos de requisição que resultaram em 2 admissões e 1 saída. 

Neste âmbito foi, igualmente, apresentado um projecto de sistema de gestão da mobilidade cujo 

grande objectivo foi conceber um modelo e respectivo procedimento para a mobilidade dos 

trabalhadores da Câmara Municipal do Seixal (CMS). 

Reclassificações profissionais 

Durante o ano de 2008 foram analisadas 69 processos de reclassificação, dos quais 37 foram 

deferidos. Estes deram origem à nomeação de funcionários nas seguintes carreiras: Técnico 

Superior – 14; Assistente Administrativo – 10; Operário – 5; Auxiliar – 8. 

Outros projectos 

Neste período a equipa deste sector concebeu, desenvolveu e executou dois projectos de grande 

importância para a gestão da previsão dos recursos humanos, concretamente: a implementação de 

um diagnóstico de necessidades feito a todos os serviços camarários e a elaboração de um mapa de 

pessoal respeitando as regras legalmente estabelecidas. 

 
Secção de Processamento 

 

Em 2008, esta secção desenvolveu as seguintes tarefas:   

• Inserção e actualização das tabelas de IRS para o ano de 2008 e alteração do Índice 100; 

pagamento do adicional do subsídio familiar a crianças e jovens; actualização dos suplementos 

remuneratórios com base no valor do índice 100 do vencimento de 2005 com as actualizações 

anuais de 2007 e 2008; 755 ajudas de custo e transporte; 840 recuperações de vencimento de 

exercício perdido; 1673 subsídios de férias; 1625 subsídios de natal; 55 monitoragens; 74 

processos de penhora de vencimento; 59 processos de junta médica por doença; 112 pedidos de 
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verificação domiciliária; 575 declarações diversas; 1570 certificados de formação enviados em 

anexo aos recibos de vencimento; 102 transferências internas; 3 licenças sem vencimento; 1700 

emissões, envelopagem e distribuição das declarações de IRS 2008; 344 pedidos efectuados aos 

trabalhadores para apresentação dos dados actualizados do BI; 56 pedidos de estatuto 

trabalhador estudante. 

• Elaboração das relações dos trabalhadores que receberam participação nos emolumentos e/ou 

custas de execuções fiscais e elaboração da relação nominal dos responsáveis em exercício de 

funções no ano de 2007 para integração na Conta de Gerência. 

• Processamento, conferencia e publicação da lista de antiguidade dos trabalhadores da CMS no 

ano de 2007. 

• Elaboração dos conteúdos da informação da página da Secção de Processamento para a 

intranet da CMS. 

• Elaboração do inquérito aos ganhos e duração do trabalho dos trabalhadores afectos à 

captação, tratamento e distribuição de águas. 

• Entrega e apreciação das candidaturas para bolseiros na Cooperativa Mista de Ensino do 

Laranjeiro. 

Procedeu-se igualmente à actualização dos montantes das prestações para encargos familiares e 

prestações por deficiência; inserção dos valores máximos de rendimentos do ano de 2006 para 

determinação dos escalões de abono de família para o ano de 2008; solicitação e deferimento de 39 

pedidos de horário de acompanhamento a crianças e jovens; 770 declarações anuais de 

rendimentos do agregado familiar; 770 comprovativos de certificados de matrícula. 

Procedeu-se, ainda, a: 

• Elaboração, emissão e envio dos mapas da ADSE, referente aos 4 trimestres de 2008; 220 

declarações das comparticipações da ADSE para entrega noutros Subsistemas de Saúde; 34 

pedidos de opção como beneficiário extraordinário de outro Subsistema de Saúde. 

• Processamento e elaboração dos mapas de férias dos trabalhadores da CMS, recepção e 

conferência dos mapas para aprovação pela Vereadora do Pelouro dos Recursos Humanos, 

Património e Acção Social, e posterior registo no sistema de gestão de pessoal (SGP) e no 

sistema de controlo automático de presenças (SCAP). 

• Criação e processamento do mapa dos contratados, referente ao ano de 2008 com posterior 

envio para a Direcção Geral de Estudos, Estatísticas e Planeamento. 

• Recolha e processamento de toda a informação resultante dos registos de assiduidade, 

tratamento das justificações, apresentadas pelas chefias, das anomalias (ausência e/ou 

irregularidades) verificadas nas listagens que são enviadas, quinzenalmente aos dirigentes dos 

serviços; inserção das escalas dos trabalhadores da CMS que praticam horário por turno; 66 

segundas vias de memórias de contacto do SCAP. 
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• Processamento de 5 processos de aposentação por limite de idade; 10 processos de 

aposentação por junta médica; 23 processos de aposentação concluídos; 2 processos de 

aposentação indeferidos; 24 processos de aposentação voluntária não antecipada; 1 processo de 

aposentação antecipada. 

Colaborou-se também com a equipa do Sistema de Gestão Documental (SGD) no apoio, 

acompanhamento da implementação e formação em SGD.  

 

Sector de Formação Profissional 
 

O Sector de Formação Profissional (SFP) desenvolveu a sua actividade nas seguintes áreas de 

actuação: formação profissional (formação interna, formação externa e autoformação), estágios, 

projecto RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) e projectos de 

desenvolvimento organizacional. 

Em 2008, as orientações definidas para estas áreas de actuação foram: concepção e implementação 

da formação interna por projecto, associada aos projectos municipais transversais em curso; 

conclusão do projecto ECDL (formação interna na área da certificação de competências em 

informática), ministrando formação aos trabalhadores inscritos e não abrangidos pela formação nos 

anos transactos; implementação do e-Citizen (formação em informática para assistentes 

operacionais); melhoria das metodologias de duas etapas do ciclo de formação interna – o 

diagnóstico de necessidades e a avaliação da formação – e definição de procedimentos de 

monitorização de formação interna, no âmbito da Norma ISO 9001:2000, do Sistema de Gestão da 

Qualidade; abrangência de novos públicos no projecto RVCC, visando pela primeira vez, a 

certificação dos nossos trabalhadores a nível do 12º ano; continuação da implementação de estágios 

curriculares, possibilitando a colocação de estagiários em todos os serviços municipais disponíveis 

para o acolhimento e acompanhamento de estágios. 

Acções de formação realizadas 

137 acções de formação interna, com 1518 participantes e um total de 1663,5 horas de formação. Do 

conjunto de formação interna, 32 acções, com 329 participações referem-se ao Projecto ECDL e 8 

acções, com 81 participações inserem-se na formação e-Citizen; 13 acções de formação dos 

serviços com intervenção metodológica e administrativa do SFP; 127 acções de formação externa, 

com 203 participações e um total de 2254,5 horas de formação; 10 acções de autoformação, com 8 

participações e um total de 119 horas de formação. 

Procedeu-se à definição do Modelo de Diagnóstico de Necessidades de Formação e do Modelo de 

Avaliação da Formação, com base na Norma ISO 9001:2000 e à melhoria dos procedimentos 

definidos no âmbito da realização da formação interna e definição de novos procedimentos de 

monitorização da realização da formação interna. 
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Fez-se a apresentação do Modelo de Diagnóstico de Necessidades de Formação da CMS no 

seminário “Inovação na Formação Profissional Autárquica”, promovido pela Área Metropolitana de 

Lisboa (AML) a 14 de Novembro de 2008. 

A CMS, enquanto maior organização de trabalho do Concelho, assume um papel estratégico na 

prossecução da importante função social de acolhimento de estagiários, possibilitando-lhes a 

aquisição de competências técnicas e relacionais em contexto de trabalho e preparando-os para a 

integração no mercado de trabalho. Em 2008, o SFP promoveu o acolhimento de 76 estágios 

curriculares, oriundos de escolas secundárias, escolas profissionais, universidades e politécnicos, 

relativos às grandes áreas de actuação da CMS. 

Em 2008, o projecto RVCC ganhou uma nova dinâmica, ao ter como destinatários pela primeira vez, 

desde o início do projecto (2003), trabalhadores que visaram a certificação de competências a nível 

do 12º ano. A participação dos trabalhadores no RVCC 9º ano diminuiu, na medida em que nos anos 

anteriores realizou-se o processo para todos os trabalhadores inscritos. 

RVCC 12º Ano: houve 24 inscrições de trabalhadores, que foram incluídas no conjunto das 120 

inscrições de 2007. Realizaram-se 4 sessões de apresentação do Referencial e Metodologias RVCC 

para 100 trabalhadores e constituíram-se 7 grupos para realização do processo, com um total de 78 

trabalhadores. 

RVCC 9º Ano: constituiu-se 1 grupo para realização do processo, com um total de 12 trabalhadores 

(decorrente das inscrições de 2007) e inscreveu-se 14 trabalhadores em 2008, para realização do 

processo em 2009. 

Procedeu-se ainda à elaboração de indicadores de gestão de recursos humanos, sendo de destacar 

o Balanço Social Anual; folha DRH, editada mensalmente e de distribuição a todos os trabalhadores; 

intranet - manutenção da página SFP. 

 

Sector de Medicina, Higiene e Segurança 

 

Vigilância da saúde 

A vigilância de saúde decorre do cumprimento do quadro legal de referência (DL 109/2000 -30/06) e 

consubstancia-se nos exames de saúde (admissão, periódicos, e ocasionais). No âmbito dos 

exames de selecção / admissão foram realizados 53 exames. Salientamos as consultas de 

psicologia com uma abrangência 29,2% de trabalhadores e ainda que 29,4% dos trabalhadores da 

Autarquia obtiveram uma consulta ocasional e que foram prescritas 1469 receitas médicas. 

Manutenção de equipamento de protecção contra incêndio 

Esta acção implicou a revisão de 555 extintores, tendo sido abrangidas 70 instalações municipais. 
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Vacinação 

O programa de vacinação Anti Gripal decorreu como habitualmente de forma sazonal com uma 

população inscrita de 361 trabalhadores a quem foi ministrada a vacina. O programa de manutenção 

de Caixas de Primeiros Socorros assegurou a gestão de 53 caixas distribuídas pelos serviços. 

Parcerias 

No âmbito do projecto Euridice “Prevenção de Toxicodependências em Meio Laboral” mantivemos a 

nossa participação no grupo de trabalho na produção de conteúdos de informação e formação. 

No âmbito da colaboração com o Centro de Formação Profissional do Seixal e com a Escola 

Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto, realçamos a continuação do apoio técnico dado aos 

estágios dos cursos de técnico e técnico superior de segurança e higiene. 

Participação dos trabalhadores 

No capítulo da participação dos trabalhadores salientamos o apoio técnico dado à Comissão de 

Segurança Higiene e Saúde, enquanto elemento fundamental do sistema SHST, na análise e 

reflexão sobre as questões de segurança e saúde na Autarquia.  
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DIVISÃO DE HABITAÇÃO 
 

Em conformidade com as competências da Divisão de Habitação o ano de 2008 assentou em duas 

vertentes de intervenção: Habitação e a Habitação Social. 

Na área da Habitação a intervenção técnica abrange todo o Concelho e pauta-se pela 

implementação de Programas Municipais e Nacionais, com vista à melhoria das condições de 

habitabilidade do parque habitacional: 

Vistorias de Salubridade e Estabilidade 

No âmbito desta acção foi realizado um total de 190 vistorias, das quais 170 de salubridade e 20 de 

estabilidade, tendo dado origem à elaboração de 190 relatórios técnicos (Auto de Vistorias). 

Das 170 vistorias de salubridade, onde se avaliaram as condições de insalubridade dos espaços 

vistoriados (habitações, espaços comerciais, armazéns, espaços comuns, etc.), 121 foram 

requeridas pelo proprietário, 32 pelo arrendatário, 11 pela administração do condomínio, 3 na 

qualidade de mandatário e 3 por iniciativa da Autarquia. 

As 20 vistorias de estabilidade avaliaram as condições de segurança das edificações, tendo 6 sido 

requeridas por proprietários, 6 pela administração do condomínio, 5 por iniciativa da Autarquia e 3 

por arrendatários. Destas 45% respeitam a edificações localizadas na Freguesia de Amora. 

Desenvolveram-se, ainda, acções no âmbito do PRID - Programa de Recuperação de Imóveis 

Degradados, programa de iniciativa municipal, que permite a intervenção do Município na realização 

de obras de conservação em habitações localizadas nos Núcleos Urbanos Antigos, em substituição 

dos senhorios, e obras em imóveis propriedade do Município, e do Programa “Pinte a sua Casa”, 

programa Municipal que visa promover a conservação das paredes exteriores dos edifícios 

localizados nos Núcleos Urbanos Antigos do Concelho, através da cedência gratuita de tinta e do 

seu estudo cromático. 

Na vertente da Habitação Social, a intervenção técnica direcciona-se quer para a população que 

reside em fogos propriedade do Município, quer para a população que ainda habita em núcleos de 

habitação degradada, quer ainda para a população em geral. 

Relativamente às comunidades residentes em fogos municipais, a intervenção definida pela Divisão 

de Habitação, assentou em: 

Gestão dos Bairros Sociais da Cucena e Fogueteiro, construídos no âmbito do PER (Programa 

Especial de Realojamento), dentro do qual foram implementadas diversas actividades: 

• Atendimento social às famílias, com o objectivo de os apoiar tecnicamente na resolução dos 

seus problemas; 

• Controle do pagamento das taxas de fruição: pedidos de revisão das taxas, acordos para 

pagamento das dívidas; 
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• Acompanhamento social e fiscal dos bairros; 

• Actualização da composição dos agregados familiares residentes e dos seus rendimentos 

económicos, com a finalidade de se proceder à actualização da taxa de fruição; 

• Articulação com outros serviços da autarquia, com o objectivo de se promover uma melhoria da 

qualidade de vida das famílias ao nível da sua residência no bairro (Divisão de Salubridade, DEV, 

DMEE, etc.); 

• Trabalho em parceria com diversas instituições que intervêm com a população residente, com 

a finalidade de se promover uma intervenção articulada e eficaz, com vista a uma melhoria da sua 

qualidade de vida (Santa Casa da Misericórdia do Seixal, AMUCIP, Junta de Freguesia da Aldeia 

de Paio Pires, Centro Comunitário “Várias Culturas. Uma Só Vida.”, GNR de Paio Pires, Serviço 

de Acção Social do Seixal, etc.); 

• Promoção de obras de conservação e manutenção nas habitações. 

Gestão do património habitacional municipal, localizado em diversas freguesias do Concelho: 

• Atendimento social às famílias, com o objectivo de as apoiar tecnicamente na resolução dos 

seus problemas; 

• Actualização dos agregados familiares residentes e dos rendimentos económicos, com a 

finalidade de se proceder à actualização das rendas; 

• Levantamento do parque habitacional (36 fogos), aos níveis das condições de habitabilidade e 

da área de cada fogo; 

• Trabalho em parceria com diversas instituições que intervêm com a população residente, com 

a finalidade de se promover uma intervenção articulada e eficaz, com vista a uma melhoria da sua 

qualidade de vida (Serviço de Acção Social do Seixal, Juntas de Freguesias, AURPIC, etc.). 

O trabalho desenvolvido junto da população que ainda reside nos núcleos de habitação degradada, 

recenseados no âmbito do PER, direccionou-se para: 

• Acompanhamento regular dos núcleos ao nível da fiscalização, de forma a controlar as 

construções de novas barracas e a residência de novos indivíduos/famílias; 

• Actualização dos agregados familiares residentes nos diversos núcleos; 

• Atendimento social aos agregados residentes, com o objectivo de os apoiar tecnicamente na 

resolução dos seus problemas; 

• Articulação com outros serviços da autarquia, com o objectivo de se promover uma melhoria da 

qualidade de vida das famílias ao nível da sua residência (Divisão de Águas, Divisão de 

Salubridade, etc.). 

No que respeita ao núcleo de Santa Marta, a intervenção da Divisão foi mais alargada e 

diversificada, dada a sua dimensão territorial, o número de famílias residentes e os problemas 

sentidos pela população. 
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Para além das acções já enumeradas anteriormente, foi delineado um plano de trabalho, em 

articulação com outros serviços da Autarquia (GAS, DEV, DSIT – Div. Esgotos, DMEE) com vista à 

melhoria das condições de habitabilidade e segurança dos moradores:  

• Avaliação das deficiências dos vários sistemas de drenagem de esgotos do bairro, e 

inventariação do tipo de obras a executar para minimização imediata dos problemas; 

• Aquisição de 34 postes de madeira para substituição dos cabos eléctricos que se encontram 

actualmente suspensos nas árvores e que serão alvo de remoção. 

As acções já efectuadas no terreno contaram com a participação directa da população, tendo pelo 

facto sido desenvolvido um trabalho contínuo de dinamização com a Comissão de Moradores e com 

as famílias residentes. 

Foi ainda desenvolvido um trabalho em parceria com diversas instituições que intervêm com a 

população, com a finalidade de se promover uma intervenção articulada e eficaz, com vista a uma 

melhoria da sua qualidade de vida (Santa Casa da Misericórdia do Seixal, Junta de Freguesia de 

Corroios, Escola EB1 da Quinta de Santa Marta, Serviço de Acção Social do Seixal, etc.). 

A intervenção desenvolvida no núcleo de habitação degradada de Vale de Chícharos, direccionou-se 

para: 

• Acompanhamento regular do núcleo ao nível da fiscalização, de forma a controlar a residência 

de novos indivíduos/famílias e novas construções; 

• Atendimento social aos agregados familiares residentes, com o objectivo de os apoiar 

tecnicamente na resolução dos seus problemas; 

• Articulação com outros serviços da autarquia, com o objectivo de se promover uma melhoria 

das condições de habitabilidade; 

• Articulação interinstitucional com entidades que intervêm directamente com a população 

(CRIAR´T, Escolas da área, Serviço de Acção Social do Seixal, etc.). 

Em relação ao sub-programa PER-Famílias, que permite aos agregados familiares recenseados no 

PER a aquisição de habitação própria com apoio financeiro, a fundo perdido, do IHRU e da 

Autarquia, no ano de 2008 foram iniciadas duas candidaturas, encontrando-se actualmente uma em 

fase de conclusão (realização de escritura) e a outra em instrução/avaliação por parte do IHRU. 

No que concerne ao trabalho desenvolvido para a comunidade residente no Concelho do Seixal, a 

Divisão promove o atendimento técnico semanal, com o objectivo de apoiar e esclarecer a população 

aos diversos níveis. 

No âmbito do atendimento social foram constituídos 78 novos processos sócio-familiares, dos quais 

99% se trataram de pedidos de atribuição de habitação social, derivados de problemas vários – 

endividamento, desemprego, baixos recursos financeiros/incapacidade para pagamento da 

prestação ou renda, problemas de saúde, etc. 
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A equipa técnica da Divisão de Habitação participou na Rede Social, enquanto coordenadora pela 

monitorização e dinamização do Eixo 1 – Qualidade e Qualificação Urbana e Residencial, e como 

serviço da Autarquia na Comissão de Freguesia da Aldeia de Paio Pires. Participou igualmente na 

elaboração das candidaturas ao QREN, nas vertentes Programas integrados de Valorização das 

Frentes Ribeirinhas e Marítimas e Parcerias para a Regeneração Urbana “Bairros Críticos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 79 de 186 

 

DIVISÃO DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL - ECOMUSEU MUNICIPAL 
 

A programação museológica constituiu uma importante componente do trabalho realizado em 2008: 

foram elaboradas e apresentadas propostas base para a programação dos núcleos da Quinta da 

Trindade e da Mundet, incluindo proposta de áreas a afectar aos respectivos núcleos museológicos. 

No que concerne a programação museológica para a Quinta da Trindade, foram acompanhados os 

trabalhos de equipa técnica interdepartamental, de que resultou uma proposta base de termos e 

áreas de referência para a futura elaboração de programa de arquitectura e projecto. No âmbito das 

exposições temporárias, procedeu-se à conclusão do programa expositivo da exposição «Cortiça ao 

milímetro» no âmbito da programação do Núcleo da Mundet (Fevereiro 2008/Outubro 2009). 

Procedeu-se à elaboração de propostas e conteúdos para a programação de exposição temporária 

que se prevê intitular «A saída da fábrica», também para o Núcleo da Mundet. Assegurou-se a 

programação da exposição apresentada na Oficina do Núcleo Naval «Estuário em festa» 

(Abril/Outubro 2008). Foi programado um ciclo de duas exposições – sobre o tema geral 

«Bacalhoeiros – entre a Terra Nova e o Seixal»; procedeu-se à elaboração de programa da primeira 

exposição, intitulada «A Ponta dos Corvos e a seca de bacalhau» (Outubro 2008/Março 2009); a 

segunda exposição intitular-se-á «Memórias da faina do alto mar» (Abril/Outubro 2009). 

Assegurou-se a elaboração do programa da exposição temporária no âmbito de parceria com o 

Museu Nacional de Arqueologia, no quadro e com o apoio do Programa Promuseus do Instituto dos 

Museus e da Conservação – Rede Portuguesa de Museus, intitulada «Quinta do Rouxinol: uma 

olaria romana no estuário do Tejo (Corroios, Seixal)» (Março/Novembro 2009 – Museu Nacional de 

Arqueologia). Procedeu-se à elaboração de conteúdos e proposta de programa da exposição de 

longa duração para o Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, a instalar para a sua reabertura ao 

público, prevista para 2009. Procedeu-se também ao desenvolvimento do Programa de Iniciativas de 

Serviço Educativo de 2007/2008, assim como à elaboração e início de implementação do Programa 

de Iniciativas de Serviço Educativo de 2008/2009. Efectuou-se uma reformulação do programa de 

funcionamento da Oficina do Núcleo Naval, com a elaboração de um novo modelo de funcionamento 

como oficina de modelismo naval. Abarcando aspectos de programação ligados ao património 

industrial e ao património marítimo, para além de outros, foram elaboradas e apresentadas propostas 

programáticas no âmbito do projecto municipal «Acção Integrada de Regeneração e Valorização da 

Frente Ribeirinha Seixal - Arrentela» no QREN - Quadro de Referência estratégico Nacional - 

Programa Operacional Regional de Lisboa - Eixos Prioritários II - Sustentabilidade Territorial - e III 

Coesão Social - Programas integrados de valorização de frentes ribeirinhas e marítimas. 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 80 de 186 

No que concerne as relações institucionais na área do património e de museu, mantiveram-se as 

adesões (Câmara Municipal do Seixal, através do Ecomuseu) junto de várias organizações nacionais 

e internacionais: ADCR - Associação para o Desenvolvimento da Conservação e Restauro 

(Portugal); Associação Nacional de Municípios com Centro Histórico; ICOM - International Council of 

Museums - através do ICOM-Portugal; EMH - European Maritime Heritage; AMMM - Associação dos 

Museus Marítimos do Mediterrâneo; TIMS - Sociedade Molinológica Internacional e Rede Portuguesa 

de Moinhos; TICCIH - Comité Internacional para a Conservação do Património Industrial e 

Associação Portuguesa de Património Industrial. RETECORK - Rede Europeia de Territórios 

Corticeiros. Mantiveram-se activos os protocolos com o Centro de Arqueologia de Almada, com a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (Departamento de 

Conservação e Restauro) e com a Escola Secundária Manuel Cargaleiro. No âmbito do Programa 

Promuseus (IMC-Rede Portuguesa de Museus), tendo em vista a preparação e organização da 

exposição temporária «Quinta do Rouxinol: uma olaria romana no estuário do Tejo (Corroios, 

Seixal)», foram desenvolvidos os respectivos programa expositivo e projecto museográfico, 

articulando recursos técnicos e científicos do Ecomuseu com a contratação de um técnico superior 

ligado simultaneamente ao Museu Nacional de Arqueologia, no qual foram executadas algumas 

acções de conservação e documentação do acervo do EMS a integrar na exposição. 

No âmbito do calendário do Projecto “Inventário museológico e digitalização de colecções 

fotográficas e divulgação de acervo, móvel e imóvel do Ecomuseu Municipal do Seixal” - Programa 

Operacional da Cultura (POC: Acção 1. Inventário e Digitalização do Património Cultural Móvel e 

Imóvel e sua Divulgação, Medida 2.2. Utilização das Novas Tecnologias da Informação para Acesso 

à Cultura), foi elaborado um relatório final, não obstante se ter dado continuidade a procedimentos 

diversos destinados à completa execução do programa – nomeadamente a nível de alimentação das 

bases de dados e da divulgação multimédia e em linha, de acervo digitalizado e conteúdos 

produzidos ao longo do projecto. 

Por iniciativa da CMS, através do Ecomuseu, foi organizada, em parceria com o Instituto de Museus 

e da Conservação/Rede Portuguesa de Museus e o Museu de Marinha, e realizada no Seixal (18 

Fevereiro 2008) uma Jornada Técnica de Museus de Temática Marítima, em que estiveram 

representadas dezanove instituições/entidades portuguesas e o Museu Marítimo de Barcelona 

(Catalunha/Espanha). Foram distribuídas e divulgadas as conclusões desta Jornada. Na sequência 

da cooperação desenvolvida com o Museu de Marinha, foi apresentada uma proposta de protocolo 

com a Câmara Municipal do Seixal. Tendo o mesmo objectivo estratégico de desenvolver uma linha 

de trabalho e de cooperação entre entidades e museus sobre temática marítima, o Ecomuseu 

elaborou e difundiu semestralmente, em suporte digital um boletim informativo intitulado 

«INFOrMAR». 
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Tendo em vista a activação da cooperação entre museus da Rede Portuguesa de Museus e ainda 

abarcando outros museus do distrito, foi promovida e realizada no Ecomuseu - Núcleo da Mundet - 

uma Reunião de Serviços Educativos de Museus da RPM do Distrito de Setúbal, dedicada ao tema 

«Avaliação e Estudos de Públicos» (3 de Março 2008). Foram organizados em parceria com o 

Instituto de Museus e da Conservação/Departamento de Património Imaterial, tendo acolhimento no 

Seixal (27 Junho 2008) o Colóquio «Saberes e Técnicas: entre o Registo e a Transmissão», 

integrado no Ciclo de Colóquios do IMC sobre «Museus e Património Imaterial: Agentes, Fronteiras, 

Identidades». 

Através do Ecomuseu desenvolveram-se importantes relações internacionais, consolidando a 

projecção do Município do Seixal em diversas áreas patrimoniais e de acção cultural. No âmbito da 

participação do Ecomuseu na Associação dos Museus Marítimos do Mediterrâneo (AMMM) foi 

preparado, organizado e realizado no Seixal o XIV Fórum sobre Património Marítimo do 

Mediterrâneo (23-25 de Outubro), sobre o tema «Inventários e Divulgação de Património Marítimo e 

Fluvial – o papel dos museus e a participação das comunidades». Também no âmbito da AMMM, o 

Ecomuseu participou numa jornada temática sobre património marítimo imaterial (Maio), em 

Barcelona, assim como na preparação e apresentação de uma candidatura ao Programa Cultura 

2007, com o projecto (2008-2012) intitulado «Maritime Soul, Spreading Intangible Heritage», 

coordenado pelo Museu Marítimo de Barcelona. No âmbito da participação na organização EMH - 

European Maritime Heritage - o Ecomuseu esteve representado nas reuniões do Conselho Cultural 

realizadas em Londres (Janeiro) e na Alemanha/Rostock (Outubro). No âmbito da RETECORK - 

Rede Europeia de Territórios Corticeiros - o Ecomuseu desenvolveu diversas acções para a 

representação institucional da CMS naquela organização, nomeadamente através da participação 

técnica da respectiva chefe de divisão em reuniões realizadas no Seixal (Janeiro e Junho), na 

Sardenha/Itália e em Los Barrios/Espanha (respectivamente Junho e Novembro). Foram elaboradas 

e apresentadas diversas propostas de actividades a desenvolver com os contributos da CMS no 

âmbito da RETECORK. A convite do TICIH, foi assegurada a participação numa reunião de 

apresentação e discussão do alargamento da ERIH - European Route of Industrial Heritage – 

realizada em Barcelona e Terrassa (1 e 2 de Abril). A convite dos organizadores foi assegurada 

participação e divulgada experiência do Ecomuseu na Jornada «O Património Marítimo como factor 

de desenvolvimento. Experiências europeias», no Aquarium de Donostia, San Sebastián (17 de 

Dezembro), organizada pelo serviço Europe Direct de Itsasmendikoi (que integra uma rede de 

informação oficial da Comissão Europeia) e pela Udalarrantz (rede de municípios pesqueiros 

bascos), em colaboração com o Museu Naval de Donostia e a Eusko Ikaskuntza (Sociedade de 

Estudos Bascos). Procedeu-se à recepção e acompanhamento (Núcleos da Mundet e do Moinho de 

Maré de Corroios e extensão na antiga fábrica de pólvora/Circuito da Pólvora Negra de Vale de 

Milhaços) da visita de participantes no Congresso SHOTLISBON 2008 – The Society for the History 

of Technology (11 de Outubro). 
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Associados à programação de exposições do Ecomuseu, tiveram desenvolvimento importantes 

projectos de investigação, nomeadamente sobre moinhos de maré em Portugal, no âmbito da 

respectiva Área de Investigação e de Projecto do Ecomuseu; sobre a Olaria Romana da Quinta do 

Rouxinol e o respectivo espólio/acervo arqueológico, no âmbito do Serviço de Arqueologia, 

articulando diversas acções com o Serviço de Conservação e Inventário Geral e tendo o apoio 

científico e técnico de Carlos Fabião e de João Almeida, ao abrigo da parceria apoiada pelo 

Programa Promuseus do IMC; sobre a indústria corticeira em Portugal e o património industrial da 

Mundet e sobre a indústria de pólvora em Portugal e o património industrial integrado actualmente no 

Circuito da Pólvora Negra da antiga fábrica de Vale de Milhaços, no âmbito do Serviço de Inventário 

e Estudo de Património Industrial; sobre embarcações de valor patrimonial no estuário do Tejo (ditas 

tradicionais), no âmbito do inventário iniciado em 2007 e desenvolvido em 2008, no âmbito da Área 

de Investigação e de Projecto sobre Cultura e Património Flúvio-Marítimos e do Serviço de 

Património Marítimo, com o importante apoio logístico da Associação Naval Sarilhense e do Centro 

Náutico Moitense. 

Foi assegurado apoio ao projecto de investigação «Joaquim Vieira Natividade (1899-1968) – Ciência 

e Política do Sobreiro e da Cortiça», do investigador Ignacio Pereda, tendo o mesmo dado lugar à 

edição de uma monografia e à implementação de um site temático. 

Tendo em vista quer a organização e programação, quer a representação do Ecomuseu em reuniões 

técnicas e encontros científicos, através da apresentação de comunicações, foram desenvolvidas 

pesquisas e elaborados textos e ou apresentações e comunicações orais incidindo sobre temáticas 

museológicas em geral (por exemplo sobre núcleos museológicos) e sobre caracterização e 

valorização de património associado à programação do Ecomuseu, particularmente sobre 

arqueologia, património e cultura flúvio-marítimos; inventário de embarcações de valor patrimonial do 

estuário do Tejo; meio técnico e património industrial. Desenvolveram-se acções de pesquisa, 

documentação e caracterização de sítios patrimoniais/imóveis inscritos na Carta do Património do 

Concelho do Seixal e que integram a estrutural territorial do Ecomuseu: Quinta da Trindade e 

Mundet. Os respectivos dossiês tornaram-se acessíveis aos utilizadores do CDI do Ecomuseu. 

Assegurou-se o prosseguimento de pesquisas e da compilação de dados em desenvolvimento do 

projecto «Personalidades vinculadas ao Concelho do Seixal». 

Relativamente à incorporação e gestão de acervo museológico, procedeu-se ao registo de entrada 

(pré-inventário) de todo o espólio oferecido ao Ecomuseu e também a algum espólio anteriormente 

adquirido e só em 2008 sujeito a processo de selecção, nomeadamente reportado à Mundet e ao 

Circuito da Pólvora Negra/Vale de Milhaços. No que concerne as colecções bibliográficas e 

fotográficas foram incorporados no CDI do Ecomuseu 607 novos documentos (dos quais 233 por 

permuta, 168 por oferta e 173 por compra) e 11349 novas imagens (em suporte analógico e digital). 

Procedeu-se à digitalização e incorporação de documentação sobre património imóvel 

(nomeadamente Igreja de Arrentela) temporariamente depositada no Ecomuseu para o efeito. 
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Quanto ao sistema de documentação e informação do Ecomuseu, foram desenvolvidas acções de 

documentação e estudo de acervo museológico, destacando-se: acervo ligado ao Moinho de Maré 

de Corroios e à moagem; acervo ligado à Mundet e à temática da cortiça e acervo arqueológico 

proveniente da Quinta do Rouxinol. No que respeita o inventário e documentação de acervo móvel, 

foram criados 3087 novos registos na base de dados de inventário geral Micromusée – dos quais 

2110 de bens artísticos e históricos, 574 de bens técnico científicos e industriais e 381 de bens 

arqueológicos. No âmbito do CDI do Ecomuseu procedeu-se, ao nível de inventário e catalogação na 

base de dados Mobytext, à alteração de 89 registos e à introdução de 897 novos registos. Esta base 

de dados dispunha, em 31 de Dezembro de 2008, de 7281 registos (monografias e material não livro, 

periódicos e analíticos). Na base de dados Photo procedeu-se à introdução de 11657 novos registos. 

Esta base de dados dispunha, em 31 de Dezembro de 2008, de 47930 registos de fotografias. Na 

base de dados Archi procedeu-se à actualização de diversas fichas de imóveis – inventário da Carta 

do Património do Concelho do Seixal Foram desenvolvidos os procedimentos de preparação de 

informação e de implementação da ferramenta OPAC-Web para acesso daquela na internet, 

envolvendo acervo inventariado e documentação fotográfica. 

No que diz respeito à conservação e restauro, desenvolveram-se acções de conservação preventiva 

e de conservação de acervo integrado nas exposições, assim como de reorganização das reservas 

museológicas. Nesta área de trabalho tiveram particular relevância as acções de conservação e 

restauro reportadas às exposições temporárias – Cortiça ao milímetro e Quinta do Rouxinol: uma 

olaria romana no estuário do Ntejo (Corroios, Seixal) – assim como à refuncionalização do sistema 

de moagem do Moinho de Maré de Corroios. Os procedimentos de manutenção quotidiana e gestão 

de imóveis e espaços integrados no Ecomuseu são porém prevalecentes sobre as acções 

específicas de conservação de acervo, no balanço de recursos empregues e do esforço de gestão 

técnica e logística, situação que se pretende inverter no futuro. No que concerne a conservação e 

gestão de embarcações, a par da conservação do bote de fragata Baía do Seixal, releva-se a 

intervenção de recuperação do varino Amoroso, em estaleiro em Sarilhos Pequenos, onde também 

permaneceu, embora a aguardar o reinício de intervenção, o bote de fragata Gaivotas. 

No que concerne a valorização do território e património cultural imóvel, no âmbito da Revisão do 

Plano Director Municipal do Seixal, foi elaborado e apresentado o parecer da DPHN/Ecomuseu sobre 

a última proposta facultada a este serviço (Agosto 2007). Foi elaborado e apresentado parecer da 

DPHN/Ecomuseu sobre o Plano de Pormenor da Baía Sul e Área de Intervenção do Estudo de 

Enquadramento. No âmbito da Comissão Municipal de Acompanhamento de Estudos de Impacto 

Ambiental, a DPHN/Ecomuseu elaborou e apresentou pareceres e contributos para o projecto de 

Gestão Ambiental de Obras no Município do Seixal, para o Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação, para o Estudo de Impacte Ambiental da Terceira Travessia do Tejo e para o Estudo de 

Impacte Ambiental do Projecto da Nova Linha de Decapagem da Lusosider foram elaborados e 

apresentados diversos pareceres técnicos sobre intervenções e aspectos associados a Núcleos 
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Urbanos Antigos do Concelho, assim como referentes a imóveis e conjuntos de valor patrimonial 

inscritos na Carta do Património do Concelho. 

Procedeu-se à elaboração e apresentação de informações para requerer à Administração do Porto 

de Lisboa S.A. a renovação das licenças de utilização das parcelas referentes ao Núcleo Naval do 

Ecomuseu, ao Cais, Ponte e Passadiço no Seixal e à Rampa e Varadouros na Ponta dos Corvos. 

No que reporta à comunicação expositiva, no Núcleo da Mundet do Ecomuseu continuou a 

apresentar-se, ao longo de 2008, a exposição de longa duração «Quem diz cortiça diz Mundet…» 

com os núcleos expositivos «A cortiça na fábrica» e «A preparação», no Edifício das Caldeiras de 

Cozer e, no Edifício das Caldeiras Babcock & Wilcox, o tema da «Produção de vapor para a fábrica» 

que, em função do projecto museográfico da exposição temporária, foi tratado através de folhas de 

sala. No Núcleo da Mundet, foi inaugurada em Fevereiro de 2008 a exposição temporária «Cortiça 

ao milímetro», no Edifício das Caldeiras Babcock & Wilcox. No Núcleo Naval, assegurou-se a 

continuação da exposição de longa duração «Barcos, memórias do Tejo». Na Oficina do mesmo 

Núcleo foram apresentadas as exposições temporárias: «Vento bota fora» (até 20 de Abril); 

«Estuário em festa» (de 22 de Abril a 26 de Outubro 2008); «A Ponta dos Corvos e a seca de 

bacalhau» (a partir de 28 de Outubro), fazendo parte do ciclo «Bacalhoeiros – entre a Terra Nova e o 

Seixal», a prosseguir em 2009. Foi assegurada a abertura regular a públicos em visitas 

acompanhadas do Circuito da Pólvora Negra, com a caldeira e a máquina a vapor conservados em 

funcionamento, apesar de não estarem ainda sujeitsd a intervenção museográfica interpretativa. No 

âmbito da itinerância da exposição (iniciada em Outubro de 2005) «Moinhos de maré do ocidente 

europeu», foi assegurada a sua circulação e apresentação em nove espaços e sítios diferentes, em 

Espanha, França E Irlanda do Norte/Reino Unido. No conjunto de exibições em 2008, totalizou 14231 

visitantes, segundo informações das entidades organizadoras. Procedeu-se à produção e oferta à 

Igreja Paroquial de Arrentela de painéis sobre o património arquitectónico e integrado deste imóvel 

classificado de Interesse Público, tendo sido aproveitada a oportunidade de comemoração do Dia 

Internacional dos Monumentos e Sítios (18 Abril), incidindo no tema «Património Religioso e lugares 

sagrados». 

Correspondendo a uma das mais importantes iniciativas de comunicação e divulgação, realizou-se, 

pelo terceiro ano consecutivo, o Maio Património, abarcando o 2º Encontro de Embarcações 

Tradicionais na Baía do Seixal, o Dia Internacional dos Museus e 26º aniversário do Ecomuseu e a 

Noite dos Museus, entre 16 e 20 de Maio. No programa do 2º Encontro de Embarcações na Baía do 

Seixal esteve integrada a Sessão Pública (17 de Maio) sobre «Associações náuticas e museus, 

como agentes de desenvolvimento, através das culturas e patrimónios flúvio-marítimos», de que 

decorreram as respectivas recomendações, divulgadas publicamente. 

Integrando e articulando um variado espectro de iniciativas dirigidas a diferentes públicos-alvo, 

abarcando várias estratégias e metodologias de comunicação e de mediação de exposições e de 

património cultural interpretado in situ, o Ecomuseu promoveu os Programas de Iniciativas 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 85 de 186 

2007/2008 e 2008/2009, calendarizados de forma articulada com os ciclos lectivos, ainda que 

destinando-se a todos os públicos-alvo do Ecomuseu (e não apenas à comunidade educativa). 

Foram registados 16 062 visitantes do Ecomuseu em 2008 (em que se incluem 611 utilizadores do 

CDI e 4388 visitantes em passeios de barco), dos quais 32%, 5193 visitantes, inseridos em grupos 

escolares. Do conjunto de visitantes, apenas 750 pagaram taxa de utilização em passeios de barco. 

Verificou-se um aumento geral de 14% de visitantes, no geral, em relação a 2007. Por ordem 

decrescente, os meses de maior afluxo foram: Maio, Junho, Julho, Outubro, Agosto, Novembro, 

Fevereiro, Abril, Setembro, Março, Janeiro e Dezembro. Podem assim retirar-se algumas conclusões 

sobre as diversas potencialidades a considerar na diversificação da programação para diferentes 

públicos-alvo a cujos interesses o Ecomuseu pode continuar a responder e para os quais se podem 

desenvolver e/ou qualificar actividades. 

O CDI do Ecomuseu assegurou a produção e difusão mensais do Boletim de Informação 

Bibliográfica, disponibilizado em versão digital através do respectivo site e divulgado quer 

internamente, quer junto de escolas, bibliotecas, museus municipais, Universidades e diversas 

entidades exteriores. 

Procedeu-se a uma actualização de conteúdos gerais (estáticos) do site do Ecomuseu, a par da 

regular actualização (no mínimo, quinzenalmente) de conteúdos dinâmicos (nomeadamente 

exposições, notícias e destaques). Embora não dispondo de dados estatísticos sobre visitantes do 

site, conhecemos, de forma empírica, a repercussão que este importante recurso tem junto dos 

públicos e utilizadores do Ecomuseu. 

Foi assegurada ao longo do ano a manutenção e actualização de conteúdos no site sobre Moinhos 

de Maré do Ocidente Europeu, no qual se registaram 2583 visitas (correspondendo a um aumento de 

62% em relação a 2007). 

No que toca as edições municipais, foi assegurada a regular edição, trimestral, do boletim Ecomuseu 

Informação, totalizando perto de 24000 boletins distribuídos gratuitamente (dos quais mais de 12000 

por assinatura). Foram também editados o Dossiê didáctico nº5, A pé pela Amora, assim como 

folhetos do Ecomuseu – edições em inglês e/ou reedição – assim como diversos materiais de 

divulgação das exposições e actividades de comunicação. Para além da regular divulgação das 

iniciativas do Ecomuseu na Agenda Cultural e no Boletim Municipal, foi também assegurada a 

divulgação de actividades no Boletim da Rede Portuguesa de Museus. A revista do IMC 

Museologia.pt – nº 2, 2008 – publicou um artigo de Graça Filipe intitulado «Património e museologia, 

planeamento e gestão para o desenvolvimento. Conceitos e práticas em mudança no Ecomuseu 

Municipal do Seixal». 

De acordo com a Lei-quadro dos Museus Portugueses (Lei 47/2004) e tendo em vista o processo de 

credenciação do Ecomuseu Municipal na Rede Portuguesa de Museus, foi apresentada, em 2008, 

uma versão revista e actualizada do documento de 2007 que constituiu proposta de Regulamento do 

Ecomuseu Municipal, acompanhada de proposta para a Política de Incorporações do Ecomuseu. 
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Foi também apresentada uma proposta de Regulamento da Carta do Património do Concelho do 

Seixal, reportada ao processo de Revisão do Plano Director Municipal, complementada com uma 

proposta de Incentivos à Salvaguarda de Património Cultural Imóvel do Concelho. 
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PELOURO DO DESPORTO, INFRA-ESTRUTURAS MUNICIPAIS E 
ACESSIBILIDADES 

 

DIVISÃO DE DESPORTO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 
 

Todo o processo desportivo foi desenvolvido com uma forte interacção com a comunidade, através 

do funcionamento e consolidação de um vasto conjunto de mecanismos de participação, reuniões de 

trabalho e contactos permanentes, de que destacamos o Conselho Desportivo Municipal, as 

Comissões Desportivas de Freguesia, a Comissão Organizadora da Seixalíada e os respectivos 66 

Grupos Organizadores de Modalidade, as Comissões Técnicas de Modalidade, as estruturas de 

acompanhamento dos projectos “Programa Continuar”, “Desporto para a População com 

Deficiência”, “Férias Desportivas” e as múltiplas reuniões de coordenação e articulação de projectos 

específicos ou globais, com realce para o Plenário de Colectividades Desportivas. 

No que diz respeito ao Conselho Desportivo Municipal, o trabalho resultante do processo de uma 

auscultação permanente, tem suscitado bons resultados em termos da Participação Popular 

nomeadamente no que diz respeito às Normas e Critérios de Apoio ao Movimento Associativo, 

propostos para 2008. 

Neste sentido foram colocados para análise 9 temas, cujas conclusões tiveram importância para a 

actividade desportiva do Município, destacando-se a aprovação do parecer sobre as GOP’s na área 

de desporto para 2009. Na base deste trabalho estiveram a realização de um Plenário e de 11 

reuniões do Conselho Desportivo Municipal (nove ordinárias e duas extraordinárias). 

A Participação Popular é assegurada pelo movimento voluntário, que constitui o suporte na 

dinamização das modalidades junto da população, é por isso importante recensear e quantificar os 

seus esforços, no processo da melhoria da qualidade de vida da população do Concelho. Neste 

sentido está a decorrer um levantamento mais detalhado, dos dados relativos ao Projecto Especiais, 

Projectos Comunitários, Planos de Modalidade e Planos de Freguesia, com o registo de várias 

centenas de voluntários (cerca de 650), continuando o processo em curso. 

A Formação de agentes desportivos e voluntários tem sido uma preocupação constante junto dos 

nossos parceiros, tendo-se realizado em 2008, 80 acções de formação, desenvolvidas no âmbito de 

14 planos/projectos, num total de 1.185 formandos. 

O ano de 2008 correspondeu a um período de crescimento da prática desportiva, de dinamização da 

participação popular, de crescimento de receitas, de contenção de despesa e acréscimo de oferta 

pública de actividades nos equipamentos desportivos, no quadro de uma gestão de qualidade. 
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Em termos sintéticos a DPMPED/DDED realizou 1.113 actividades envolvendo, efectivamente, cerca 

de 60.000 munícipes, num total de 137.412 participantes, com 1.175.822 participações, números 

estes que são o somatório dos participantes e participações das actividades e dos inscritos e 

utilizações dos equipamentos, como a seguir se discrimina. 

De salientar também que no decorrer deste ano se realizaram 2.646 actividades regulares (dias de 

actividade), num total de 3.140 participantes e 48.323 participações.  

 

Actividades desportivas 

Número total de iniciativas | participantes | participações por Freguesia 

• Freguesia da Aldeia de Paio Pires – 77 actividades | 5.289 participantes | 10.207 participações 

• Freguesia de Amora – 365 actividades | 39.275 participantes | 52.661 participações 

• Freguesia de Arrentela – 159 actividades | 14.624 participantes | 39.869 participações 

• Freguesia de Corroios – 292 actividades | 18.302 participantes | 31.452 participações 

• Freguesia de Fernão Ferro – 113 actividades | 7.951 participantes | 9.325 participações 

• Freguesia do Seixal – 107 actividades | 21.567 participantes | 27.909 participações 

 

Número total de iniciativas | participantes | participações por Plano/Projecto 

Planos de Desenvolvimento das Freguesias 

• Freguesia da Aldeia de Paio Pires – 63 actividades | 3.058 participantes | 4.666 participações 

• Freguesia de Amora – 157 actividades | 12.413 participantes | 13.339 participações 

• Freguesia de Arrentela – 41 actividades | 1.389 participantes | 1.907 participações 

• Freguesia de Corroios – 185 actividades | 9.243 participantes | 14.098 participações 

• Freguesia de Fernão Ferro – 90 actividades | 5.878 participantes | 6.979 participações 

• Freguesia do Seixal – 48 actividades | 5.237 participantes | 5.473 participações 

Planos de Desenvolvimento de Modalidade 

• Actividades Aquáticas – 16 actividades | 3.913 participantes | 8.211 participações 

• Actividades Gímnicas – 29 actividades | 2.298 participantes | 2.987 participações 

• Actividades Náuticas – 36 actividades | 2.404 participantes | 3.488 participações 

• Aeromodelismo – 3 actividades | 86 participantes | 353 participações 

• Andebol – 30 actividades | 2.302 participantes | 6.860 participações 

• Artes Marciais – 32 actividades | 3.143 participantes | 14.706 participações 

• Atletismo – 39 actividades | 7.889 participantes | 9.720 participações 

• Basquetebol – 29 actividades | 1.042 participantes | 1.646 participações 

• Dança – 16 actividades | 1.175 participantes | 1.489 participações 

• Futebol – 60 actividades | 5.605 participantes | 11.993 participações 

• Malha – 22 actividades | 2.024 participantes | 3.926 participações 
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• Ténis de Mesa – 7 actividades | 793 participantes | 7.618 participações 

• Voleibol – 10 actividades | 467 participantes | 1.718 participações 

• Xadrez – 31 actividades | 1.275 participantes | 5.831 participações 

No Xadrez realizam-se também actividades regulares, denominadas, Ensino e treino do Xadrez, que 

decorreram semanalmente, tendo realizado 468 actividades/aulas, num total de 1.036 participantes e 

3.851 participações.  

• Outras modalidades – 42 actividades | 16.062 participantes | 22.654 participações (Agita Seixal 

| Conferência de Imprensa da XXV Seixalíada | Fórum da Seixalíada | Festa de Abertura e 

Encerramento da XXV Seixalíada | Tiro ao Alvo | Esgrima | Badminton | Orientação | Ténis | Sueca 

| Damas | Escalada/Slide/Saída da Aeronave/Rappel | Setas | Cicloturismo | Hóquei em Patins | 

Patinagem | BTT). 

Projectos Específicos 

• Apoio à EF no 1º Ciclo do EB – 39 actividades | 9.341 participantes | 9.341 participações 

O Projecto de Apoio à Educação Física no 1º Ciclo do Ensino Básico desenvolve um conjunto de 

actividades regulares:  

o Brincar ao Atletismo – 11 alunos | 2 escolas | 2 professores (integra os dados do CMACS) 

o Patinhos na Água – 597 alunos | 17 jardins-de-infância | 28 educadores (integra os dados das 

Piscinas) 

o Primeiras Braçadas – 1.747 alunos | 19 escolas | 83 professores (integra os dados das Piscinas) 

o Apoio Pedagógico – 1.390 alunos | 18 escolas | 64 professores 

• Projecto de Desporto para população com deficiência – 19 Actividades | 1.051 participantes | 

2.047 participações 

O Projecto de Desporto para a população com deficiência desenvolve um conjunto de actividades 

regulares: 

o Escola de Boccia – 40 actividades | 15 inscritos | 505 participações 

o Natação Terapêutica – 40 actividades | 7 inscritos | 253 participações (integra os dados das 

Piscinas) 

o Brincar à ginástica – 10 actividades | 152 participantes | 269 participações 

o Rugby Adaptado – 3 actividades | 119 participantes | 357 participações 

• Seixalíada Escolar – 16 actividades | 2.701 alunos | 21 escolas | 4 concelhos 

• Programa Continuar – 2 actividades | 153 participantes | 245 participações 

O Programa Continuar desenvolve um conjunto de actividades regulares: 

o Projecto Hidrosénior | piscinas: cerca de 1575 actividades | 2500 inscritos | 38.287 

participações (integra os dados das Piscinas) 

o Aulas de Manutenção nas Associações: 1390 actividades | 410 inscritos | 28.371 

participações 
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o Atletismo para a saúde: cerca de 61 actividades | 57 inscritos | 1.215 participações (integra os 

dados do CMACS) 

• Jogos Interculturais e Animação dos Bairros – 9 actividades | 625 participantes | 646 

participações. 

O Projecto de Jogos Interculturais e Animação de Bairros desenvolve uma actividade regular: 

o Convívios de Futsal na Associação Khapaz: 43 actividades | 18 inscritos | 774 participações 

Projectos Comunitários 

No que diz respeito a estes projectos, a Seixalíada continua a ser sem dúvida, a actividade que 

possui maior expressão ao nível da participação do Concelho, tendo em consideração o número de 

actividades e de participantes em apenas 4 semanas de actividade. De facto, para além da 

manutenção do número elevado de modalidades disponíveis, é de ressalvar o aumento das 

participações, em cerca de 2.000. Esta iniciativa organizada pelo Movimento Associativo, com o 

apoio da Câmara Municipal do Seixal, reflectiu também este ano, o trabalho de fundo desenvolvido 

ao nível das Comissões Desportivas de Freguesia, que, através de processos de formação na acção, 

aumentaram o número de agentes que apoiam as várias modalidades do evento. 

Os Jogos do Seixal continuam a afirmar-se como o principal projecto de alargamento da prática 

desportiva. 

As Férias Desportivas também têm vindo a acolher uma crescente adesão das famílias. 

• Jogos Seixal 2008 – 640 actividades | 32.853 participantes | 67.064 participações 

• Férias Desportivas – cerca de 2.274 inscritos 

• Seixalíada – 760 actividades | 13.313 participantes | 43.461 participações 

 

Equipamentos 
 

O Sector de Equipamentos assegurou a Gestão dos 10 Equipamentos Municipais, tendo neste ano 

aumentado, uma vez mais, a percentagem de utilizações (24,39%), apesar da necessidade de 

recursos humanos, entre outras recenseadas, e que tornam muitas vezes a prestação do serviço 

numa tarefa com imensas dificuldades. Nas instalações desportivas municipais, há a registar uma 

intensa actividade: 

• Piscina Municipal de Amora – 15.590 inscritos, 315.345 utilizações 

• Piscina Municipal de Corroios – 11.699 inscritos, 211.308 utilizações 

• Piscina Municipal da Torre da Marinha – de Julho a 15 de Setembro, 26.361 utilizações 

• Parque Desportivo Municipal da Verdizela – 114.052 utilizações 

• Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento – 3.099 inscritos, 30.088 utilizações 

• Pavilhão Desportivo Escolar Manuel Cargaleiro – 76.597 utilizações 

• Pavilhão Desportivo Escolar Alfredo dos Reis Silveira – 75.380 utilizações 
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• Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato – 60.385 utilizações 

• Pavilhão Municipal do Alto do Moinho – 50.117 utilizações 

• Pavilhão Municipal da Torre da Marinha – 44.766 utilizações 

 

Total de Inscritos: 30.404 | Total de utilizações: 1.004.399 

• A continuidade do processo de gestão obteve em 2008 um crescimento no número de 

utilizações dos Equipamentos Desportivos Municipais na ordem dos 24,39% relativamente a 2007. 
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DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO, INFRA-ESTRUTURAS E TRANSPORTES 
 

Sector de infra-estruturas 

 

Relato das Actividades desenvolvidas pelo Sector de Infra-estruturas relativas ao ano de 2008:  

• Acompanhamento permanente de obras de infra-estruturas, com reunião prévia com 

Promotores para inicio de obra e posteriores contactos telefónicos/ofícios aos Promotores dos 

loteamentos em virtude do acompanhamento de obras; 

• Compilação de pareceres das Divisões DSIT e DASU para aprovação de projectos de 

infra-estruturas com estabelecimento de valor de caução, para futura emissão de alvarás; 

• Pedidos de recepção de obras, incluindo agendamento de data para recepção da urbanização 

com Promotor e Divisões, recolha de pareceres das mesmas, elaboração de informação para 

proposta de recepção à Vereação; 

• Pedidos de redução de caução das obras de infra-estruturas; 

• Pedidos de prorrogação de prazo de execução de infra-estruturas; 

• Acompanhamento de obras processos B com infra-estruturas exteriores; 

• Informações para processos B relativamente ao estado das infra-estruturas do loteamento, 

para posterior emissão de licenças de construção de edifícios; 

• Pesquisa de informações em processos A, incluindo processos antigos; 

• Acompanhamento de obras de diversos operadores, como EDP, PT, CABOVISÃO, SETGAS; 

• Pedidos de cadastros a operadores, solicitados pelas diversas estruturas da CM Seixal; 

• Pedidos aos operadores de cadastros anuais de todo o Município; 

• Acompanhamento das obras de instalação de fibra óptica municipal; 

• Informação para licenciamentos de instalações de combustível (localização e cadastro); 

• Informação para licenciamentos de redes eléctricas e telefónicas, tal como EDP, PT, 

CABOVISÃO, TVCABO, ONI; 

• Pedidos de redução/anulação de garantias bancárias das obras de infra-estruturas; 

• Acompanhamento do processo/metodologia de recepção das AUGI’S. 

Para além das actividades acima referidas o Sector de Infra-estruturas executa ainda outras 

actividades não quantificáveis, dada a sua diversidade temática, sendo que estas se enquadram 

regularmente no apoio às diversas estruturas do DSIT. 
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DIVISÃO DE ÁGUA 
 

Constituindo as principais funções da Divisão de Água, a produção, tratamento e distribuição de 

água para consumo humano e a gestão e manutenção das redes de adução e distribuição, as 

actividades desta Divisão no ano de 2008 incidiram, essencialmente, no reforço das obras de 

remodelação, ampliação e manutenção de redes através da administração directa, e na aplicação de 

procedimentos de controlo de qualidade com o objectivo de assegurar continuamente a qualidade da 

água distribuída. Algumas destas intervenções foram realizadas em coordenação com as Divisões 

de Redes Viárias e Esgotos, de acordo com o definido nas acções previstas em GOP. 

Das várias obras e acções efectuadas ao longo do ano de 2008, destacamos: 

• Remodelação de rede de água no Cavadas (Avenida General Humberto Delgado); 

• Remodelação de rede de água na Avenida Manuel da Fonseca – Quinta do Outeiro; 

• Ampliação de rede na Rua Vasco da Gama, no Casal do Marco; 

• Substituição de rede na Quinta dos Lírios; 

• Apoio a remodelação de redes, em função de avarias causadas por intervenções da Simarsul 

na Flor da Mata, Arrentela e Cavaquinhas; 

• Remodelação da rede de água nos Morgados (4.ª e 5.ª fases), nas Ruas António Aleixo, 

Fernando Pessoa, Florbela Espanca e Francisco Assis. Foi ainda efectuada a ligação de conduta 

de diâmetro 450mm, da zona Sul da Rua Florbela Espanca à Rua António Sérgio; 

• Instalação de caudalímetro e válvula de controlo no depósito elevado da Torre da Marinha; 

• Execução da rede de abastecimento de água à Estação Elevatória de Santa Marta; 

• Nivelamento de ramais nos Foros da Catrapona; 

• Intervenção no exterior da portaria dos Serviços Operacionais da CMS, incluindo a colaboração 

na manutenção das respectivas redes interiores; 

• Execução da rede de apoio à Feira de Artesanato (destruída por obras da Simarsul); 

• Substituição de conduta de diâmetro 200 mm na Rua Infante D. Augusto; 

• Reparação de bebedouro na Quinta dos Franceses; 

• Disponibilização de pontos de água para as Festas do Seixal e Festival “Portugal a Rufar”; 

• Reparação e substituição de bocas de rega no jardim em frente da Mundet; 

• Substituição de válvulas e reparação de válvula de controlo de nível no depósito do Seixal; 

• Alteração dos ramais de abastecimento às instalações dos Bombeiros Voluntários do Seixal; 

• Intervenções para disponibilização de pontos de água para as Festas Populares da Amora e 

para a Festa do Avante; 

• Alteração de marco de incêndio e de rede junto ao Centro Comercial da Cruz de Pau; 

• Reparação e substituição de bocas de rega na Escola Pedro Eanes Lobato; 
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• Reparação de bebedouro e boca de rega no “Cariocas Futebol Clube”; 

• Montagem de dois bebedouros na Quinta do Mirante e de um bebedouro no Parque das 

Merendas; 

• Substituição da rede de rega na Avenida Pinhal de Frades; 

• Ligação de ramal para instalação de bebedouro nas Galeguinhas; 

• Execução de ramal para o lago no Jardim confinante com a Rua Cidade de Évora; 

• Ampliação de rede para ligação de ramal, na Avenida Carlos Oliveira. 

No âmbito da manutenção de redes e ligações domiciliárias, foram efectuadas pelos serviços 

permanentes da Divisão 1645 intervenções, das quais 823 resultaram de avarias na rede. 

Ao nível das ligações domiciliárias, foi requerida a execução de 365 novos ramais, tendo sido 

concluída a execução de 537 (199 ramais de obra e 338 definitivos). A diferença deveu-se 

essencialmente, à alteração de ramais de obra a definitivos, e também à resposta a requerimentos 

de anos anteriores. 

Para além das intervenções referidas e das actividades de rotina inerentes ao serviço, referem-se 

outras actividades relevantes: 

• Declaração de Utilidade Pública Municipal da parcela de terreno destinada à construção do 

CDA de Fernão Ferro, aprovada em Reunião de Câmara de 09/07/07 e pela Assembleia Municipal 

de 24/09/08; 

• Elaboração de documento e compilação de informações necessárias para a candidatura da 

operação “Execução da Ampliação e Remodelação do centro Distribuidor de Água de Fernão 

Ferro, incluindo terrenos” ao Eixo II do QREN, destacando-se a elaboração do Documento de 

Enquadramento Estratégico, a elaboração da Memória Descritiva, a definição das condições 

especificas de admissibilidade, e a elaboração da nota justificativa do contributo da operação para 

os critérios de selecção; 

• Relatório de indicadores de desempenho da qualidade do serviço de abastecimento de água, 

prestado pela CMS como entidade gestora da água (de acordo com os moldes definidos pelo 

IRAR); 

• Parecer de proposta de melhoria de indicadores de desempenho; 

• Relatório de monitorização dos níveis piezométricos (hidrostáticos e hidrodinâmicos) 

2004-2008 do aquífero Tejo-Sado; 

• Submissão à CCDR do Estudo de delimitação dos perímetros de protecção das captações de 

abastecimento público do Concelho do Seixal; 

• Parecer sobre licenciamento de captações municipais; 

• Elaboração de relatório sobre a inspecção da Delegação de Saúde às captações; 

• Relatório de participação na “2.ª Conferência Nacional da Água”; 

• Parecer sobre avaliação do índice de satisfação de clientes em entidades gestoras da água. 
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A Divisão de Água, elaborou também pareceres técnicos relativos a processos de loteamento, e 

participou na elaboração de vários outros pareceres e/ou projectos, nomeadamente:  

• Projecto do Alto da Verdizela (remodelação do CDA de Belverde); 

• Continuação do Projecto do MST; 

• Parecer sobre o projecto da rede de água dos Morgados fase II; 

• Parecer sobre válvula de controlo de nível fornecida. 

Ao nível da elaboração de projectos e estudos salientam-se, entre outros, a realização dos projectos 

de Remodelação de redes na Rua Florbela Espanca e Rua Francisco de Assis nos Morgados, na 

Avenida Manuela da Fonseca na Quinta do Outeiro, Avenida Arlindo Vicente no Cavadas, Rua Júlio 

Augusto Henriques em Vale de Carros e Rua do Desembargador na Quinta da Galega. 

O Serviço de Cadastro da Divisão de Água deu resposta, em 2008, a 422 solicitações de cadastro de 

rede de água, tendo sido intervencionadas as zonas de Pinhal do General, Vila Alegre, Redondos, 

EN 378-2. Foram elaborados relatórios mensais de coordenação do Gabinete de Cadastro. 

Foi desenvolvida uma metodologia que permite diminuir o tempo de resposta às reclamações dos 

munícipes, relativamente a anos anteriores, tendo-se verificado em 2008, 90% de respostas em 

tempo útil, para um total de 98 reclamações apresentadas. 

Na área do Controlo de Qualidade, foram realizadas em 2008, 5029 análises à água da rede pública 

de abastecimento, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306 / 2007, para todos os sistemas de 

abastecimento, nomeadamente: 

 

 1.º 
Trimestre 

2.º 
Trimestre 

3.º 
Trimestre 

4.º 
Trimestre 

N.º de análises de controlo de rotina de água da 
rede  141 142 159 100 

N.º de análises de controlo de inspecção  0 10 3 7 

N.º de análises realizadas em reservatórios  18 10 3 7 

N.º de análises realizadas em captações  32 30 24 29 

N.º total de parâmetros analisados  1206 1407 1203 1213 

Cumprimento total  100% 100% 99,9% 99,9% 

Cumprimento de parâmetros microbiológicos  100% 100% 100% 100% 
Cumprimento de parâmetros físico-químicos e 
organolépticos  100% 100% 99,7% 100% 
Cumprimento de parâmetros do controlo de 
inspecção  - 100% 100% 99,6% 
Cumprimento de parâmetros em reservatórios e 
captações  100% 100% 100% 100% 
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As referidas análises foram realizadas em pontos de amostragem previamente definidos, em datas e 

com frequências e parâmetros constantes no Plano de Controlo de Qualidade da Água de 2008, 

aprovado pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos. 

Foram elaborados relatórios mensais relativos à monitorização da água captada e distribuída. 

No que respeita à água de consumo humano, e cumprindo com as disposições legais em vigor, foi 

efectuada: 

• A divulgação dos resultados das análises através da publicação trimestral de editais; 

• A comunicação obrigatória ao Instituto Regulador de Águas e Resíduos dos dados relativos à 

totalidade da monitorização efectuada em 2007; 

• A comunicação dos incumprimentos detectados e das análises de repetição, ao IRAR e à 

Delegação de Saúde. 

Foi elaborado o Programa de Controlo de Qualidade da Água para 2009, que foi aprovado pelo IRAR 

em Dezembro de 2008. 

Foi efectuada uma análise das situações susceptíveis de reclamações apresentadas pelos 

consumidores, com origem em factos decorrentes do estado de manutenção de canalizações 

interiores, de avarias na rede ou de misturas com água de furos particulares. As reclamações 

apresentadas durante o ano de 2008, encontram-se todas resolvidas, à excepção de um caso ainda 

em resolução. 

Em função de solicitações exteriores, de indústrias, estabelecimentos de restauração e bebidas ou 

particulares, foram disponibilizados os resultados de análises relativas aos pontos de amostragem 

mais próximos da morada de origem do pedido. 

Ao nível do tratamento, procedeu-se durante o ano de 2008, à semelhança dos anos anteriores, à 

desinfecção da água distribuída e ao respectivo controlo por meio de análises ao cloro residual e ao 

dióxido de cloro. Em função dos resultados obtidos na rede de distribuição, foram regulados os 

doseamentos de desinfectante, com o objectivo de garantir a qualidade microbiológica da água. O 

sector procedeu semanalmente, ao controlo do estado de funcionamento dos sistemas de 

desinfecção, por meio da verificação dos consumos de reagentes, dos caudais de injecção e da 

operacionalidade dos referidos sistemas. 

Foram realizadas as seguintes actividades, no âmbito do Sector de Controlo de Qualidade e da 

Divisão de Água: 

• Relatório de resposta à inspecção efectuada pelo IRAR em 2007; 

• Monitorização da qualidade da água da Baía do Seixal, para fins balneares; 

• Coordenação do tratamento e monitorização da qualidade da água nos lagos, fontes e 

espelhos de água. 
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Referem-se ainda os principais relatórios e pareceres elaborados na Divisão de Água: 

• Análise do relatório de conformidade Ambiental do Projecto de Execução da ETAR do Seixal; 

• Parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental da ETAR do Seixal; 

• Parecer sobre o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto da Nova Linha de Decapagem da 

Lusosider. 

Foi ainda realizado o acompanhamento de visitas de estudo a Centrais de Elevação e Tratamento de 

Água. 
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DIVISÃO DE ESGOTOS 
 

As actividades desta Divisão no ano de 2008 tiveram como orientação básica a melhoria do sistema 

de saneamento. 

Assim, prosseguimos com obras de administração directa, reparações/manutenção e também com 

instalação de rede de saneamento em zonas de reconversão urbanística, em conjunto com a Divisão 

de Redes Viárias e Transportes para posterior pavimentação. No âmbito da colaboração com 

moradores e Associações de Moradores fornecemos materiais e/ou mão-de-obra e máquinas para a 

construção de redes de saneamento. 

Durante o ano de 2008, foram executadas várias obras e reparações na rede por administração 

directa, das quais realçamos: 

• Execução de troço da rede de drenagem de águas pluviais, ramais e sumidouros na Avenida 

Pinhal de Frades - Arrentela; 

• Execução de troço de colector de águas residuais na Avenida 25 de Abril - Bacelos de Gaio - 

Paio Pires; 

• Execução de ramais e sumidouros na Rua João Vilarett - Fernão Ferro; 

• Execução da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Eugénio dos Santos - Pinhal de 

Frades - Arrentela; 

• Execução de troço da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Gil Vicente - Fernão Ferro; 

• Execução de troço da rede de drenagem de águas pluviais na Rua Professor Egas Moniz - 

Paio Pires; 

• Remodelação de troço de rede de drenagem de águas residuais domésticas na Rua Cidade de 

Tomar – Corroios; 

• Execução de troço de ramal de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua Miguel 

Bombarda Vale de Milhaços – Corroios; 

• Execução de troço da rede de drenagem de águas pluviais e domésticas, remodelação de 

caixas e câmaras de visita na Avenida 1º de Maio / Traseiras da Rua Abel Salazar na Cruz de Pau 

– Amora; 

• Execução de colectores domésticos e pluviais na Rua Teixeira Lopes – Marisol; 

• Remodelação de troço de rede de drenagem águas residuais domésticas na Rua Sociedade 

Filarmónica Operária Amorense – Amora; 

• Execução de colectores domésticos e pluviais na Rua Quinta da Medideira - Amora; 

• Execução de ramais domésticos e pluviais na Rua Nuno de Bragança em Quinta de S. Nicolau 

– Corroios; 

• Execução de ramais pluviais e sumidouros na Avenida Manuel da Fonseca – Arrentela; 
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• Limpeza e transporte de terras da Vala Real a montante da Avenida 25 de Abril em Corroios; 

• Execução de ramais pluviais e sumidouros na Rua Fernando Pessoa - Fernão Ferro; 

• Execução de colectores, doméstico e pluvial, na Rua Florbela Espanca (2ª fase) - Fernão 

Ferro; 

• Execução de ramais pluviais e sumidouros na Pista Carla Sacramento - Cruz de Pau; 

• Execução de ramais pluviais e sumidouros na Rua António Aleixo (4ª fase) - Fernão Ferro; 

• Prolongamento de colector e ramais pluviais na Rua Ria de Aveiro – Verdizela; 

• Execução de troço da rede de drenagem de águas residuais domésticas paralelo à vala da 

Sobreda na Rua Cidade de Leiria – Corroios; 

• Execução de troço da rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua 

Francisco de Assis - Fernão Ferro; 

• Execução e remodelação das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na 

Rua das Artemíseas -Belverde; 

• Execução de ramais de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua 5 de Outubro, Vale 

de Milhaços – Corroios; 

• Execução das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Abel 

Salazar / Rua Amadeu de Sousa Cardoso - Marisol – Corroios; 

• Execução de ramais de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua Conselheiro 

Custódio Borja (antiga Escola Primária) - Amora; 

• Execução de ramais de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua Florbela Espanca - 

Fernão Ferro. 

No âmbito da manutenção do Sistema Municipal de Drenagem de Águas Residuais Doméstica e 

Pluvial, foram efectuadas 675 intervenções de manutenção/reparação de colectores, ramais, caixas 

de visita e sumidouros, 365 limpezas de fossas sépticas e 2692 acções de limpeza, 

desassoreamento e desentupimento de colectores por administração directa no Concelho. 

Relativamente à ligação à rede de saneamento, registou-se um total de 428 novos pedidos. 

No respeitante ao controlo de qualidade efectuado para as águas residuais industriais foram emitidas 

no ano de 2008, oito declarações de descarga na rede municipal na sequência de solicitações por 

parte das empresas. 

A Divisão de Esgotos participou ainda na elaboração de vários pareceres técnicos sobre as redes 

prediais das instalações industriais, redes de saneamento de loteamentos e sua interligação com a 

rede pública de drenagem, acompanhamentos da execução de obras de infra-estruturas, estudos de 

loteamento e obras de urbanização, entre outros, tendo também integrado e/ou colaborado em vários 

grupos de trabalho. A este nível destacamos os seguintes estudos/obras: 

• Projecto Regulamento Municipal de Águas e Saneamento; 

• Estudo de Impacte Ambiental Nova Linha Decapagem da Lusosider; 
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• Análise do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução da ETAR do Seixal; 

• Análise do Projecto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Morgados II. 

A Divisão de Esgotos ao longo do ano de 2008 colaborou e acompanhou as actividades 

desenvolvidas no âmbito da SIMARSUL tendo elaborado periodicamente relatórios de progresso. A 

participação da divisão neste processo assentou essencialmente em: 

• Participação em reuniões de trabalho; 

• Fornecimento de elementos diversos inerentes aos sistemas de saneamento; 

• Acompanhamento aos projectos de execução dos vários subsistemas (Fernão Ferro, Cucena, 

Quinta da Bomba, Seixal, Pinhal do General); 

• Integração no grupo de trabalho de acompanhamento das obras, tendo sido realizadas várias 

visitas técnicas às empreitadas. 

Destaca-se também a intervenção programada, no âmbito da cooperação com a Divisão de Redes 

Viárias e Transportes, nomeadamente, ao nível da execução de drenagem pluviais em vias alvo de 

futura pavimentação, que se traduziu numa economia de custos e tempo, e consequentemente na 

qualidade dos serviços prestados aos Munícipes. 

Realça-se ainda, o trabalho da equipa de cadastro que, durante o ano de 2008, caracterizou 

aproximadamente 4400 caixas de visita, tendo sido também detectadas várias anomalias ao nível 

das ligações de águas residuais aos colectores de drenagem públicos e prestado diversas 

informações sobre as redes de drenagem do município. 
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS 
 

A actividade da DMEE em 2008 recaiu fundamentalmente sobre os seguintes aspectos: 

Execução do planeamento físico-financeiro das actividades previstas nas Grandes Opções do Plano 

(GOP) do ano 2008, nos moldes em que foi proposto e aprovado superiormente. 

Melhoraria da qualidade e da rapidez na resolução e resposta, aos pedidos de apoio e às 

reclamações/sugestões dos munícipes, dos vários Serviços da Câmara e dos restantes Organismos 

Autárquicos. 

Para demonstrar a capacidade de realização da equipa de trabalho deste Serviço, apresentam-se de 

seguida os principais resultados da actividade da DMEE em 2008 em cada um dos Sectores – Sector 

de Energia e Telecomunicações (SET) e Sector de Electromecânica (SE) – , na Área de Gestão 

Operacional (AGO) e na Área Administrativa (AA). 

 
Sector de Energia e Telecomunicações 

 
Área de Iluminação Pública e de Gestão de Energia 

No âmbito das acções realizadas por esta Área, destacaram-se as seguintes actividades: 

• Conclusão de obras adjudicadas à EDP, entre 2005 e 2008: 

o Substituição de 428 luminárias na rede de iluminação pública em 41 ruas, em: Paivas, Casal 

do Marco, Cruz de Pau, Torre da Marinha, Vale de Milhaços, Vale da Romeira, Miratejo, Alto do 

Moinho e Pinhal de Vidal. 

o Montagem de rede nova de iluminação pública em 18 locais, em: Pinhal de Frades, Vale de 

Milhaços, Foros de Amora, Arrentela, Fogueteiro, Quinta da Mansôa, Paivas, Aldeia de Paio 

Pires e Santa Marta de Corroios. 

• Instalação de iluminação pública na nova rotunda na Vila Alegre, em Fernão Ferro. 

• Instalação de iluminação pública na via de Acesso Sul ao Complexo Municipal de Atletismo 

Carla Sacramento. 

• Instalação de iluminação decorativa dos elementos escultóricos nas rotundas “Trabalho” e 

“Muleta”, na Avenida 1º de Maio, Paivas. 

• Execução de 2 ramais definitivos de energia eléctrica (Divisão da PSP, na Torre da Marinha; e 

semáforos no cruzamento da Rua Gil Vicente com a Av. da Liberdade, em Vale de Milhaços), 1 

ramal de obras (ETAR compacta da Quinta da Trindade, no Seixal) e 28 ramais eventuais para 

iniciativas de carácter temporário. 

• Execução do plano de manutenção dos sistemas semafóricos, e do plano de manutenção dos 

equipamentos de iluminação pública do tipo “não corrente”. 

• Detecção e reparação de avarias, e montagem de ópticas “ LEDs “ nos sistemas semafóricos. 
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No quadro seguinte mostra-se o cômputo geral das intervenções efectuadas por Freguesia: 

 

Tipo de intervenção 

Quantidade de acções por Freguesia 

Totais 

A
m

or
a 

A
rr

en
te

la
 

C
or

ro
io

s 

Fe
rn

ão
 

Fe
rr

o 

Pa
io

 
Pi

re
s 

Se
ix

al
 

Pedidos de manutenção de IP à 
EDP / Ocorrências 461/120 162/52 360/118 18/10 119/40 137/28 1257/368 

Manutenção de IP do tipo “não 
corrente” 41 15 13 0 8 37 114 

Reforço de IP 9 6 37 5 3 0 60 

Colocação de rede nova de IP 11 9 31 1 1 1 54 

Pedidos de reforço de IP 4 2 3 0 0 0 9 
Desvio de infra-estruturas da 

rede de IP 3 2 2 1 0 0 8 

Ramais de ligação de energia 
eléctrica 7 12 4 1 1 6 31 

Instalação de contadores de 
energia eléctrica 9 16 4 1 3 5 38 

Montagem de ópticas de “LEDs” 
em semáforos 4 19 7 7 4 0 41 

Manutenção de semáforos 396 162 343 202 203 32 1338 

Totais 945 405 804 236 342 218 2950 

 

 

Área de Gestão Eléctrica de Edifícios e Equipamentos 

Em matéria de manutenção eléctrica de edifícios municipais realizaram-se 631 intervenções, 

distribuídas da seguinte forma: 

• Em edifícios de apoio à educação: 67 intervenções para reparação de avarias, 40 para 

substituição de lâmpadas e 101 para alterações na instalação eléctrica, nomeadamente ao nível 

da instalação eléctrica da cozinha e na alteração dos circuitos de tomadas. 

• Em edifícios de apoio ao desporto ou a eventos culturais: 32 intervenções para reparação de 

avarias, 75 para substituição de lâmpadas e alterações na instalação eléctrica. 

• Nos restantes edifícios que constituem património municipal: 79 intervenções para reparação 

de avarias, 237 para substituição de lâmpadas e alterações na instalação eléctrica. 
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Quanto ao apoio a eventos, verificou-se o seguinte: 

 

Entidades promotoras dos eventos Quantidade 
de acções 

Divisão de Acção Cultural 134 

Projecto Municipal de Programas e Equipamentos 
Desportivos, e Divisão de Desporto e Equipamentos 

Desportivos 
195 

Outros Serviços da CMS e entidades exteriores 172 

Total 501 

 

 

Sector de Electromecânica  

 

Área de Gestão de Equipamentos Mecânicos 

Em termos de manutenção mecânica por centro de distribuição de água (CDA): 

 

Tipos de intervenção 

Quantidade de acções 

Totais Cruz 
de 

Pau 

Torre 
da 

Marinh
a 

Casal 
do 

Marco 

St.ª 
Marta 

do 
Pinhal 

Fernão 
Ferro Belverde Alfeite

Manutenção de 
captações Quant. 61 63 25 86 65 64 11 375 

Manutenção de 
centrais 

elevatórias 
Quant. 19 26 0 17 0 15 0 77 

Manutenção de 
hidropressores Quant. 11 0 0 0 11 0 0 22 

Totais Quant
. 91 89 25 103 76 79 11 474 

 

No apoio a outras actividades que necessitaram de manutenção mecânica ou apoio de serralharia 

mecânica. 

Verificaram-se 36 intervenções na manutenção mecânica de lagos e fontes, na manutenção do 

AVAC do Fórum Cultural do Seixal e em apoios diversos. 

De entre as várias intervenções realizadas, destacam-se os seguintes trabalhos: 

• Beneficiação dos grupos electrobomba da central elevatória de água da Torre da Marinha. 

• Desmontagem da captação de água FR 3, no Rouxinol, para efeito de desactivação. 

• Beneficiação dos equipamentos electromecânicos das captações AC4 e PS2, incluindo a 
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montagem de novos grupos electrobomba submersíveis. 

• Gestão da manutenção do sistema de AVAC do Fórum Cultural do Seixal. 

• Realização de trabalhos de serralharia para a instalação e manutenção de equipamentos 

eléctricos e electromecânicos em escolas, jardins-de-infância, e outros edifícios municipais. 

• Apoio na manutenção electromecânica do sistema de rega do campo de futebol do Amora F.C.. 

 

Área de Gestão de Equipamentos Electromecânicos 

No âmbito de intervenção desta Área, realizaram-se os seguintes tipos de intervenções: 

 

Tipo de intervenção Quantidade 
de acções 

Manutenção de equipamentos electromecânicos do 
sistema de abastecimento de água 160 

Manutenção electromecânica de lagos e fontes 13 
Apoios diversos na área da electricidade e 

electromecânica 6 

Total 179 
 

No âmbito das acções realizadas por esta Área, destacaram-se as seguintes actividades: 

• Remodelação dos circuitos eléctricos da central elevatória de água da Torre da Marinha. 

• Reformulação do quadro eléctrico da captação JK12. 

• Substituição do sistema de comunicações e instalação de caudalímetro no CDA de Belverde. 

• Reformulação de equipamentos electromecânicos do lago do parque Fernando Lopes Graça. 

• Remodelação do quadro eléctrico do sistema de rega do campo de futebol do Seixal F.C.. 
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DIVISÃO DE REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 
 

No quadro das suas competências, a Divisão procedeu ao acompanhamento das seguintes 

empreitadas: 

• Execução de lancil, calçadas e lajetas em vários locais do concelho; 

• Execução de Marcas Rodoviárias em Torre da Marinha, Vale de Milhaços e Pinhal do Vidal 

• Acompanhamento de obras realizadas em pareceria com as Juntas de Freguesia 

• Colaboração com o Gabinete do Projecto Municipal do MST 

• Ligação da Av. Manuel da Fonseca à "Rotunda dos Bombeiros" 

Ao nível da realização de estudos e projectos, procedeu a: 

• Análise e elaboração de pareceres técnicos sobre projectos de Loteamento e Infra-estruturas, 

na área de rede viária 

• Participação nas vistorias para recepção de infra-estruturas de urbanizações 

• Estudos de apoio aos trabalhos desenvolvidos pelos Sectores Operacionais da Divisão 

• Análise e elaboração de pareceres técnicos em resposta a reclamações e sugestões 

• Concurso para atribuição de 14 novas licenças de Táxi 

• Análise dos Projectos e Instrução dos Processos para Licenciamento da Beneficiação da Ponte 

da Fraternidade (CCDR e ARH-Tejo) 

• Elaboração de projectos de Sinalização Horizontal para as zonas de Cruz de Pau, Paivas, 

Fogueteiro, Amora, Corroios e principais vias municipais 

• Elaboração do Projecto para Acesso ao Pavilhão Municipal da Torre da Marinha – 2ª Fase 

Integrou os seguintes grupos de trabalho: 

• Colaboração com o Gabinete do Projecto Municipal Seixal Saudável – Grupo de 

Acessibilidades 

• Colaboração com o Gabinete do Projecto Municipal Seixal Saudável – Grupo PLUS 

• Participação na Comissão para o Estudo de um Modelo de Gestão de Estacionamento para o 

Concelho do Seixal 

• Integração do Grupo de Trabalho do Ruído 

• Colaboração com a Divisão do Plano Director Municipal 
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Sector de construção e conservação de vias 
 

São apresentadas as acções mais relevantes no âmbito da execução, manutenção e beneficiação de 

pavimentos em geral: 

• Tapamento de travessias, ramais e buracos na rede viária em vários locais do Concelho. 

o Travessias reparadas: 213 (2351m
2
) 

• Acções de conservação localizadas: aplicação de 15 ton de aglomerado asfáltico para 

reparação de buracos. 

• Repavimentações realizadas nas freguesias, de acordo com planeamento acordado com as 

respectivas Juntas de Freguesia. 

Algumas obras realizadas: 

• Abertura de caixa e colocação de tout-venant nos Morgados. 

• Colocação de lancil na Rua dos Operários em Pinhal de Frades. 

• Execução de uma passadeira sobrelevada na Rua Luís de Camões em Fernão Ferro. 

• Execução de uma passadeira sobrelevada na Rua da Escola em Fernão Ferro. 

• Colocação de tout-venant e nivelamento na Rua dos Alentejanos em Pinhal de Frades. 

• Abertura de caixa, colocação de lancil e lajeta no acesso à Escola Básica do Casal do Marco. 

• Pavimentação da Rua Gil Eanes, Travessa J. Santarém, Praceta António Sardinha e Praceta 

B. Dias em Cavaquinhas. 

• Execução de lomba na Azinhaga Capitão Robalo em Cavaquinhas. 

• Abertura de caixa e pavimentação na Av. Da República junto ao jardim de Arrentela. 

• Execução de refúgio central em passadeira na Av. Afonso Costa. 

• Abertura de caixa e colocação de calçada em passeio pedonal na Rua Sarmento Pimentel em 

Vale Milhaços. 

• Colocação de dois separadores centrais em passadeira na Av. Vieira da Silva em Santa Marta 

do Pinhal. 

• Repavimentação da Rua Infante D. Augusto, R. de Coió e cruz. c/ a R. Bissau em Cruz de Pau. 

• Abertura de caixa e pavimentação para estacionamento em frente ao Complexo Desportivo 

Carla Sacramento. 

• Execução de refúgio central em passadeira em frente ao Mercado Levante de Corroios. 

• Execução de lomba redutora de velocidade na Av. Do Mar em Belverde. 

• Execução de passadeira sobrelevada na Av. Marcos Portugal. 

• Repavimentação do Bairro dos Corticeiros em Amora. 

• Repavimentação da rotunda na Av. Marcos de Portugal. 

• Repavimentação de um troço na Rua das Acácias na Quinta da Bela Vista. 
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• Pavimentação de travessias na Rua Quinta Medideira e Rua Joaquim Penedo em Amora. 

• Movimentação de terras no Cemitério de Santa Marta do Pinhal. 

• Repavimentação da Rua Sebastião da Gama, Travessa dos Cravos e Lusíadas e R. 1º Maio no 

Fogueteiro. 

• Execução de lomba junto ao Complexo Carla Sacramento. 

• Execução de refúgio para autocarro e refúgio central em passadeira na Av. Vieira da Silva. 

• Abertura de caixa e colocação de lajeta junto ao Corpo Nacional de Escutas em Arrentela. 

• Repavimentação da Praceta Lichinga em Quinta de S. Nicolau. 

• Colocação de grelhas de arrelvamento e lajeta junto ao Pavilhão da Torre da Marinha. 

• Repavimentação de parque de estacionamento na Rua Cidade de Faro em Corroios. 

• Repavimentação de estacionamento na Rua Luís de Camões em Miratejo. 

• Execução de estacionamento cargas e descargas frente à Farmácia na R. Luís de Camões T. 

Marinha. 

• Preparação e pavimentação da Avenida de Pinhal de Frades. 

• Nivelamento dos cruzamentos das ruas do Capeto, Colmeias e Rua da Piscina na Quinta da 

Lobateira. 

• Repavimentação de ruas interiores do Cemitério do Seixal. 

• Pavimentação de campo de street-basket na Rua Alves Redol em Miratejo. 

• Repavimentação de troço junto ao depósito da Marisol. 

• Colocação de tout-venant e repavimentação da R. José Dias Coelho e R. Leopoldo Almeida em 

Marisol. 

• Limpeza e colocação de terra na Quinta do Serrado (Corta Mato Cidade de Amora). 

• Repavimentação da Rua Teixeira Lopes na Marisol. 

• Execução de uma passadeira sobrelevada na Rua dos Operários em Amora. 

• Execução de lomba na Rua Bento Moura Portugal. 

• Remoção de terras para construção de polidesportivo 2 em Santa Marta do Pinhal. 

• Repavimentação na Rua Alves Redol em Casal do Marco. 

• Abertura de caixa e colocação de lajeta no exterior na EB1 Casal do Marco. 

• Repavimentação da Rua Moinho de Vento em Paio Pires. 

 

Sector de sinalização e trânsito 

 

Sinalização horizontal: 

• Execução de passadeiras em todas as freguesias, num total de 68 por administração directa. 

• Pintura de lugares de estacionamento, de utilização livre, num total de 1377. 
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• Pintura de lugares de estacionamento, para deficientes motores, num total de 22. 

• Pintura de lugares de estacionamento para cargas e descargas, num total de 22. 

• Manutenção de sinalização horizontal por administração directa, num total de 116 intervenções. 

Sinalização vertical: 

• Recuperação, substituição e reposição de sinalização vertical em todas as freguesias, num 

total de 311 intervenções. 

• Registo de sinais para urbanizações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 109 de 186 

 

PELOURO DO URBANISMO E EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS 
 

GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

O presente documento é respeitante aos projectos nos quais o Gabinete de SIG esteve directamente 

envolvido no ano de 2008: 

PGIS - Plataforma Geográfica Integrada do Seixal 

Projecto que decorreu entre Fevereiro e Dezembro 2008 que consistiu na substituição e evolução da 

plataforma geográfica onde assenta o SIG municipal. Neste contexto destacam-se as seguintes 

actividades: 

• Estruturação e adaptação dos dados já existentes na BD geográfica municipal; 

• Identificação de necessidades dos vários serviços municipais em matéria de sites específicos;  

• Implementação de funcionalidades direccionadas;  

• Implementação do site de gestão de processos urbanísticos (GPROC) e de emissão de plantas 

de localização (EpLOC);  

• Publicação de sites genéricos na Internet e na Intranet;  

• Desenvolvimento e publicação de sites intranet de apoio a projectos SIG municipais. 

Cartografia digital à escala 1:1000 

Definição das áreas alvo de manutenção. Acompanhamento técnico da fase de manutenção da 

cartografia 1:1000. 

Rede de apoio topográfico 

Cedência de Rede de Apoio Topográfico num total de 144 pedidos. 

Toponímia /rede viária 

Actualização contínua da informação constante na base de dados da toponímia (em colaboração 

com o Sector de Toponímia) e base gráfica de arruamentos. Disponibilização na Intranet. 

Manutenção da base de dados do edificado/números de polícia 

Actualização contínua dos números de polícia associados aos edifícios. Disponibilização na Intranet. 

Números de processo de obras particulares 

Conclusão da associação gráfica dos n.º processo de obras aos edifícios com base nas plantas em 

papel disponibilizadas pelo Sector de Toponímia. Publicação na Intranet. 

Mapa do ruído/classificação de áreas sensíveis e mistas (no âmbito da revisão do plano director 

municipal) 

Elaboração da Carta de Classificação de Zonas Sensíveis e Mistas. 
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Carta desportiva (no âmbito da revisão do plano director municipal) 

• Participação no grupo de trabalho criado para o efeito. 

• Criação de site intranet de apoio ao projecto que permite a geo-referenciação de propostas de 

novos equipamentos desportivos, por parte da Divisão de Equipamentos Desportivos. 

Cadastro da rede de esgotos (colaboração com divisão de esgotos) 

• Implementação de uma aplicação específica – INFRASIG - para aquisição de cadastro de 

saneamento; 

• Integração do cadastro já existente no modelo de dados do INFRASIG; 

• Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular dos elementos 

digitalizados. 

Plano municipal da defesa da floresta contra incêndios (em colaboração com o gab. Protecção civil) 

Actualização de peças gráficas que constituem o Plano. 

Plano de emergência do município do seixal (em colaboração com o gab.protecção civil) 

Adaptação dos dados geográficos para publicação num site intranet com possibilidade de edição. 

Gestão de paragens de autocarro (solicitado pelo gabinete de mobiliário urbano) 

Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular. 

Gestão dos contentores de resíduos sólidos urbanos (solicitado pela divisão de salubridade) 

Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular. 

Áreas de desmatação (solicitado pela divisão de salubridade) 

• Implementação do projecto SIG com definição de metodologia. Permite à Divisão de 

Salubridade uma gestão corrente das áreas de desmatação e elaboração de relatórios de 

progresso dos trabalhos. 

• Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular. 

Limpeza urbana (solicitado pela divisão de salubridade) 

• Implementação do projecto SIG com definição de metodologia. Permite à Divisão de 

Salubridade a Gestão das áreas de limpeza urbana municipal (zonas de varredura manual). 

• Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular. 

Arborização (solicitado pela divisão de espaços verdes) 

• Criação de projecto SIG para levantamento e caracterização do arborizado do Concelho do 

Seixal, tendo o levantamento dos dados em campo sido feito na íntegra, com recurso a PDA. 

• Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular. 

Mapas de orientação (solicitado pela divisão de desporto) 

Produção de mapas de orientação para as escolas básicas, com base na cartografia 1:1000. 

Emissão de plantas de localização 

Acompanhamento de aplicações de Emissão de Plantas de Localização da responsabilidade da DAU 

e da aplicação de Emissão de Plantas de Localização na Internet – Web-EPL. 
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PMOT – site dos PMOT 

Publicação na Internet dos PMOT aprovados pelo Município do Seixal – Câmara Municipal. 

Projecto náutica e recreio (solicitado pelo gabinete de turismo) 

Análise e cruzamento de informação gráfica e alfanumérica relativa ao ordenamento do território, da 

área envolvente à baía do Seixal, para potenciar as capacidades turísticas do município no âmbito da 

náutica e recreio. 

Planta equipamentos colectivos e serviços públicos 

• Implementação de um projecto em ArcGis de apoio à elaboração da Planta de Equipamentos 

Colectivos e Serviços Públicos – Actualização. 

• Validação dos levantamentos topográficos. 

• Validação dos levantamentos topográficos inerentes a processos de urbanismo, face ao 

sistema de coordenadas adoptado. 

• Integração em SIG. 

SIGAML 

Compilação e tratamento de dados para fornecimento à AML para constituição de um site de 

informação geográfica relativo à Área Metropolitana de Lisboa. 

Implementação de uma base de actualização cartográfica (bac) 

Criação de uma base de apoio a processos de actualização cartográfica em função dos 

levantamentos topográficos entregues na CMS e do cadastro de operadores na área do Município do 

Seixal, e estabelecimento de regras e metodologias de actualização e integração em SIG e posterior 

publicação da mesma na intranet. 

Cálculo dos cadastros de operadores (solicitado pelo dsit) 

Integração em SIG e cálculo dos elementos cadastrais dos operadores de infra-estruturas do 

Concelho, para efeitos de taxamento. Posterior integração no site do cadastro de infra-estruturas. 

Varredura mecânica 

Implementação de um projecto SIG de apoio à delimitação e gestão de áreas de limpeza urbana 

municipal - circuitos de varredura mecânica. 

Preparação para os censos 2011 

• Elaboração do protocolo de colaboração entre o INE e a CMS para os Censos 2011. 

• Definição da metodologia de contagem dos alojamentos. 

Carta de equipamentos e dispositivos sociais do seixal (solicitado pelo gas) 

Implementação de um projecto em ArcGis de apoio à elaboração da Carta de Equipamentos e 

Dispositivos Sociais do Seixal. 

Integração em SIG do novo PDM 

Integração em ambiente SIG das plantas constituintes do novo PDM: Planta de Ordenamento e 

Planta de Condicionantes. 
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Proposta de disponibilização de ferramentas sig 

Elaboração de uma proposta de disponibilização de ferramentas SIG para promover a autonomia dos 

serviços municipais na produção de informação geográfica. 

Workshop GPROC 

Sensibilização e formação na implementação do site GPROC na gestão de processos do 

Departamento de Urbanismo – duas acções de formação para os técnicos do DPU. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO 
 

Estão cometidas a esta Divisão a coordenação e execução de todas as funções de natureza 

administrativa e financeira, reportadas à área de urbanismo. 

Em 2008 foram organizados/criados 516 processos municipais, distribuídos de acordo com a 

seguinte tipologia: 

 
Tipologia Denominação Total 

A Alvarás de Loteamento 4 

B Obras 207 

C Comércio ou Industria 20 

E Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 36 

I Viabilidade/Informação Prévia 41 

K Instalações de Armazenamento de Produtos 
Derivados do Petróleo e Postos de Abastecimento 7 

L Inspecção de Meios Mecânicos de Elevação 45 

M Municipais/Internos 14 

R Obras/Reconversão 112 

T Telecomunicações 28 

U Areeiros 0 

V Venda Ambulante 0 
 
Entraram no corrente ano 11157 requerimentos (o que corresponde a uma média de 42 

requerimentos por dia). 

Correspondendo a elementos que constam em Processos instruídos e arquivados na Divisão, foram 

solicitadas 4.934 certidões. 

Relativamente ao licenciamento e respectivos alvarás, foram emitidas durante o ano as seguintes 

licenças: 

Licenças de Construção - Obras novas: 365; Ampliação/Alterações: 127; Prorrogações: 145 

Licenças de Utilização – 396 

Alvarás de Loteamento – Foram emitidos 23 alvarás, dos quais 9 são referentes a novos 

loteamentos, sendo 7 em Fernão Ferro, 1 na Amora, 1 no Seixal. Os restantes 14 são aditamentos a 

alvarás já emitidos. 
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Quanto ao atendimento público personalizado, no decorrer do ano, foram atendidos cerca de 33.720 

munícipes, prestando-se esclarecimentos e direccionando os assuntos para os serviços 

competentes. 

No atendimento público através da linha telefónica 212276551 – um serviço criado no princípio do 

ano de 2000 que esclarece e fornece informações sobre a tramitação de processos de licenciamento 

por via telefónica – foram recepcionadas cerca de 10.100 chamadas. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 
 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 
 

Em 2008, a Divisão desenvolveu as seguintes actividades, em cada um dos sectores que a 

constituem: 

 

Sector de Viabilidades 

• Pareceres sobre pedidos de informação prévia de obras particulares e loteamentos. 

• Acompanhamento da iniciativa privada no âmbito do desenvolvimento de estudos urbanísticos. 

• Apoiar a encomenda externa de P. Urbanização e P. Pormenor, orientando os técnicos 

particulares responsáveis pela sua execução. 

• Convergência entre gestão urbanística em processos de elaboração de planos. 

• Informação para emissão nas certidões nos termos do artº 54 do nº 1 da Lei 91/95. 

 

Sector de Toponímia 

• Informados processos. 

• Informação de certidões e processos de obras. 

• Atribuída toponímia a varias artérias. 

• Registo de viabilidades. 

• Atendimento público. 

 
Sector de Topografia 

• Levantamentos topográficos de várias zonas do concelho. 

• Medições de áreas e marcações de lotes. 

• Colocação de marcos de propriedade. 

• Verificações de ocupação de terrenos cedidos para Domínio Público Municipal. 

• Verificações de implantação de obras e cotas de soleira. 

• Apoios e marcações de obras municipais. 

 

Sector de Planos 

• Participação no grupo de trabalho para elaboração da Carta Desportiva do Seixal. 

• Participação no desenvolvimento do trabalho do grupo do ruído no âmbito da elaboração da 

Carta de Zonas Sensíveis e Zonas Mistas para integrar o processo de Revisão do PDM. 
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• Participação no grupo de trabalho para acompanhamento da implementação das aplicações 

informáticas SGD - Sistema de Gestão Documental e SPO – Sistema de Processos Obras 

Particulares. 

• Acompanhamento de áreas com Planos de Pormenor. 

• Apresentação para o Fórum Seixal – reconversão urbanística na Freguesia de Fernão Ferro. 

• Actualização do historial dos processos: Qta dos Sapatos, Pinhal Conde da Cunha Fases IV e 

V, Flor da Mata II e Qta das Chinelinhas. 

• Actualização de dossier de gestão: Redondos, Qta das Laranjeiras, Foros da Catrapona, Qta 

da Lobateira, Qta das Chinelinhas Qta da Aniza Fases II e III, Pinhal Conde da Cunha Fase V, Qta 

da Escola e Qta dos Sapatos. 

• Acções decorrentes do estudo de loteamento Industrial de Pinhal de Frades. 

• Acções decorrentes da elaboração do trabalho partilhado – P.P. da Rua Luz Soriano (Estudo 

Urbanístico de Foros de Amora). 

• Acções decorrentes do acompanhamento da implantação do Intermarché do Casal do Marco. 

• Elaboração de trabalho requisitado pelo DSIT – Proposta de implantação de uma via colectora 

paralela à E.N.10. 

• Realização do projecto de loteamento para área de génese ilegal denominada Morgados III em 

Fernão Ferro. 

• Acompanhamento do P.P. do Centro de Estágios e Formação do Benfica. 

• Levantamento e síntese da informação referente aos planos de pormenor publicados com vista 

à sua disponibilização na Internet. 

• Acompanhamento do P.P. Baía Sul. 

• Acompanhamento do P. Urbanização e Plano Pormenor da Zona Ribeirinha da Amora. – 

Delimitação e termos de referência. 

• Base de dados referente aos instrumentos de planeamento e gestão do território relativo às 

áreas de génese ilegal inseridas nas áreas do P.P. Foros da Catrapona e P.P. dos Redondos. 

• Participação no desenvolvimento do trabalho no âmbito do grupo de trabalho do Mapa de 

Ruído. 

• Participação no grupo de trabalho para a mobilidade sustentável – (GMS). 

• Informação para a candidatura QREN. 

• Informação prévia a ARIFA, no âmbito da Candidatura ao programa Pares. 

• Participação no Grupo Executivo Operacional Carta de Dispositivos e Equipamentos Sociais. 

• Sistematização da informação ao Parecer da CCDRLVT no âmbito das incompatibilidades do 

PROTMAIL com a proposta de ordenamento do PDM. 

• Elaboração de informação relativa à aplicação da Portaria 232/2008 de 11.03 – Conteúdos aos 

pedidos de informações prévias, licenciamentos e autorização. 
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• Elaboração das propostas de requerimentos no âmbito do RJUE. 

• Actualização da tabela de valores de cedências – Maio 2008. 

• Informação sobre ponto de situação às cedências nos Redondos, no âmbito da elaboração de 

loteamento. 

• Análise do P.P. da Flor da Mata II. 

• Elaboração de parecer do P.P. Torra da Marinha/Fogueteiro no âmbito das atribuições da 

Div.P.U., e do grupo de trabalho do ruído. 

• Elaboração de parecer da P.P. Torre da Marinha /Fogueteiro do grupo de trabalho do ruído. 

• Elaboração de parecer do P.P. Torre da Marinha/Fogueteiro no âmbito do grupo de trabalho da 

avaliação ambiental estratégica. 

• Informação referente ao processo de revisão da Carta da RAN. 

• Elaboração do ponto de situação do P.P. de Reconversão do Pinhal do General. 

• Elaboração do ponto de situação do P.P. de Chave de Valadares. 

• Proposta de delimitação da AUGI AR7 – Loteamento Industrial de Pinhal de Frades. 

• Definição de procedimentos para avaliação ambiental estratégica de planos municipais de 

ordenamento do território. 

• Elaboração de peças desenhadas relativas a propostas de redelimitação da REN – Linhas de 

água no âmbito de planos de pormenor em tramitação. 

• Informação referente aos instrumentos de planeamento e gestão do território no âmbito da 

planta de compromissos urbanísticos. 

• Acções decorrentes da elaboração de Loteamento Municipal de Miratejo. 

• Emissão de certidões de distância permitidas entre farmácias e escolas de condução. 

• Colaboração na instrução do pedido de autorização de ocupação de áreas da Reserva 

Ecológica Nacional (REN), exigido pela CCDRLVT. No âmbito do projecto de Requalificação da 

Ponte da Fraternidade entre EN 378 e a Rotunda do Correr d’Água. 

• Acções decorrentes da elaboração da alteração do loteamento Industrial da Qta da Argena. 

• Informação referente aos limites da Nato. 

• Análise de diversos regulamentos municipais no âmbito da elaboração de contributos para o 

regulamento Municipal de Edificação e Urbanização do Seixal. 

• Continuação da elaboração do Plano de Urbanização de Fernão Ferro. 

• Preparação de elementos para as medidas preventivas – Casal do Marco. 

• Emissão de parecer relativo ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Nova Linha de 

Decapagem da Lusocider, referente ao descritor Ordenamento Territorial e Ocupação do Solo. 

• Análise e elaboração de informação referente ao EIA da Terceira Travessia do Tejo (TTT). 

• Análise e elaboração de informação referente ao EIA Seixal Retail Park. 
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Paralelamente, fez-se o acompanhamento do desenvolvimento dos processos de elaboração de 

Planos de Pormenor em curso. 

Foram ratificados os planos de Pormenor dos Redondos, Quinta das Laranjeiras, Foros da 

Catrapona e Desenvolvimento do Pinhal Conde da Cunha, Fases I e VI, sendo que para estas áreas 

se encontram em curso estudos de loteamento. 

Foram também ratificados os Planos de Pormenor da Quinta da Fábrica, Quinta da Vinha 

Grande e Quinta de Valadares. 

No que diz respeito aos processos de loteamento nas Áreas de Reconversão, desenvolveram-se as 

seguintes actividades: 

• Acompanhamento dos processos de loteamento em curso com vista ao suprimento das suas 

deficiências técnico-administrativas. 

• Aprovação de estudos de loteamento. 

• Cedências de terreno à Câmara. 

• Elaboração de condições de alvará de Loteamento. 

• Autenticação de peças de projectos de loteamento. 

• Hipoteca de lotes. 

• Alterações de aprovação de estudo de loteamento e consequente elaboração de novas 

condições de alvará de loteamento. 

Relativamente aos projectos de obras particulares, fez-se a verificação do cumprimento do Dever de 

Reconversão com vista ao Licenciamento condicionado da construção e a análise e resposta a 

pedidos de Manutenção Temporária. 
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DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 
 

De acordo com o Plano de Actividades definido para o ano 2008, foram desenvolvidas as seguintes 

acções:  

• Espaço urbano, arquitectura, o estado da paisagem urbana: Acções de sensibilização junto dos 

técnicos, no sentido da melhor adaptabilidade das construções no terreno, enquadramento 

volumétrico e outros parâmetros arquitectónicos julgados relevantes em sede de processos de 

obras. 

• Desenvolvimento de pequenos estudos para determinadas áreas, nomeadamente Casal do 

Marco, Vale de Milhaços, em conjunto com a Divisão de Planeamento, Núcleos Antigos e Áreas 

Urbanas Consolidadas. 

• Acompanhamento de planos de ordenamento, em colaboração com a divisão de planeamento 

urbanístico – em actualização permanente. 

• Acompanhamento na Elaboração, Diagnóstico e análise geral da implementação do actual 

P.D.M com vista à sua Revisão. 

• Em colaboração com a Divisão de Planeamento Urbanístico, prosseguimento da organização e 

actualização da carta de gestão do Concelho – continuação do levantamento, para criação de 

uma base de dados de estudos de loteamentos urbanos. 

• Colaboração na informatização dos dados que servirão de suporte à constituição na Base de 

Dados do Departamento. 

• Produção e fornecimento de informação para o desenvolvimento de uma aplicação SIG, em 

colaboração com outros serviços, nomeadamente, o Gabinete SIG. 

• Actualização dos Dossiers de Gestão das áreas de reconversão. 

• Continuação da implementação do PDM., e outros instrumentos de ordenamento do território 

através de: 

o Análise de projectos de arquitectura com vista ao licenciamento da construção. 

o Apreciação de Telas Finais. 

o Análise dos projectos dos estabelecimentos de restauração e bebidas. 

o Projectos de Loteamento. 

o Preparação de alvarás de loteamento. 

o Resposta das Audiências Prévias. 

o Cumprimento do Dever de Reconversão com vista ao Licenciamento da Construção. 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 120 de 186 

Realizaram-se vistorias finais com vista à obtenção da licença de utilização, vistorias de 

arrendamento, vistorias de verificação de ocupação de via pública para efeitos da emissão da 

respectiva licença, vistorias para constituição da propriedade horizontal e certificações de execução 

de obra. 

No que diz respeito aos alvarás de loteamento, procedeu-se à elaboração dos encargos de alvará e 

à definição das cedências ao domínio público da Câmara Municipal. 

Participou-se no grupo de trabalho para introdução de Aplicações Informáticas para Gestão de 

Processos de Obras e colaborou-se com o Seixal Digital/Comissão de Modernização Administrativa 

na reengenharia de processos. 

Procedeu-se à digitalização e georreferenciação das plantas de síntese dos loteamentos em vigor 

com vista à implementação do sistema de informação geográfica para apoio à decisão técnica e 

política. 
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DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 
 

O Departamento de Equipamentos Colectivos desenvolveu, no âmbito das atribuições e 

competências municipais definidas, acções que visaram a implementação, adaptação/alteração de 

equipamentos colectivos, análise, implantação e acompanhamento dos respectivos projectos e obras 

de execução, bem como o apoio técnico a todos os órgãos Autárquicos e Organizações do 

Movimento Associativo na área do Município. 

O ano de 2008 foi essencialmente ano de execução de projectos e abertura de concursos. Foram 

abertos concursos públicos para a execução do Refeitório da EB1 de Miratejo, execução da EB1 da 

Qta. dos Franceses com arranjo do espaço exterior, concepção/execução da EB1 na integrada Nun’ 

Álvares, ampliação do EB1 da Qta. de S. João; concepção/execução do JI de Sta Marta do Pinhal, 

arranjo do espaço exterior no Miratejo ainda no âmbito do Dec-Lei nº 59/99 de 02 de Março. 

Foram ainda elaborados os Cadernos de Encargos e Programas de Concurso no âmbito do Dec-Lei 

nº 18/2008 – Novo Código dos Contratos Públicos. 
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DIVISÃO DE PROJECTO 
 

Em 2008, a Divisão de Projecto desenvolveu as seguintes actividades: 

Desenho 

• EB1 / JI Qta: Campo Corroios - Estudo Cromático de 2001 

• AURPI Torre Marinha – Águas/Esgotos 

• Mini-Campo Sta. Marta Pinhal - Drenagem Pluvial 

• Fundeadouro na Baía do Seixal - Planta Apresentação 

• Tipografia Popular Seixal 

• Biblioteca De Amora - Novo Espaço 

Programa base 

• Cemitério Municipal de Fernão Ferro 

• EB1 / JI Qta. Batateiro 

• JI FOGUETEIRO 4 SALAS - Código C06 Carta Educativa 

• EB1 Arrentela - Beneficiação / Requalif. -Estimativa e Prazo Obra 

• JI Qta. Cima 4 (6) Salas - Código C23 Carta Educativa 

• QREN - Centro Internacional Medalha Contemporânea 

• JI Qta. S. Nicolau 4 (5) Salas - Código C12 Carta Educativa 

• EB1 / JI Paio Pires - Alt.Terreno Reserva 

Estudo prévio 

• Centro Comunitário do Fogueteiro Cv Armazém C. Ajudas Técnicas e Garagens 

• Assembleia Municipal - Novo Estudo 

• EB1 / JI Nun'Alvares 

• Lar Idosos Seixal e Creche - Espaço Exterior - Reformulação 

• JI Fogueteiro 

Projecto base 

• Habitação - Edifício na Amora 

• EB1 / JI Qta. Sto. António - Alteração Ao Programa 

• EB1 / JI Nun'Alvares 

• EB1 Qta. S. João - Alteração Programa Da Ampliação 

• EB1 Qta. S. João - Ampliação - Reformulação Legislação 

• Mini-Campo Sta. Marta Pinhal 

• Polidesportivos 1 e 2 Sta. Marta Pinhal 

• FLC Miratejo - Zona Central e Restante 
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• EB1 / JI Paio Pires - Alteração Face Legislação 

• Estaleiro Fidalga 

Projecto execução 

• Frente Ribeirinha de .Arrentela / Ponte Fraternidade - Iluminação Publica 

• EB1 Qta.S.João -Actualização e Reformulação e Ampliação e Espaço Exterior 

• Rio Sul - Proposta Material Alternativo Paredes 

• Mini-Campo Sta. Marta Pinhal -Placards Patrocinadores 

• Flc Miratejo - Zona Central E Restante 

• Mini-Campo Sta. Marta Pinhal 

• Polidesportivo 1 Sta. Marta Pinhal 

• Polidesportivo 2 Sta. Marta Pinhal 

• Escola B1/Ji Qta. Franceses -Espaço Exterior 

• Escola B1/Ji Qta. Franceses 

• Sinalética Frentes Ribeirinhas - Baia Sx 

• Habitação – Edifício na Amora 

• Estaleiro da Fidalga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 124 de 186 

 

DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS 
 

A Divisão de Obras fiscalizou as obras abaixo discriminadas: 

• Escola de 2ª Oportunidade - Trabalhos de conservação e manutenção de fachadas do Imóvel 

• Oficina da Juventude de Miratejo - 2ª fase 

• Faixa Limite do Concelho - Miratejo - Zona Norte 

• Mercado da Torre da Marinha - Reparações 

• AURPI de Amora - Reparação de alpendres laterais 

• Projecto de Execução do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro 

• Concepção e Execução de Projectos das Especialidades da Escola Básica nº1 da Qta dos 

Franceses 

• Escola EB1 Pinhal de Frades - 2ª Fase e Arranjos Exteriores 

• Qualificação do Moinho de Maré de Corroios 

• Loja do Munícipe do Rio Sul Shopping 

• Vistorias de Verão e Inverno às colectividades do concelho 

• Aumento de potência com substituição da ligação em baixa tensão para a escola EB1 de 

Pinhal de Frades 

• Mercado Municipal do Seixal - Reparações 

• Pintura do edifício existente da Escola de Pinhal de Frades 

• AURPI de Amora - Reparação do alpendre da entrada principal 

• Trabalhos de apoio à Instalação dos Mini-campos 

• Complexo Municipal de Atletismo Carla Scaramento - Abatimento piso sintético 

• Fornecimento e Montagem de equipamentos de climatização para a oficina da juventude de 

Miratejo 

• Desvios de apoios da rede de baixa tensão - EB1 de Pinhal de Frades 

• Projecto de electricidade, ITED e segurança da Escola Básica do 1º ciclo nº2 de Arrentela 

• Reabilitação de caixas de inspecções no cais da Piscina Municipal de Corroios 

• Centro de Dia de 3ª Idade de Arrentela - vistoria à caixa do elevador e casa da máquina do 

elevador 

• Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento - Impermeabilização da Laje de terraço 

• Remodelação das instalações sanitárias afectas ao ATL e jardim de infância da EB1/JI da Qta 

da Medideira 

• Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias empresas 

• Requalificação do edifício Custódio Borja - Casa do Educador 
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• Clube Desportivo Casal do Marco - Beneficiação de vedação do polidesportivo 

• Elemento escultórico "Corroios e a Água" 

• Inspecções periódicas às instalações de gás de edifícios municipais 

• Assistência Técnica sistema automático de detecção de incêndios de oficina da Juventude de 

Miratejo 

• Piscina Municipal de Corroios - Guarda de Protecção 

As obras seguintes transitaram para 2009: 

• Cinema S. Vicente - Reparações 

• Montagem de grade metálica - protecção oficina da Juventude de Miratejo 

• Adequação do elevador do Centro de Dia de Arrentela ao DL 163/2006 e respectivo 

licenciamento 

• Reparação dos blocos autónomos de iluminação de emergência do Pavilhão da Torre da 

Marinha 

• Biblioteca e Auditório Municipal - Reparações, Pinturas e execução de acessibilidades p/ 

deficientes 
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PELOURO DO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

GABINETE DO MOBILIÁRIO URBANO 
 

Apresentam-se de seguida os principais grupos de trabalhos e projectos, mencionando os mais 

relevantes, desenvolvidos e/ou realizados durante o ano de 2008 pelo Gabinete de Mobiliário 

Urbano, GMU. 

Estudos e projectos de âmbito municipal 

Este grupo engloba estudos e projectos à escala municipal, ou seja aqueles que implicam o estudo 

de elementos e tipologias de espaços, em toda a área do concelho do Seixal. 

Duma forma geral o processo inclui levantamento de campo, construção e preenchimento de bases 

de dados, elaboração de cartas georreferenciadas, um relatório de diagnóstico e apresentação de 

proposta de intervenção, quer ao nível do planeamento, quer de projectos e acções. 

Este ano iniciou-se a proposta da Carta de Espaços Públicos do Concelho. Está compilada 

informação que propõe uma metodologia para realização da Carta de Espaços Públicos no Concelho 

e expõe outros conteúdos com base em pesquisa bibliográfica. 

Plano da Rede Ciclável do Concelho do Seixal 

Realizou-se a apresentação pública, após aprovação em reunião de Câmara, do Plano da Rede 

Ciclável do Concelho do Seixal com proposta de um Plano de Acção para 2009-2011. Quanto às 

medidas de incentivo ao uso da bicicleta no concelho do Seixal, promovidas pelo GMU, foram as 

seguintes: 

• Coordenação e manutenção do grupo da mobilidade sustentável (GMS), criado em Nov.2007 e 

coordenado pelo GMU; 

• Pareceres técnicos em Processos de Loteamento e Planos de Pormenor no âmbito do Plano 

da Rede Ciclável; 

• Estudo prévio para implantação de Percurso Ciclável na Av. 25 de Abril, Pinhal de Frades; 

• Proposta de percurso ciclável e na área da Baía e sapal; 

• Parecer sobre a necessidade de se incorporar um percurso ciclável e pedonal na ponte 

prevista Seixal - Barreiro. 

De salientar a importância deste trabalho estar a ser desenvolvido no contexto do grupo 

interdisciplinar e interdepartamental que reúne várias áreas do saber (ambiente, urbanismo, energia, 

saúde, desporto e transportes) e de diferentes áreas funcionais no interior da câmara - grupo da 

mobilidade sustentável (GMS) - no sentido em que se criou um fórum de discussão e validação 

técnica do projecto da rede ciclável, de uma forma transversal e participativa. Tem funcionado, 

igualmente, como meio de partilha e discussão de conhecimentos e de objectivos. 
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Abrigos para utentes de transportes públicos 

• Análise, em gabinete e em campo, de cada um dos locais propostos, considerando o tipo de 

carência (nº de carreiras, densidade populacional, proximidade de equipamentos, etc), 

características físicas (dimensão do passeio, acessibilidades, necessidade de obras de 

construção civil, etc), e expectativas dos utentes (reclamações/pedidos/sugestões) de forma a 

definir prioridades. 

• Acompanhamento da instalação de 62 abrigos no âmbito do contrato com a empresa Cemusa. 

Rede de Espaços de Jogo e Recreio (EJR) do Concelho: 

• Pareceres/propostas vários sobre a concepção e localização deste tipo de equipamento no 

âmbito de intervenções da autarquia e de iniciativa privada (loteamentos); actualização da base 

de dados existente. 

• Actualização da carta de localização dos EJR do concelho. 

Comunicação urbana 

Foram desenvolvidas todas as acções necessárias à implementação do Plano de Sinalização 

Direccional no âmbito do contrato com a Cemusa, para que a empresa preparasse atempadamente a 

sua intervenção (produção e instalação). A preparação de “dossiers” com a proposta de sinalização 

(cada poste e caixa descriminados, com localização e designação das funções urbanas) por 

freguesia, permitiu a validação de todo o plano com um elevado rigor, diminuindo largamente a 

margem de erro que ocorre sempre em projectos deste tipo. Paralelamente foram identificados as 

faltas de indicações decorrentes da implementação faseada (1ª fase em 2006 pela empresa 

JCDecaux) e realizado relatório/proposta sobre as inconformidades. 

Ainda nesta área, o GMU esteve envolvido nos seguintes projectos: 

• Caminhadas pela Saúde, projecto coordenado pela Divisão de Desporto: propostas para os 

diferentes tipos de mobiliário urbano para suporte da informação gráfica do projecto e consultas 

de mercado. 

• Mupis - Roteiros Turísticos, projecto coordenado pelo SAGE: propostas para a localização e 

tipo de mobiliário urbano, com consultas de mercado, para suporte da informação gráfica do 

projecto e consultas de mercado. 

• Entradas do Concelho, projecto coordenado pelo SAGE: identificação dos locais e 

levantamento de suportes existentes. 

Planos de Intervenção em Zonas Urbanas Consolidadas 

O objectivo destes planos é o de qualificar o espaço público de uma forma global e integradora ao 

invés de sectorial e temática, promovendo a qualidade destes espaços, garantindo o seu correcto 

funcionamento nas vertentes, urbana, paisagística, ambiental, política, social e cultural. 

Relativamente aos PIZUC de Miratejo e PIZUC das Paivas, tem-se vindo a aplicar a metodologia 

definida no que se refere à fase de diagnóstico e proposta no âmbito de acções de qualificação de 
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espaços públicos. 

Projectos de qualificação urbana 

Neste item incluem-se a maioria dos projectos desenvolvidos pelo gabinete. São projectos de 

pequena e média dimensão, para espaços inseridos na malha urbana consolidada e que visam a 

qualificação do espaço público urbano – espaços verdes de enquadramento, espaços verdes de 

recreio e estadia, espaços de jogo e recreio infantil e outros espaços públicos urbanos (ruas, praças, 

logradouros, pracetas, alamedas, etc.). Estes projectos são desenvolvidos ao nível de estudo prévio, 

projecto de execução, procedimentos administrativos, acompanhamento e fiscalização de obra. 

• Estudo prévio da rotunda da Estrada dos Foros, Amora; 

• Estudo prévio da rotunda da Rua do Minho, Amora; 

• Estudo prévio para a Praceta 1º de Dezembro, Amora; 

• Estudo prévio para instalação de 5 novos abrigos para utentes de transportes públicos, 

Arrentela; 

• Processo para concurso limitado para realização de empreitada, Requalificação da Praceta 

Rodrigo Bessone Bastos - Corroios; 

• Projecto de execução para o Parque Infantil junto ao Centro de Saúde de Pinhal de Frades, 

Arrentela; 

• Projecto de execução para o reordenamento do estacionamento junto à TOTAL da estrada dos 

Foros - Amora. 

O Gabinete fez ainda o acompanhamento das seguintes obras: 

• Obra do MST, resposta/parecer a ofícios do GMST; 

• Rotunda Oliveira Martins, Amora. Obra concluída; 

• Rotunda “o trabalho”, Amora. Obra concluída; 

• Instalação de elementos escultóricos na frente ribeirinha de Amora, no âmbito do Simpósio da 

Pedra. Obra concluída; 

• Parque Infantil junto ao Centro de Saúde de Pinhal de Frades, Arrentela, 1ª fase; 

• Requalificação do Parque 5 de Junho, junto ao Pingo Doce das Paivas. Obra concluída; 

• Qualificação da zona de lazer da Ponta dos Corvos. Obra concluída; 

• Qualificação do passeio da Av. 1º de Maio (EN 10) no troço entre a rotunda da Cruz de Pau e a 

Rua Manuel Ribeiro de Pavia - Amora. Obra concluída; 

• Instalação de abrigos para utentes dos transportes públicos rodoviários; 

• Instalação pontual de sinalética direccional de âmbito urbano para sinalização de novos 

equipamentos/serviço. 
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Participou também nos grupos de trabalho interdisciplinares que elaboraram as seguintes 

candidaturas: 

• Candidatura ao QREN- Valorização Ambiental da Baía do Seixal; 

• Candidatura ao QREN- Politica de Cidades, Parcerias para a Regeneração Urbana; 

• Candidatura ao QREN- Programa de Promoção da Mobilidade sustentável do Seixal; 

• Candidatura ao QREN- Estudo Intermunicipal para Interligação dos Modos de Transporte 

Público; 

• Candidatura ao QREN- Bairros Críticos – Qta. Da Princesa e Boa Hora. 

Propostas do DASU/DA/GMU para projectos de Hortas Urbanas, Qualificação de um equipamento 

de referência “Laboratório Verde”; Melhoria da acessibilidade e mobilidade (zonas envolventes ao 

edificado, zonas degradadas e interiores de quarteirões); propostas para desenvolvimento de 

processos de planeamento urbano participado, requalificação das principais ruas de acesso e 

circulação nos bairros e criação de parque urbano na Qta. do Cabral. 

Feiras / eventos 

Realização de projectos nas matérias relativas á concepção e organização espacial de stands e 

feiras. 

• Projecto e acompanhamento da instalação do Stand da Câmara nas festas que ocorreram nas 

freguesias do Concelho; 

• Projecto e acompanhamento da instalação do Stand da Câmara para a Festa do Avante; 

• Projecto e acompanhamento da instalação da Feira do Artesanato, Seixal. 

Iluminação decorativa de Natal 

Realização do projecto para a iluminação decorativa do concelho, procedimentos administrativos 

para o fornecimento da prestação de serviços, colaboração nos trabalhos efectuados pelos serviços 

municipais acompanhamento da instalação. 
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DIVISÃO DE PARQUE-AUTO 

 

Organização e Gestão 

Em 2008 efectuou-se a transferência de 77 motoristas e operadores de máquinas da Divisão de 

Parque-Auto para a dependência hierárquica dos serviços que utilizavam normalmente a respectiva 

mão-de-obra. Esta medida que visou simplificar o funcionamento dos serviços e a operacionalização 

de trabalhos foi efectuada em Fevereiro de 2008. 

Prosseguindo uma estratégia de racionalização de meios, têm sido seleccionadas empresas 

fornecedoras que garantam a melhor relação custo/serviço para a reparação das viaturas municipais, 

sendo preferidas empresas certificadas. 

Na senda da procura de maior qualidade do serviço foram efectuadas acções de formação para os 

motoristas de transportes colectivos, mas também para operários. 

A aquisição de viaturas para os serviços municipais tem sido pautada pela uniformização da frota 

(que permite uma economia de escala em relação à assistência e substituição) nunca negligenciando 

as intenções dos serviços, a eficiência, economia e a protecção ambiental. 

Na prestação do serviço de transporte em autocarros do município têm sido adoptadas medidas no 

sentido de garantir a melhor qualidade e segurança do serviço de transporte, quer através de 

reparações e inspecções rigorosas ao funcionamento mecânico das viaturas, quer reduzindo os 

tempos de condução dos motoristas destas viaturas. 

Autocarros municipais 

No ano de 2008 foram efectuados 2.214 serviços de transporte em autocarros municipais, que 

representaram 17.501 horas de serviço, 296.599 quilómetros percorridos e um movimento de 79.680 

passageiros. 

No ano 2008 foi revisto o funcionamento da prestação de serviço de transporte de passageiros de 

forma a que os motoristas cumprissem escrupulosamente os horários de repouso, garantindo-se 

assim que a condução das viaturas seja efectuada nas melhores condições físicas e psicológicas 

dos motoristas e portanto sendo aumentada a segurança rodoviária e a salvaguarda dos passageiros 

transportados. 

No ano de 2008 foi requerido e obtido o licenciamento para transporte de crianças de 6 das 7 

viaturas da frota, ficando assim garantido o cumprimento da legislação em vigor e confirmado que os 

autocarros do Município possuem elevados parâmetros de segurança. Uma das viaturas não foi 

submetida a licenciamento por possuir mais de 16 anos de idade. 

Foi ainda realizada uma formação específica sobre o transporte de crianças, destinada a motoristas, 

que permitiu habilitar e certificar todos os motoristas de transportes colectivos do Município para o 

transporte de crianças. 
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Durante o ano de 2008 prosseguiu-se o cumprimento do plano que visa a manutenção especial dos 

autocarros municipais, com este plano pretende-se garantir que este tipo de viaturas obedeça a 

parâmetros de manutenção especialmente exigentes, mas que também a imagem das viaturas seja 

regularmente recuperada. 

Frota Municipal 

A frota municipal regista em 31 de Dezembro de 2008, 223 equipamentos circulantes, sendo que 144 

são viaturas ligeiras, 53 são viaturas pesadas e 26 são máquinas, o que representa um aumento de 

3,7% na dimensão da frota face ao ano anterior. 

Em 2008, procedemos à aquisição de 18 viaturas. 

As viaturas adquiridas distribuem-se pelos seguintes tipos: 3 Pesados de Mercadorias com grua, 1 

Pesado de recolha RSU, 1 Pesado de Mercadorias, 11 Ligeiros de Mercadorias, 1 Ligeiro Misto e 1 

Ligeiro de Passageiros. 

Em 2008, foram abatidas à frota 3 viaturas pesadas de recolha de resíduos e 9 viaturas ligeiras o 

que representa uma redução de 12 viaturas, que pela sua idade, estado de funcionamento e 

emissões poluentes não representavam soluções válidas para a frota municipal. 

Durante o ano de 2008 registaram-se 48 acidentes de viação. Dos acidentes registados 26 foram da 

responsabilidade do Município e 22 da responsabilidade de terceiros. 

De referir que nos acidentes registados em 2008 apenas resultaram danos materiais. 

Para o funcionamento da frota municipal de viaturas e máquinas foram consumidos em 2008, 

795.913 litros de gasóleo e 23.122 litros de gasolina. 

Manutenção e Reparação 

A Divisão de Parque-Auto assegurou no ano de 2008 a realização de 4.861 ordens de reparação 

interna nas nossas oficinas de mecânica, o que representa um aumento na produção de 21,5% em 

relação a 2007. Este aumento é fruto de uma reorganização da oficina, mas também a um esforço 

significativo no sentido de reduzir as reparações no exterior que são geralmente mais caras e 

demoradas. 

A manutenção da frota de pesados especialmente de higiene urbana tem constituído a prioridade da 

Divisão de Parque-Auto em virtude da elevada exigência de operacionalidade deste tipo de viaturas. 

Em 2008 prosseguiu-se a estratégia de adquirir contratos de manutenção no momento de aquisição. 

Esta medida permite assegurar a realização da manutenção em condições preferenciais nas oficinas 

das marcas fornecedoras. 

Manutenção Preventiva 

A manutenção preventiva tem vindo a ser progressivamente alargada a todas as viaturas da frota e a 

merecer crescente aceitação dos serviços municipais. 

Em 2008, foram realizadas 2.981 verificações periódicas a viaturas municipais. É importante referir 

que em relação a 2007 se registou um aumento de 146% nas verificações efectuadas em resultado 

da aplicação de critérios de manutenção preventiva. 
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

O presente relatório apresenta a actividade desenvolvida pela Divisão de Fiscalização Municipal 

durante o ano de 2008. 

Em cumprimento das competências atribuídas pela Lei e pelos Regulamentos Municipais, 

nomeadamente do artigo 44.º do Regulamento dos Serviços Municipais, esta Divisão realizou 

diversas actividades tanto no âmbito operacional quanto no administrativo. 

No âmbito operacional, os técnicos desenvolveram diversas acções tendentes a zelar pelo 

cumprimento das disposições legais e regulamentares, nomeadamente, fiscalizaram o 

estacionamento indevido e/ou abusivo de viaturas na via pública e cujo estado de conservação 

indiciam ao abandonado pelos respectivos proprietários, efectuando diversas remoções destas 

viaturas para o Parque Municipal de Recolha de Viaturas, fiscalizaram a ocupação dos espaços 

públicos, a afixação de publicidade não licenciada, o funcionamento ruidoso resultante do 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebida e industrias tipo 4, a deposição de 

resíduos indevidamente, as ligações de água à rede pública sem autorização da Câmara, a falta de 

licenciamento dos canídeos e dos gatídeos, a realização de obras sem licença, autorização ou 

comunicação prévia. 

Todas estas acções, de prevenir, investigar e reprimir os ilícitos, foram realizadas dando primazia à 

acção pedagógica e preventiva, cuja actuação se pautou pelos princípios de actuação da 

administração pública, concretamente, pelos princípios da legalidade, prossecução do interesse 

público no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, da igualdade e da 

proporcionalidade, da boa fé, da justiça e da imparcialidade, entre outros. 

Complementarmente se refere, que foram tomadas diversas medidas de reorganização deste 

serviço, nomeadamente, foram reorganizadas as áreas a fiscalizar, a composição das equipas, a 

distribuição das viaturas e foi criado o apoio técnico ao sector do ambiente. 

Com esta reorganização das tarefas, foi possível executar: 

• O registo e tratamento de 954 reclamações directamente recebidas dos cidadãos (Amora 303; 

Arrentela 170; Corroios 285; Fernão Ferro 93; Paio Pires 69 e Seixal 34). 

• O tratamento de 1147 Informações Internas dos serviços da Autarquia. 

• A elaboração de 49 mandados de notificação, solicitadas por diversos serviços da Câmara 

Municipal e por outros Municípios. 

• O tratamento e registo de 119 comunicações das Juntas de Freguesia do nosso Município 

(Amora 14; Arrentela 31; Corroios 48; Fernão Ferro 12; Paio Pires 10 e Seixal 4). 

• O tratamento de 32 comunicações/reclamações das Lojas do Munícipe. 

• O tratamento e registo de 211 ofícios das entidades policiais. 
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Para além destas, há ainda a referir que foram registados e encaminhados, com a devida tramitação 

processual: 

• 29 Autos de Participação por violação do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do 

Município do Seixal, 

• 103 Autos de Participação por violação do Regulamento Municipal de Afixação, Instalação e 

Difusão de Publicidade e Propaganda, 

• 40 Autos de Participação por realização de obras em violação do Regime Jurídico de 

Urbanização e Edificação, 

• 9 Autos de Participação por violação do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, 

• 3 Autos de Participação por falta de licenciamento de canídeos, 

• 33 Autos de Participação por ligação de água à rede pública sem autorização da Câmara, 

• 7 Autos de Participação por utilização indevida da fracção. 

Foram também tratados e registados na respectiva base de dados, o registo da identificação de 610 

viaturas em presumível estado de abandono e/ou sem circularem (Amora 225; Arrentela 117; 

Corroios 208; Fernão Ferro 5; Paio Pires 37 e Seixal 17). Foram ainda elaborados os processos das 

248 viaturas removidas da via pública. 

Foi elaborada a respectiva tramitação processual relativa às 237 viaturas que foram encaminhadas 

para o centro de desmantelamento e destruição, por falta de reclamação dos respectivos 

proprietários ou por doação das mesmas ao Município e 21 despachos de audiência de interessados, 

6 despachos de decisão final e 2 Posses Administrativas. 

No âmbito da fiscalização ambiental, nomeadamente da deposição ilícita de resíduos, tem-se 

reforçado a acção preventiva e pedagógica e reduzido a acção repressiva. Ou seja, dá-se prioridade 

à prevenção e à pedagogia e em último recurso reprime-se o infractor. Com esta actuação tem-se 

contribuído para a prevenção e inibição das más práticas ambientais. 

As equipas de fiscais que actuam em estreita colaboração com o Departamento do Ambiente e 

Serviços Urbanos/Sector de Publicidade e Ocupação de Espaço Publico, realizaram várias acções 

de fiscalização directa, permitido aos proprietários dos estabelecimentos comerciais procederem à 

reposição da legalidade voluntariamente, i.e., ao licenciamento da publicidade e da ocupação do 

espaço público sem os reprimir nos termos do Regulamentos Municipais. Nesta conformidade, a taxa 

da reposição da legalidade voluntária é elevada. 

No âmbito do controlo de obras ilegais foram realizadas diversas acções de fiscalização directa e de 

proximidade e instaurados 14 Autos de Embargo e 40 Autos de Participação, por violação do 

Decreto-lei 555/99 e demais legislação aplicável. 

Foram também realizadas diversas acções de fiscalização directa a estabelecimentos industriais, tipo 

4, por terem sido solicitadas pelo Departamento de Planeamento e Urbanismo. 
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No que respeita à fiscalização de ligação de água à rede pública sem autorização da Câmara 

Municipal, foram realizadas diversas acções de fiscalização directa solicitadas pela Divisão 

Administrativa de Água e Saneamento e, neste seguimento foram instaurados 33 Autos de 

Participação. 
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES 

 

À Divisão de Fiscalização de Obras Particulares cabe verificar o cumprimento dos regulamentos e 

normas sobre construções particulares, assegurando a sua conformidade com os projectos 

aprovados em obediência ao regime Jurídico da Urbanização e Edificação, que estiver em vigor. 

Durante o ano de 2008 foram efectuadas várias inspecções e vistorias às operações urbanísticas 

sujeitas a fiscalização administrativa, com o objectivo de se assegurar a conformidade das mesmas 

com as disposições legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos que da sua realização 

possam resultar para a saúde e segurança das pessoas. 

Neste quadro, em 2008 a Divisão desenvolveu as seguintes actividades: 

• 22 Autos de participação 

• 45 Autos de embargo a obras 

• 25 Autos da notícia por desrespeito a embargo 

• 7 Autos de notícia por desrespeito à ordem de demolição 

Durante a actividade da fiscalização técnica no ano transacto, foram efectuadas várias 

visitas/deslocações a obras em curso, de acordo com a legislação vigente. 

Foram prestados esclarecimentos aos munícipes no âmbito técnico da Divisão. 
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DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 
 

Em 2008 e para além do conjunto de actividades referenciadas nos relatórios sectoriais em anexo, 

devemos salientar pela sua importância, as seguintes acções: 

• Emissão de Pareceres sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) dos seguintes Projectos, 

ER 377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32, Nova Linha de Decapagem da LUSOSIDER, 

Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, Lote 3A2 – Troço Lisboa-Montemor 

(via TTT) / Secções 01, 04, 05, 06 e 07: Subtroço Lisboa/Moita/Terceira Travessia do Tejo e 

Seixal Retail Park; 

• Participação no grupo de trabalho dos Planos e Programas da Qualidade do AR (PPar) 

Diagnóstico Municipal de Sucatas; 

• Início da realização do Relatório de Estado do Ambiente (REA). 

 

Sector de Publicidade e Ocupação de Espaços Públicos 

 

Em 2008, o sector realizou levantamentos exaustivos da situação existente nos espaços urbanos 

centrais de Corroios, Fernão Ferro e Amora. 

Os levantamentos envolveram a captação de 2647 registos fotográficos, posteriormente tratados 

com dados de localização e identificação que deram origem à emissão de 935 ofícios registados 

remetidos aos representantes legais dos estabelecimentos que mantinham factos de publicidade e 

de ocupação do espaço público em situação ilegal. 

O resultado deste trabalho metódico e exaustivo, encontra-se traduzido no quadro anexo “Novos 

Licenciamentos em 2008”, contribuindo determinantemente para o nº de 527 novos licenciamentos. 

 
NOVOS LICENCIAMENTOS EM 2008 

TIPO Nº 

Estabelecimentos (Publicidade e OEP) 379 

Unidades Móveis publicitárias 27 

Stand's temporários 8 

Painéis/Mupis 11 

Monopostes 1 

Corrimãos publicitários 57 

Esplanadas 44 

TOTAL 527 
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Sector de Vigilância e Limpeza de Edifícios 
 
Segurança 

Nº Total de Locais com Segurança Adjudicada - 17 

Limpeza de Edifícios 

Nº Total de Locais com Limpeza - 120 

• Adjudicada 

o Nº de Locais com Limpeza Adjudicada – 83 Locais, sendo que 34 só têm uma limpeza 

anual; 

o Nº de horas de Limpeza Adjudicada – 214,30 horas/dia. 

Administração Directa 

Nº de Locais com Limpeza em Administração Directa - 37 

Foram ainda apoiadas 70 iniciativas várias e fizeram-se 185 limpezas de manutenção. 
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DIVISÃO DE AMBIENTE 

 
Centro Municipal de Educação Ambiental 

O programa de actividades do ano lectivo 2007/08 procurou alargar o público-alvo das actividades 

realizadas em anos anteriores, através da inclusão de visitas à Rede Natura 2000 e à ETAR da 

Cucena, destinadas à população em geral. Foi também proposto diversificar as actividades 

desenvolvidas através da realização de actividades de comemoração do Dia da Terra e do Dia 

Mundial do Ambiente. 

Os participantes nas visitas realizadas para o público em geral, no âmbito do programa de 

actividades de 2007/08, manifestaram um grande interesse pelas mesmas e a vontade de conhecer 

outras infra-estruturas, pelo que se considerou importante diversificar a oferta disponível no 

programa de 2008/09. Nesse sentido, programou-se a realização de uma visita por mês, entre 

Outubro de 2008 e Maio de 2009, tendo-se incluído a Biosarg, a Valorsul, a Fábrica da Renova, a 

Ecociclo e a Estação de Compostagem de Setúbal. 

No contexto do “O CMEA vai à Escola”, no ano de 2008 realizaram-se 16 actividades, onde 

participaram um total de 362 alunos (1 Oficina da Água, 5 dos Resíduos e 2 da Floresta, para 143 

alunos, e 9 Encontros do Ambiente dirigidos a 219 alunos). 

Quanto ao “Vem com o CMEA”, no ano de 2008 realizaram-se 2 visitas ao CIVTRSS, 2 visitas à 

ETAR e 1 visita à Biosarg, as quais contaram com um total de 98 participantes. 

• Outras Actividades 

o Avaliação de infra-estruturas com interesse para incluir nas visitas “Vem com o CMEA”. 

o Acompanhamento de visita ao edifício Solar XXI; visita à Herdade da Pernada, herdade 

onde se compensam as emissões de carbono; visita ao Projecto 270, uma pequena unidade 

agrícola que pratica agricultura biológica; visita à Ecociclo, empresa de reciclagem de 

madeiras. 

o Dinamização de fotopaper para alunos do projecto “Cidadania e Ambiente” da ES José 

Afonso. 

o Comemorações do Dia da Terra, dia 22 de Abril. 

o Criação de um cartaz com uma imagem alusiva ao tema, para ser decorado com materiais 

recicláveis pelos Jardins-de-infância da rede pública. 

o Feira da Terra. 

o Realização de ateliers de reutilização de materiais. 

o Realização de um atelier de reutilização de materiais no Bairro da Quinta da Cucena, com a 

participação de 30 crianças do Bairro que frequentam o ATL da Santa Casa da Misericórdia; 

esta actividade foi realizada no âmbito do projecto “Viva Melhor”, coordenado pelo Gabinete de 

Acção Social. 
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o Realização e ateliers de embrulhos ecológicos, para o público em geral, na feira de Natal 

“Fábrica de Sonhos”, e para as crianças que frequentam a Ludoteca. 

Espaço de Participação Pública (Epp) 

Foram recebidas 13 reclamações no EPP durante o ano 2008, distribuídas pelos seguintes assuntos: 

3 de Dejectos Caninos, 8 de Ruído e 1 de Descarga de Águas Residuais e 1 de Diversos. 

Foram recebidos 11 pedidos de esclarecimento no EPP durante o ano 2008, distribuídos pelos 

seguintes assuntos: 2 de Recolha Selectiva/Reciclagem, 1 do Aterro Sanitário e 8 de Ruído. 

A DA emitiu parecer sobre os indicadores ambientais da sua competência e coordenou a emissão de 

parecer conjunto, dos Estudos de Impacte Ambiental dos seguintes Projectos: 

• ER 377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32 (Prox.); 

• Nova Linha de Decapagem da LUSOSIDER; 

• Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, Lote 3A2 – Troço 

Lisboa-Montemor (via TTT) /Secções 01, 04, 05, 06 e 07: Subtroço Lisboa/Moita/Terceira 

Travessia do Tejo; 

• Seixal Retail Park. 

Estiveram em consulta pública na Divisão de Ambiente os Estudos de Impacte Ambiental dos 

Projectos: 

• ER 377-2 – Costa da Caparica/Nova Vaga/IC32 (Prox.) (2 consultas); 

• Nova Linha de Decapagem da LUSOSIDER (0 consultas); 

• Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Madrid, Lote 3A2 – Troço 

Lisboa-Montemor (via TTT) / Secções 01, 04, 05, 06 e 07: Subtroço Lisboa/Moita/Terceira 

Travessia do Tejo ( 2 consultas). 

Durante o ano 2008 realizaram-se 4 consultas de dados e 3 requisições de materiais pedagógicos. 

 
Sector de Informação e Sensibilização 

 

No âmbito das comemorações do Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta, a Divisão de Ambiente 

reuniu com as Divisões de Espaços Verdes e de Biblioteca e Arquivo Municipal, no sentido de 

elaborar um programa único de comemorações que incluiu actividades das 3 Divisões. 

A Divisão de Ambiente elaborou o programa do concurso de fotografia, destinado às escolas básicas 

do 2º e 3º ciclos e secundárias, e participou no júri do concurso. 

Em 2008, realizou-se a primeira edição da Feira da Terra, evento decorrente de um Projecto de 

Cidadania elaborado em conjunto com duas jovens munícipes. A Feira da Terra decorreu nos dias 7 

e 8 de Junho, na Quinta da Fidalga e contou com a presença de 17.000 visitantes. 
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O recinto foi dividido por espaços temáticos, a saber: Energia, Projectos e Exposições, Consumo 

Sustentável, Auditório, Partilha, Feira da Ladra, Sabores, Infantil, Ambiente e Saúde. Ao longo dos 

dois dias os visitantes puderam apreciar a beleza natural da Quinta da Fidalga, assistir a palestras 

temáticas nas áreas da saúde, energia e educação ambiental (Espaço Auditório) e espectáculos de 

música e dança (Palco 1); praticar ioga, taichi, astrodança e receber massagens com taças tibetanas 

(Espaço Ambiente e Saúde); adquirir produtos mais sustentáveis (Espaço Consumo Sustentável); 

pintar ou escrever mensagens sobre a Terra, trocar livros e CD’s e participar no atelier de bonecas 

de pano (Espaço Partilha); visitar a exposição de projectos da CMSeixal, os stands da AME-Seixal, 

da Quercus, da Simarsul e da Amarsul, participar nos ateliers dinamizados pelo CMEA e pela 

Associação Ecofungos e nos jogos da Simarsul (Espaço Projectos e Exposições), assistir a uma 

peça infantil no palco 2 apresentada pela Animateatro, participar em jogos tradicionais e pinturas 

faciais para crianças (Espaço Infantil), conhecer sistemas de energias alternativas (biocombustíveis, 

painéis de energia solar e fotovoltaica, etc.), bem como, refrescar-se com um sumo natural ou fazer 

refeições macrobióticas e tradicionais no Espaço Sabores. 

O programa de comemorações do Dia do Animal (4 de Outubro), foi preparado em conjunto pela 

Divisão de Ambiente, o Gabinete do Partido Médico Veterinário, a Divisão de Biblioteca e Arquivo 

Municipal, a designer do GMU e a socióloga do DASU, e teve como temática central o abandono dos 

animais. 

No mês de Outubro, realizaram-se as seguintes actividades: 

• O atelier “Vamos desenhar animais”, que contou com 15 participantes; 

• Dobragens de animais em papel nas quais participaram 25 crianças e 10 adultos; 

• A elaboração de bilhetes de identidade de animais que contou com a participação de 6 

crianças e 2 adultos; 

• Leitura encenada de uma história sobre animais na qual participaram 19 crianças; 

• Workshop de Graffiti, realizado sob a orientação técnica de um graffiter profissional, decorreu 

no exterior da Biblioteca e contou com 15 participantes. 

Para além das referidas actividades, decorreu ainda no exterior da Biblioteca e no Jardim Quinta dos 

Franceses uma campanha de adopção de cães e gatos alojados no Canil/Gatil Municipal, a cargo da 

Associação de Voluntários do Canil/Gatil Municipal e das qual resultou a adopção de 5 animais. A 

campanha levada a cabo nesse último local foi acompanhada de uma animação de rua que 

sensibilizou o público participante para a questão do abandono de animais e dos dejectos caninos 

nos espaços públicos. 

Programa Eco-Escolas 2008/09 

A Técnica responsável pelo SIS esteve presente numa apresentação das linhas estruturantes do 

programa, realizada pela sua coordenadora, Dr.ª Margarida Gomes, na Escola Secundária de 

Amora. 
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No ano lectivo 2007/08 as escolas da rede pública que receberam o Galardão Eco-Escolas foram: 

EB nº1 de Corroios, Escola Secundária de Amora, Escola Secundária Manuel Cargaleiro e Escola 

Secundária Alfredo dos Reis Silveira. 

Compostagem na Minha Escola 

Realização de acções de sensibilização, dinamização e monitorização ao longo do ano lectivo de 

2007/2008, do processo da compostagem nas Escolas do 1º ciclo, no âmbito dos Projectos Jardins e 

Hortos Pedagógicos e Compostagem na minha escola. 

No início do ano lectivo 2008/2009 foi planeada a divulgação do projecto e foram elaboradas as 

fichas de monitorização, para deixar nas escolas, após cada visita. 

Continuaram a realizar-se as acções de dinamização e monitorização do processo de compostagem. 

Foram realizadas reuniões com a DEV, no âmbito do projecto de Jardins e Hortos Pedagógicos. 

Em 2008 adquiriram-se 20 novos compostores que se destinaram a entrega e/ou substituição de 

equipamento às escolas aderentes. 

Quioto na Escola 

Em Janeiro iniciou-se a concretização da 2ª fase do projecto nas 3 escolas aderentes: E B 2,3 Pinhal 

de Frades, Escola Secundária de Amora e Escola Secundária Manuel Cargaleiro, com a realização, 

por parte da equipa técnica (formada pela Divisão de Ambiente e pela AME Seixal) de acções de 

formação/sensibilização sobre as temáticas Alterações Climáticas, Resíduos, Água e Energia. 

Realizaram-se acções de formação dos alunos sobre os conteúdos do inquérito a aplicar nas 

escolas. A equipa técnica preparou os indicadores para as escolas aderentes. Foi feita a análise dos 

inquéritos, aplicados nas escolas pelos alunos. 

Realizaram-se, com os alunos e professores as escolas aderentes ao projecto, 3 visitas de estudo ao 

Edifício Solar XXI e 2 ao CIVTRSS. 

Em Junho as escolas entregaram os relatórios do projecto, que foram analisados pela equipa 

técnica. 

Em Agosto foi divulgado o projecto nas Escolas Básicas do 2º e 2º Ciclos e nas Escolas 

Secundárias. Para além das 3 Escolas participantes no ano lectivo anterior, inscreveram-se no 

projecto a E B 2,3 Corroios, a E B 2,3 Paulo da Gama e a Escola Secundária Alfredo dos Reis 

Silveira. 

Em Outubro iniciaram-se as acções de sensibilização nas novas escolas aderentes. 

Realizaram-se 3 visitas de estudo à ETAR da Cucena e 1 às instalações da Biosarg. 

Eco-Famílias 

Em Janeiro, após aprovação superior do projecto, procedeu-se à sua divulgação na Intranet e no site 

da CMS, e à selecção das 20 famílias participantes (10 famílias de professores e 10 famílias de 

funcionários da CMS). 

Em Fevereiro iniciaram-se as visitas às famílias, com aplicação de um questionário de caracterização 

das famílias e dos seus comportamentos relacionados com o Ambiente. 
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Procedeu-se ao levantamento de todos os equipamentos consumidores de energia e respectivos 

tempos de utilização, efectuaram-se medições da potência dos equipamentos com energy-checks da 

Quercus, analisaram-se as facturas de energia eléctrica, gás e água. 

Para fazer a monitorização do consumo de equipamentos específicos ao longo do tempo, 

instalaram-se energychecks nos equipamentos ou conjuntos de equipamentos mais relevantes para 

análise, tendo em conta a sua utilização, o potencial de redução de consumo e a ausência de dados 

disponíveis. 

Durante o mês de Março, foram retirados os energy-checks de casa das famílias e iniciou-se o 

tratamento destes dados e dos restantes dados recolhidos. 

Adquiriram-se materiais para formar um “kit verde”, para oferta a cada família. 

Elaboraram-se fichas de recomendação, que foram entregues às famílias durante a visita de 

aconselhamento. 

Óleo a reciclar, Biodiesel a circular 

Foram adquiridos oleões para recolha de óleos alimentares usados na via pública. 

Foram enviados ofícios para adesão das escolas e outras entidades, como IPSS e Associações de 

Reformados à Rede Municipal de Óleos Usados. 

No dia 4 de Junho foram colocados contentores para recolha de óleos alimentares nas portarias do 

SOCMS, tendo-se iniciado um sistema de recolha para os funcionários da CMS. 

No dia 5 de Junho foi assinado um protocolo de colaboração entre a CMS, a AMESeixal e a Biosarg. 

Após a cerimónia de assinatura do protocolo, os convidados foram visitar as instalações da Biosarg. 

Em Setembro foi colocado um contentor de recolha de óleos usados nas instalações do Gabinete de 

Acção Social, alargando assim a rede de recolha dos funcionários da Câmara. 

Realizaram-se reuniões de apresentação do projecto aos professores das escolas aderentes. 

Realizaram-se também nessas escolas Encontros do Ambiente para os alunos. 
 

Sector de Qualidade e Planeamento 
 

Programa Municipal de Monitorização de Ruído 

No dia 25 de Janeiro a empresa dBLab entregou à CMS o Relatório Final do trabalho de actualização 

e adaptação do Mapa de Ruído do Município do Seixa (MRMS). 

Em Fevereiro, o grupo de trabalho avaliou os documentos entregues pela empresa. 

O MRMS foi aprovado na Sessão de Câmara de 14 de Maio. O Grupo de Trabalho teve que validar 

os critérios de classificação de zonas sensíveis e mistas, de acordo com a nova terminologia e 

definição das classes da Planta de Ordenamento do Território em revisão. 

A 25 de Agosto iniciaram-se os trabalhos de delimitação das zonas sensíveis e mistas, de acordo 

com os novos critérios já validados e a 2ª proposta de Planta de Ordenamento em formato ARCGIS. 
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No dia 30 de Setembro a Carta de Zonas Sensíveis e Mistas foi apresentada às Chefias dos serviços 

que integram o grupo de trabalho. Foram pedidos contributos, no sentido da Carta integrar a 2ª 

proposta do Plano, para se solicitar o parecer da Comissão Mista de acompanhamento da revisão do 

Plano. 

Foi proposta a integração da componente acústica na proposta de Regulamento Municipal de 

Edificação e Urbanização, no âmbito da aplicação da Portaria n.º232/2008, de 11 de Março. 

No sector de Controlo e Monitorização de Ruído existe um total de 184 processos registados. 

Durante 2008, foram realizados 17 Ensaios de Ruído Ambiente, no âmbito do tratamento de 

processos de Avaliação Acústica de Incomodidade Sonora, foram elaborados 5 Relatórios de 

Avaliação Acústica, arquivados 7 Processos de Avaliação Acústica, deram entrada 25 novos 

processos. 

Arquivaram-se como tratados 3 processos. Foram elaboradas 61 informações sobre processos de 

avaliação acústica de incomodidade sonora. 

Foi ainda desenvolvido o processo de consulta prévia para a prestação de serviços de Avaliações 

Acústicas de Incomodidade Sonora. Em Julho de 2008, foi adjudicada ao Instituto de Soldadura e 

Qualidade (ISQ) a prestação de serviços de Avaliação Acústica de Ruído Ambiente – Grau de 

Incomodidade, tendo sido remetidos a esta entidade 10 processos de reclamação para realização de 

medição de ruído. 

Durante o ano 2008, foram emitidos 108 pareceres favoráveis condicionados, referentes a pedidos 

de emissão de licenças especiais de ruído. 

Deu entrada 1 reclamação de incómodo provocado por Actividades Ruidosas Temporárias, a qual foi 

analisada no âmbito do Artigo 15.º do D.L. n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. 

No ano de 2008 foram efectuadas avaliações acústicas de actividades ruidosas temporárias, no 

âmbito da elaboração de novos procedimentos. 

A equipa técnica apresentou uma nova proposta de procedimentos internos para elaboração de 

parecer técnico sobre as Licenças Especiais de Ruído. 

Programa Municipal da Qualidade do Ar 

No dia 5 de Setembro realizou-se uma reunião sobre Medidas para a Melhoria da Qualidade do Ar, 

que contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente. 

No dia 23 de Setembro realizou-se a 6ª reunião do Grupo de Trabalho dos PPar onde foi 

apresentado o ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos até á data e planeadas as actividades 

a desenvolver, tendo em conta o Programa de Execução do Plano de Melhoria da Qualidade do Ar, a 

realizar pela CCDRLVT até 9 de Fevereiro de 2009. 

No dia 9 de Outubro realizou-se uma reunião entre DA, DEV, DPA, DRVT, GMU e AMESeixal, para 

elaboração da matriz com as medidas de âmbito municipal e supra-municipal da CMS. 

No dia 18 de Novembro realizou-se a 7ª reunião do Grupo de Trabalho do PPar, na qual foi 

apresentada uma síntese das medidas de âmbito municipal, propostas pelas Autarquias. 
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No mês de Dezembro foram realizadas algumas alterações à matriz, a qual foi enviada para a 

CCDRLVT, a qual viria a integrar o Protocolo a celebrar com a CCDRLVT. 

Programa Municipal de Monitorização de Resíduos Perigosos e Contaminação dos Solos 

Em 2008 foi desenvolvido o processo de consulta prévia para realização de trabalhos de remoção, 

tratamento de resíduos perigosos e descontaminação dos solos, tendo sido adjudicada a respectiva 

prestação de serviços à empresa Quimitécnica Ambiente, em Julho de 2008. Neste âmbito foi 

efectuada a remoção de resíduos perigosos e descontaminação dos solos na Quinta da Lobateira, 

Fernão Ferro e Av. Quinta da Atalaia, na Amora. 

Ao longo do ano, realizaram-se diversas saídas de campo para acompanhamento de situações de 

deposição ilícita de resíduos perigosos nos solos. 

Programa Municipal para a Redução das Emissões de Gases com Efeito de Estufa 

Em Outubro iniciou-se o levantamento dos inquéritos à população residente e trabalhadora no 

Concelho do Seixal, colocados no site da CMS, com o objectivo de obter dados sobre mobilidade 

urbana e emissões de gases de efeito estufa (GEE’s) com origem nos transportes. Solicitação aos 

serviços de preenchimento do inquérito e colocação do mesmo nas Lojas do Munícipe. 

QREN – Caracterização e Valorização da Baía 

Nos dias 24 e 29 de Abril realizaram-se reuniões ente o Gabinete de Turismo, DASU, DA e GMU, 

para preparação da candidatura ao QREN sobre Valorização Ambiental da Baía do Seixal, trabalho a 

realizar em parceria com o Instituto Hidrográfico e a Fundação para a Ciência da FC Lisboa. 

No dia 28 de Abril realizou-se uma reunião do Gabinete de Turismo e da Divisão de Ambiente com 

os parceiros externos, IH e Fundação da Ciência da FC Lisboa. 

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro realizaram-se saídas de campo para avaliação dos 

trilhos pedestres do Talaminho, Seixal e Ponta dos Corvos. 

Relatório de Estado do Ambiente (REA) 

No dia 5 de Março realizou-se uma reunião entre a DA e os serviços intervenientes, para definição do 

programa de trabalhos de 2008 e definição da Matriz de Indicadores. 

Em Abril realizaram-se reuniões com cada um dos serviços para definição dos indicadores. 

Dia 15 de Abril realizou-se uma reunião com o Gabinete de SIG para preparação do REA. 

A Divisão de Ambiente realizou pesquisa bibliográfica para a elaboração da matriz final de 

indicadores e da ficha de indicador. 

Em Novembro e Dezembro procedeu-se ao tratamento da informação relativa aos indicadores de 

Resíduos e à elaboração da ficha de indicador para cada um deles e da memória descritiva relativa 

aos Resíduos. 

A 15 de Novembro iniciou-se o tratamento da informação relativa ao Abastecimento de Água e à 

elaboração da ficha de indicador para cada um deles e da memória descritiva relativa ao 

Abastecimento de Água. 
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Sistema Interno de Recolha de Consumíveis Informáticos 

A empresa Recilider deixou de ter condições para efectuar a recolha dos consumíveis informáticos e 

rescindiu o protocolo em Outubro. 

As Divisões de Ambiente e Salubridade reuniram a 10 de Novembro para definir novos 

procedimentos de recolha e encaminhamento dos resíduos. Foram feitos o planeamento e a 

organização de um novo sistema de recolha e tratamento. Ficou definido que a Divisão de Ambiente 

assegurava a recolha dos consumíveis informáticos nos serviços, até à implementação do novo 

sistema, tendo sido efectuada uma recolha no dia 16 de Dezembro. 

No ano 2008 aderiram ao projecto mais 7 serviços, pelo que existem actualmente 73 serviços 

aderentes ao projecto e 71 Ecobox’s entregues, uma vez que, existem serviços que partilham a 

mesma. Foram recebidos na Divisão de Ambiente cerca de 76 pedidos de recolha por parte dos 

serviços. 

No total foram recolhidas nos serviços da Câmara Municipal do Seixal, que integram o sistema de 

recolha de consumíveis informáticas 3253 unidades, das quais 2630 (81 %) foram recicladas e 623 

(19 %) não foram recicladas e tiveram como destino final a Quimitécnica. 

Diagnóstico Municipal de Sucatas 

O levantamento de campo sobre depósitos de sucata realizado no período de 2004/2007 levantou 70 

locais que se enquadram na alínea a) do Artigo 2.º do Decreto-lei n.º 268/98 de 28 de Agosto, com a 

introdução de critérios definidos na metodologia do trabalho mencionado, e a Base de Dados SIG 

final apresentou 79 locais para posteriormente se iniciar avaliação do cadastro dos terrenos e a 

definição de uma estratégia de actuação. A elaboração do Relatório Final está dependente da 

obtenção de dados sobre os proprietários dos terrenos, informação solicitada à Secção de Cadastro 

e Solos da Divisão Administrativa de Urbanismo. 

Gestão Ambiental de Obras 

Foi constituído um Grupo de Trabalho, coordenado pela Divisão de Ambiente. 

Em Agosto foram disponibilizados na Intranet os ficheiros de trabalho. 

Em Setembro a DA elaborou uma apresentação em PowerPoint dos principais conteúdos do 

projecto. 

No dia 22 de Outubro realizou-se uma reunião de apresentação e discussão da proposta de trabalho 

para o Regulamento Municipal de Edificação Urbana. 

Em Novembro concluiu-se a Proposta de Integração da Gestão Ambiental de Obras na Proposta de 

Regulamento de Edificação e Urbanização. 

Análise de Projectos de Espaços Exteriores e Acompanhamento de Obras Particulares 

No âmbito desta actividade foram emitidos, pareceres e informações, e realizadas reuniões com 

promotores de novas urbanizações no município do Seixal. Parte destas reuniões destinaram-se a 

fiscalizações das obras e parte a vistorias para efeitos de recepção das respectivas infra-estruturas. 
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Rede de Hortas Urbanas no Concelho do Seixal 

Em Novembro e Dezembro realizaram-se levantamento de campo nas hortas urbanas, com 

aplicação de inquéritos, para actualização da base de dados existente. 

Carta de Gestão de Espaços Verdes 

Em Junho e Julho realizou-se a impressão de plantas. 

Em Agosto preparou-se o layout para o concurso público de prestação de serviços de manutenção 

dos espaços verdes da área norte e poente do Município. 

Em Setembro e Outubro realizou-se a impressão de cópias para o concurso. 

Em Novembro e Dezembro procedeu-se à actualização das áreas que passaram para a competência 

da Câmara. 
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA 

 
Principais Actividades e obras desenvolvidas ao longo do ano de 2008: 

Em espaços exteriores públicos: 

• Requalificação do Jardim da Qta do Mirante, em Paio Pires, houve a necessidade de se intervir 

neste espaço ao nível das estruturas de betão, resultado da má concepção/execução da obra 

inicial. Iniciou-se com a remoção do revestimento das bancadas e executou-se novo pavimento 

reforçado. Tratamento e pintura das estruturas em betão, bancadas, bancos corridos e muretes. 

Todo o mobiliário urbano existente passou por um processo de recuperação; 

• Requalificação do Parque Lopes Graça, na Torre da Marinha, dado o elevado estado de 

vandalismo verificado neste parque, procedeu-se à substituição integral de todas as ripas em 

madeira dos bancos de jardim com tratamento das bases, reposição das pedras de capeamento, 

pintura de muretes e anulação de canteiros e caldeiras com a reposição de calçada de vidraço; 

• Requalificação da rotunda da Cruz Vermelha no Seixal, com a substituição do barco e 

tratamento dos muretes; 

• Recuperação da pergola da Timbre no Seixal com a intervenção no gradeamento metálico e 

floreiras da muralha do Seixal; 

• Manutenção de bancos no Concelho, com a substituição de ripas em madeira ou em PVC; 

• Manutenção dos equipamentos em 22 Espaços de Jogo e Recreio do Concelho, com a 

substituição das peças vandalizadas ou peças que apresentam algum desgaste, remoção de 

graffitis, limpeza do pavimento flexível; 

• Requalificação do pavimento de amortecimento em 2 Espaços de Jogo e Recreio em Sta Marta 

do Pinhal (infantil e juvenil), com a aplicação de pavimento continuo in - situ; 

• Identificação de mais 12 Espaços de Jogo e Recreio no Concelho, com a instalação de painel 

identificativo nos Parque da Paz, Jardim das Galeguinhas, Parque do Batateiro, Parque das 

Cavaquinhas, Parque da Rua Ferreira de Castro, Parque da Qta Mata, Parque da Liberdade, 

Parque da Igreja, Parque da Qta Cabrinha, Parque da Qta Courela, Parque da Qta do Mirante e 

Parque de Sta Teresinha; 

• Instalação de vedação em 2 Espaços de Jogo e Recreio, uma metálica no Parque das 

Galeguinhas e uma em madeira no Parque de Sta Teresinha; 

• Manutenção de 12 vedações metálicas em Espaço de Jogo e Recreio no Concelho; 

• Instalação de bebedouros e manutenção destes; 

• Instalação de pilaretes tipo CAVAN no Concelho. 
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Em edifícios CMS: 

• Substituição da cobertura da cobertura do Gama; 

• Manutenção das instalações da CMS, procedeu-se ao melhoramento das várias instalações, 

de modo a melhorar as condições dos trabalhadores; 

• Execução de gradeamentos metálicos para os pavilhões escolares, de modo a permitir alguma 

segurança das instalações. 

Em escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância: 

• Repintura do gradeamento metálico e murete da EB1 Torre da Marinha; 

• Repintura do gradeamento metálico e murete da EB1 Bairro Novo; 

• Repintura do gradeamento metálico e murete da EB1 Vale de Milhaços; 

• Substituição da cobertura da EB1 Qta Conde Portalegre, procedeu-se à substituição integral da 

cobertura desta escola; 

• Manutenção dos edifícios escolares: coberturas, portas interiores e exteriores; 

• Execução de W.C. e rampa para deficientes na EB1 Qta Courela, EB1 Infante D. Augusto e 

EB1 José Afonso, adaptou-se mais três escolas, criando condições para a utilização de crianças 

com deficiência motora; 

• Substituição de telhas nos telheiros das EB1; 

• Substituição do pavimento existente por pavimento vinilico; 

• Montagem de caixilharias e estores exteriores na EB1/JI Qta S. António; 

• Substituição e envernizamento do soalho do ginásio da EB1 Miratejo; 

• Substituição da canalização de águas na EB1Qta das Sementes, EB1 Infante D. Augusto e 

EB1 Nuno Alvares Pereira, passou para tubagem à vista; 

• Remodelação da cozinha na EB1 Qta Princesa; 

• Remodelação da sala do Jardim Infância na EB1 Qta das Inglesinhas; 

• Pintura interior de salas na EB1 Bairro; 

• Substituição dos portões das vedações na EB1 Nuno Alvares Pereira, EB1 Qta das Sementes, 

EB1 Qta dos Morgados, EB1 Arrentela, EB1 Qta Conde Portalegre, JI Qta Princesa, EB1 Alto 

Moinho, EB1 Qta Campo, EB1 Monte Sião, EB1 Miratejo, EB1 Infante D. Augusto, EB1 Paio Pires, 

EB1 Fogueteiro, EB1 Jose Afonso, EB1 Paivas; 

• Reconstrução do muro e vedação metálica na EB1 Qta da Cabouca. 

Em espaços exteriores, de apoio a outras divisões no departamento: 

• Execução de recortes de RSU e instalação dos suportes metálicos no Concelho; 

• Preparação e instalação de 3 moloks, calcetamento da área envolvente em Marialva; 

• Eliminação e execução de caldeiras para a plantação de árvores no Concelho. 
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Apoio às iniciativas da Câmara Municipal do Seixal e outras: 

• IV Milha Urbana Cidade de Amora; 

• Feira do Livro; 

• II Mostra de Trabalhos em Papel; 

• XX Grande Premio Jovem de Atletismo; 

• Estafeta Escolar; 

• XXIX Estafeta da Liberdade; 

• XXIV Estafeta 25 de Abril; 

• 25 de Abril; 

• Dia Municipal da Comunidade Migrante; 

• Agita Seixal; 

• Seixal Gimny; 

• Seixal Graffitti; 

• Festas de S. Pedro; 

• Festas Populares em cada freguesia; 

• Jogos e Danças Tradicionais; 

• Jogos da Malha; 

• XVI Milha Urbana Baia Seixal; 

• Maio Património; 

• Feira das Descobertas – O social em acção; 

• Feira dos Brinquedos; 

• 1.º Open Internacional F3A do Seixal; 

• Saúde para Todos; 

• Feira da Terra; 

• Dia Municipal do Idoso; 

• Mostra de Artesanato; 

• V Bienal Internacional da Medalha Contemporânea; 

• Pedale pela sua saúde; 

• Torneio Aberto de Canoagem; 

• Colónia de Ferias Vaivém e Seixal Bem me Quer; 

• Seixalíada; 

• Exposição Hans Christian Andersen; 

• Conversas com a saúde – A saúde mental do idoso; 

• 40 anos de Design em Portugal; 

• Educar para Prevenir; 
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• XIII Jornada do Internato Geral de Medicina Familiar; 

• Seixal Jazz; 

• Conversas com a Escrita; 

• Corta-Mato Escolar; 

• Corta-Mato de Amora; 

• Fábrica de Sonhos; 

• Festas de Natal; 

• Natal do Hospital no Seixal. 
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DIVISÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

No ano de 2008 destacaram-se as seguintes acções: 

 
Sector de Construção e Manutenção de Espaços Verdes e de Jardins: 

• Requalificação da obra da Quinta da Mata, Corroios: Plantação em alinhamento de árvores de 

7 Liriodendros; 

• Projecto Jardins e Hortos Pedagógicos: Planificação de trabalhos de limpeza, mobilização e 

fertilização espaços “Cantinhos das Escolas”, selecção de plantas, preparação e execução de 

manuais, execução de sementeiras e plantações, acompanhamento mensal; 

• Automatização de Sistemas de rega em vários espaços verdes do Concelho; 

• Manutenção de sistemas de regas nos espaços verdes do Concelho; 

• Remoção de Tipuanas secas, (vários locais), 18 árvores; 

• Poda de Pinheiros na Rua António Aleixo e Rua da Republica em Pinhal de Frades, 29 árvores; 

• Levantamento das copas das Amoreiras na Rua de Binta e Rua de Bissau, 18 árvores; 

• Colocação de tutores no Parque do Serrado 12 árvores; 

• Rega de arborização de anos anteriores 300 árvores; 

• Apoio à Acção: “Seixal Município em Flor” (Oficinas e Júri); 

• Apoio à Acção:”O Chapim vai à Escola” deslocação aos locais previsão de quantidades de 

ninhos e comedouros conjuntamente com técnico (ornitologia) associação Bafari e outros 

assuntos; 

• Recolha e transporte para aterro de resíduos vegetais resultantes das intervenções levadas a 

cabo nos espaços verdes e seu transporte para aterro; 

• Plantação e manutenção de flores de época em floreiras e espaços verdes municipais, nas 

duas épocas Primavera-Verão e Outono-Inverno; 

• Monitorização da praga, Melolontha sp. no relvado da Pista Carla Sacramento; 

• Obras de espaços verdes desenvolvidas por Serviços da CMS; 

• Percurso Pedonal da Cruz de Pau, Amora – Participação, conjunta com o GMU, na recepção 

dos espaços verdes (26/06/2008); 

• Obra de revestimento vegetal dos Taludes internos do CMACS – Acompanhamento diário da 

obra promovida pela DEV que iniciou no dia (02/06/08); 

• Obra de revestimento vegetal dos Taludes internos do CMACS – Acompanhamento diário da 

obra promovida pela DEV Obras de espaços verdes desenvolvidas por Serviços da CMS; 

• Frente Ribeirinha da Amora – Apoio na recuperação do prado e limpeza do espaço verde 

durante após a colocação dos elementos esculturais pelo GMU; 
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• Acompanhamento da Manutenção aos EV de Miratejo efectuada pela empresa Artemísia; 

• Levantamento das espécies vegetais da Alameda 25 de Abril, Miratejo; 

• Loteamentos/urbanizações – Vistoria para efeitos de recepção provisória ou definitiva de 

arranjos exteriores. 

 
Viveiro Municipal 

• Feira das Plantas realizada no âmbito das Comemorações do Dia da Árvore; 

• Apoio no Projecto dos Jardins e Hortos Pedagógicos 2007/2008; 

• Apoio no Projecto “Reflorestar”; 

• Selecção e transferência de árvores, com vista a optimização de espaço e a organização por 

espécie; 

• Instalação de rega por aspersão (tubagem à superfície), nos canteiros que ainda não têm 

sistema de rega automatizado; 

• Apoio à plantação de árvores nos espaços verdes do Concelho; 

• Apoio na reposição de espécies nos espaços verdes existentes; 

• Apoio no Projecto “Seixal em Flor”; 

• Aplicação de tratamento fitossanatários (monda química, tratamentos preventivos de pragas e 

curativos de doenças); 

• Inventário das espécies vegetais e respectiva actualização das placas identificativas das 

quantidades dos talhões/canteiros; 

• Rega por mangueira das zonas sem sistema de rega. 

 

Sector de Arborização Urbana: 

• Acompanhamento do Projecto “O Chapim vem à Escola!”; 

• Combate à Processionária do Pinheiro – Pulverizações e colocação de armadilhas; 

• Participação na Oficina do Projecto Seixal em Flor; 

• Programa reFlorestar plantação de plântulas e/ou árvores, e participação de cerca de centenas 

de jovens e crianças (Agrupamentos de Escuteiros e alunos das Escolas); 

• Aplicação de aminoácidos para recuperação de árvores com sintoma de intoxicação radicular; 

• Intervenção na arborização da Freguesia de Corroios; 

• Poda nas Escolas Básicas/Jardins-de-infância do Concelho; 

• Limpeza Anual do Parque do Serrado que consiste na intervenção em várias árvores; 

• Revisão e acompanhamento das árvores plantadas na última época de plantação – Rega com 

Bioroot, tutoragem, casca de pinheiro colocação de cinta e limpeza de caldeiras; 

• Avaliação e levantamento de situações: pragas, doenças, planeamento de tratamentos 

fitossanitários. 
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DIVISÃO DE SALUBRIDADE 

 

No âmbito das competências atribuídas à Divisão de Salubridade (DS), apresentam-se as principais 

acções realizadas e resultados atingidos pelos Sectores Operacionais de Recolha de RSU e 

Limpeza Urbana, bem como pelos Sectores de Gestão de Informação e Projectos Especiais, durante 

o ano de 2008. 

 
Sector de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

Estudo para Implementação do Sistema de Recolha Enterrado de RSU no Município do Seixal (OE 

2): 

Estudo plurianual que prevê a substituição progressiva do sistema convencional pelo sistema 

enterrado de recolha de RSU, permitindo, por um lado, qualificar o espaço público e, por outro, 

aumentar a capacidade de acomodação dos resíduos. 

Este Plano prevê a instalação de 359 contentores enterrados e 354 ecopontos nas 6 Freguesias do 

Município, destacando-se, no entanto, as seguintes localidades abrangidas pelo estudo: Paivas, 

Miratejo, Zona Ribeirinha do Seixal, Torre da Marinha. 

Algumas novas urbanizações adoptaram este sistema em 2008, por via das Normas Técnicas para 

elaboração de Projectos RSU, estando em curso a instalação deste tipo de sistema nos novos 

loteamentos (Qta. do Outeiro, Alto da Verdizela, por exemplo). Foram ainda instalados sistemas de 

recolha RSU enterrados ou semi-enterrado nos seguintes locais: 

• Quinta D. Maria, Freguesia do Seixal 

• Quinta da Marialva, Freguesia de Corroios 

• Centro Comercial de Amora (envolvente), Freguesia de Amora 

Foram ainda considerados estes sistemas nos projectos de execução das obras de requalificação da 

Zona Ribeirinha do Seixal e R. Bernardo Santareno (Miratejo). 

Optimização dos Circuitos de Recolha Convencional (OE 2) 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2007, no âmbito do qual foram cartografas e 

georreferenciadas as bases de dados dos contentores RSU colocados na via pública e em grandes 

produtores exclusivos, está em curso o processo de reformulação dos circuitos de recolha 

convencional, com vista a reduzir o seu número e periodicidade, sem prejuízo da qualidade do 

serviço prestado. Durante o ano, foi eliminado 1 circuito nocturno e foi apresentada a proposta para 

eliminação de 1 circuito diurno (dependente da implementação da recolha porta-a-porta nos 

Redondos e instalação de moloks na Qta.Areia, Fogueteiro). 

Foram realizadas numerosas acções de relocalização e colocação de suportes de segurança em 

contentores com pedal, com o objectivo de melhorar as condições de utilização dos equipamentos 

RSU e reduzir situações de incorrecta execução dos percursos de recolha e danos a terceiros. 
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Circuitos de Recolha Porta-a-Porta (OE 2/ OE 4) 

A Divisão de Salubridade assegura a realização de 21 circuitos de recolha porta-a-porta em várias 

localidades do Município onde predominam as habitações unifamiliares. Constitui objectivo desta 

estrutura dar continuidade a esta acção, alargando este sistema de recolha a outras localidades, em 

particular na Freguesia de Fernão Ferro. Durante o ano de 2008, este sistema foi alargado à 

localidade da Verdizela e a uma parcela da localidade dos Redondos. 

Este modelo será ainda alvo de qualificação, atendendo à intenção da empresa AMARSUL em 

prover estas localidades de recolhas porta-a-porta selectivas, nomeadamente, das fileiras de 

papel/cartão e embalagens. 

Circuitos de Recolha de Resíduos Volumosos (OE 2/ OE 4) 

A CMSEIXAL investiu na renovação e reforço de frota alocada à recolha de resíduos volumosos 

(vulgo monos), o que permitiu elevar, de forma substantiva, a qualidade do serviço prestado, 

nomeadamente, ao nível da redução do tempo de permanência dos resíduos na via pública. Em 

2008, foram recolhidas perto de 8000 toneladas, em que a média de permanência deste tipo de 

resíduos na via pública foi de 48H (em comparação com os 5/7 dias de permanência que se 

verificaram em 2007). Registou-se ainda um aumento das marcações prévias para recolha à porta 

(zonas de moradias). 

Plano de Gestão de Resíduos da CM Seixal (OE 3/ OE 5) 

A Divisão de Salubridade, em Fevereiro de 2008, apresentou a proposta do Plano de Gestão de 

Resíduos da CMS, no âmbito do qual se procuraria dar contributos para dois objectivos principais: 

• Dar cumprimento ao disposto no artigo 45º do DL 178/2006, no que diz respeito ao registo 

obrigatório no Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos (SIRER); 

• Avaliar as práticas ambientais em curso na CMS no que diz respeito a tratamento de resíduos, 

tendo em vista a organização de um sistema de gestão integrado que garanta o correcto 

encaminhamento dos resíduos para operadores licenciados. 

Ambos os objectivos foram cumpridos. Relativamente ao ponto 2 estão em curso reuniões com os 

serviços envolvidos com vista a encontrar soluções para as não conformidades detectadas no 

levantamento efectuado. 

 

Sector de Limpeza Urbana 

O crescimento contínuo das áreas a manter e o consequente aumento dos utentes a servir tem vindo 

a exigir um esforço de adaptação e a promoção de acções internas conducentes ao aumento da 

produtividade da equipa e à melhoria dos indicadores de desempenho (taxa de absentismo, número 

de acidentes, etc). Enumeram-se aqui algumas das acções em curso que concorrem para a melhoria 

dos níveis de atendimento em termos de Limpeza Publica do Município do Seixal. 
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Projecto de Optimização do Serviço de Varredura Manual (OE 1) 

Presentemente, constitui uma importante ferramenta para avaliação permanente do serviço de 

varredura manual e integração sistemática de ajustamentos (redistribuição de zonas e /ou alteração 

de periodicidades) conducentes à sua optimização. 

O Projecto foi aplicado em toda a área concelhia e contemplou os seguintes passos: 

• Levantamento exaustivo dos circuitos realizados anteriormente (artérias e periodicidade) 

• Georreferenciação das artérias com base de dados associada (conjunto de indicadores que 

determinam a definição de novos percursos) 

• Definição de novos circuitos, em base cartográfica alfanumérica 

• Implementação dos novos circuitos no terreno, com acompanhamento do Encarregado de 

Zona 

• Avaliação e validação dos dados no SIG 

Em 2008, foi realizada a monitorização e a actualização desta base de dados. 

Projecto de Optimização do Serviço de Varredura Manual (OE 1) 

Com este projecto, foi desenvolvida mais uma componente do Sistema Integrado de Gestão de 

Informação (SIGI) da Divisão de Salubridade, ao qual foi associado uma nova Base de Dados 

georreferenciada que permite reunir toda a informação necessária à gestão diária do serviço de 

varredura mecânica, acrescentando valor ao processo de optimização global do Sector de Limpeza 

Urbana. 
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PROJECTO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO SEIXAL 
 
Apresenta-se de forma sucinta a descrição dos trabalhos desenvolvidos nos Serviços Operacionais 

da Câmara Municipal do Seixal (S.O.C.M.S.), que entendemos mais relevantes quer na vertente 

técnica, quer na manutenção e operacionalidade. 

Acções relevantes realizadas na área da beneficiação, conservação e melhoramentos, assim como 

na área técnica, manutenção de equipamentos e infra-estruturas: 

• Apoio técnico às iniciativas realizadas no Auditório. 

• Acompanhamento de trabalhos referentes a infiltrações e fissuras/”OPWAY”. 

• Reparação Dos Chillers. 

• Verificações de rotina das condições de funcionamento dos equipamentos electromecânicos. 

• Manutenção e reparação dos elevadores. 

• Manutenção do sistema AVAC. 

• Manutenção/revisão anual dos extintores. 

• Reparação geral das portas dos balneários. 

• Substituição de lâmpadas. 

• Telegestão da iluminação interior do edifício. 

• Operação de manutenção dos candeeiros exteriores. 

• Medição e aperto dos quadros eléctricos. 

• Planificação e orientação dos trabalhos apoiados pela DMEE. 

• Manutenção do sistema SADI. 

• Manutenção das UPS´s. 

• Inspecções semanais aos equipamentos. 

• Verificação das grelhas de desenfumagem. 

• Análise de propostas dos concursos Públicos Internacionais de Prestação de Serviços de 

Vigilância e Limpeza das Instalações dos Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal. 

• Verificações de rotina das condições de funcionamento dos equipamentos electromecânicos. 

• Manutenção Preventiva e Correctiva à Central Supressora de Incêndios. 

• Verificação da operacionalidade geral do SADI. 

• Medição de terra da PT. 

• Verificação do estado geral das bombas de AVAC. 
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PELOURO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE 

 

GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
 

Consideramos que o objectivo de apoiar permanentemente as associações sem fins lucrativos do 

concelho foi alcançado. 

Para tal contribuíram especialmente os atendimentos realizados durante o ano, num total de 98, 

sendo a valência coordenação/económica a mais solicitada (52 atendimentos), logo seguida dos 

atendimentos efectuados pela valência de Jurídica (32 atendimentos). Tal como tem sido habitual a 

maioria dos utilizadores desta linha de apoio foram os Clubes Desportivos e Associações 

Recreativas e Culturais, sendo que é igualmente considerável o número de munícipes que recorrem 

ao GAMA para conhecer o processo de constituição e legalização de novas associações que se 

pretendem formar. Numa rápida comparação, os assuntos mais abordados estão relacionados com 

questões de constituição de novas associações e sobre a obtenção do Estatuto de Utilidade Publica, 

com uma nota igualmente importante para assuntos de enquadramento fiscal da associação. De 

referir ainda que nestes 98 atendimentos não está contabilizada a consultoria telefónica e via 

Internet, realidades cada vez mais importantes. 

Paralelamente aos atendimentos e para concretização deste objectivo contribuíram ainda algumas 

acções de apoio técnico e organizativo a actividades pontuais das associações ou mesmo a 

situações de “emergência associativa” nas quais o papel do GAMA é de consultor e facilitador do 

processo. Nesta área de apoio destacamos, pela sua importância estrutural, o acompanhamento à 

Associação de Colectividades do Concelho do Seixal (ACCS) e à Universidade Sénior do Seixal, 

pela regularidade do apoio dado, que uma parte das aulas da Universidade estão a ser ministradas 

no auditório do CRMA. De destacar igualmente o apoio administrativo e de reprodução de materiais 

para suporte a iniciativas de várias associações sedeadas no Centro de Recursos do Movimento 

Associativo e não só. Disso são exemplos as 11282 fotocópias tiradas a documentos de associações 

sem fins lucrativos. 

Verificamos que os dirigentes que nos procuram têm duvidas cada vez mais concretas, ou seja, já 

vêm, na maioria dos casos, à procura de respostas a questões específicas. Pensamos que esta 

situação se deve ao trabalho que temos desenvolvido, quer com as reuniões de esclarecimento de 

dúvidas e com a formação, quer com as publicações que o GAMA tem disponibilizado. Verificamos 

ainda que a diversidade de associações que nos procuram tem aumentado, o que significa que o 

trabalho que tem sido desenvolvido no sentido de tornar o GAMA transversal a todo o movimento 

associativo está a resultar. Da troca de experiências, e tendo em conta as sugestões recolhidas junto 

do M.A., foi preparado e distribuído o Programa de Gestão de Tesouraria que visa facilitar a gestão 

de tesouraria das colectividades pois trata-se de uma ferramenta preparada especificamente para 
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estas. Este programa foi possível devido a uma pareceria do GAMA com a Divisão Informática no 

seguimento do Programa de Gestão de Sócios que já tinha sido distribuído. 

Continuamos a trabalhar no Roteiro do Associativismo. Trata-se de um trabalho que carece da 

participação do Movimento Associativo e da necessidade de incluir novas associações no roteiro e 

actualização permanente. 

Ao longo do ano a valência sociológica do GAMA colaborou com a Divisão de Desporto e 

Equipamentos Desportivos na fase exploratória de um estudo sobre a condição física a realizar junto 

da população do Concelho e colaborámos no inquérito aos utentes das piscinas municipais. 

Recolher e divulgar informação útil para o Movimento Associativo continua a ser uma questão para 

nós fundamental e que implica por um lado muita atenção às novas matérias que vão surgindo na 

área do associativismo ou pelo menos com influência sobre o mesmo e por outro, meios céleres e 

flexíveis de divulgação dessa informação. Pelo trabalho realizado durante todo o ano entendemos 

que o presente objectivo foi alcançado e realçamos, mais uma vez, a importância e mais-valia das 

circulares informativas, meio por nós maioritariamente utilizado para divulgação de informação 

pertinente. De realçar ainda como contributo importante para a concretização deste objectivo as 

“Publicações GAMA”. Também importantes são os conteúdos colocados on-line, no site da CMS que 

foi reestruturado e melhorado durante o ano 2008, bem como a Base de Dados que procuramos 

manter actualizada e que tem como objectivo juntar num único “local” informações sobre todas as 

associações do concelho, disponibilizando esses elementos a todos os serviços que interagem com 

o movimento associativo. 

Ao longo do ano de 2008 implementámos o plano de formação que tínhamos previsto. As acções 

desenvolvidas procuraram ser flexíveis e informais de forma a adapta-las ao público-alvo. Assim, 

desenvolvemos: 

• 2 acções de formação na área de informática (30 horas); 

• 1 acção de formação na área da Internet (15 horas); 

• 1 acção de formação na área da comunicação e Protocolo (15 horas); 

• 1 acção de formação na área da liderança (15 horas); 

• 4 acções de formação na área da Fiscalidade (3 horas); 

• 1 acção de formação sobre Estatutos de Utilidade Pública (2 horas). 

As dez acções de formação, realizadas com um total de 129 horas, abrangeram cerca de 116 

formandos. 

A valência de sociologia realizou também duas acções de formação para os colegas da Divisão de 

Desporto e Equipamentos Desportivos sobre “Elaboração de inquéritos e sua aplicação”. 

Da pareceria com a rede social foi realizado um encontro “Enredar a pareceria na intervenção 

comunitária” com o Movimento Associativo concelhio e parceiros do Concelho Local de Acção Social 

do Seixal em que o GAMA foi moderador. 
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Continuamos a actualizar a Base de Dados do Movimento Associativo criada em colaboração com 

vários serviços municipais; e uniformizar a informação que se encontra na base de dados e na 

página da Internet recorrendo a uma única plataforma de informação. Pretendemos o melhoramento 

e alargamento da informação disponível na Base de Dados. 

O GAMA é parceiro e é responsável pela realização de um conjunto de iniciativas no âmbito do eixo 

1 - Qualidade e qualificação Urbana e Residencial do Plano de Desenvolvimento Social. O apoio que 

a valência sociológica deu aos estudos que a Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos está 

a realizar e que vão permitir avaliar a politica que está a ser seguida e o próprio inquérito que foi 

aplicado às associações sedeadas no CRMA, onde se pretendeu avaliar se o serviço está de acordo 

com as necessidades das associações permitindo melhorar a oferta. Também foi aplicado um 

inquérito que vai permitir avaliar a utilidade e necessidade de melhorias do programa informático 

Gestão de Sócios que o GAMA em pareceria com a Divisão Informática desenvolveu e tem vindo a 

distribuir. 

Para além do fortalecimento e alargamento da cooperação entre os serviços - parecerias internas - o 

Gabinete tem dado especial atenção às parecerias externas abrangendo várias áreas e que 

permitem alargar o nosso espaço de influência. Assim, temos mantido contactos e alguns projectos 

comuns com as estruturas associativas de topo dos vários tipos de associativismo. São disso 

exemplo as comemorações do Dia Nacional das Colectividades (em conjunto com a ACCS), bem 

como o apoio administrativo à Universidade Sénior do Seixal e o protocolo que a Câmara Municipal 

do Seixal assinou com a Confederação Portuguesa de Colectividades de Cultura Recreio e Desporto. 

Desde Fevereiro de 2002 que o Centro de Recursos do Movimento Associativo é gerido pelo GAMA. 

Independentemente do facto de cada associação ter ao seu dispor uma sala pela qual é responsável, 

cabe ao Gabinete a gestão corrente do CRMA nomeadamente no que respeita ao auditório, à 

limpeza, segurança e normal funcionamento. Para melhorarmos o serviço que prestamos foi feito um 

inquérito às associações residentes no CRMA e concluímos que as associações e colectividades 

estão globalmente satisfeitas com o serviço prestado pelo GAMA apesar de fazerem algumas 

sugestões de melhoria que estão a ser tidas em conta. 

Durante este ano foram feitos alguns melhoramentos ao nível do telhado que permitiram que durante 

a época das chuvas não se verificassem infiltrações. Foi também projectada a pintura exterior e 

reparada a parede da sala do MEM (Movimento de Escola Moderna. Foi colocada uma escada para 

facilitar a saída em situação de emergência. 

Com a ocupação periódica do auditório, por parte da Universidade Sénior do Seixal, não verificámos 

qualquer dificuldade na gestão do auditório, que teve uma ocupação regular e harmoniosa com cerca 

de 178 iniciativas/acções durante o ano, número superior ao do ano anterior, sendo a Universidade 

Sénior do Seixal a entidade que não sendo sedeada no CRMA, mais ocupou o auditório. Das 

associações sedeadas no CRMA a Associação de Andebol de Setúbal foi aquela que mais iniciativas 

realizou no auditório. 
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Este ano, foi colocada Internet portátil no auditório no seguimento de uma das sugestões dos 

residentes e utilizadores do espaço. 
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DIVISÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 
 

Biblioteca Municipal 
No ano de 2008, estiveram inscritos 23 052 leitores, o nº de utilizadores foi de 127.076 e nº de 

documentos e recursos utilizados de 159.028. O nº de frequentadores revela uma tendência de 

continuado crescimento positivo (321 384). Ao nível da actualização do fundo documental 

registaram-se 4.469 aquisições. 

Em 2008, ano que decorreu sobre a égide do tema Descobrir os Clássicos, lançou-se o site da 

biblioteca. O funcionamento da Bebeteca, baseado numa regular planificação de actividades 

continua a ser um reiterado sucesso e contribuí para a promoção da Ludoteca. O Museu do Conto e 

a Hora do Conto, continuam a ter muita aceitação, manifesto nos inquéritos e comentários do 

público. O projecto Dar de Volta, na sua 3ª edição, continua a revelar-se um sucesso. O Livro em 

Festa teve também a 3ª edição. A maleta pedagógica “Direitos por Direito?”, continuou em 

circulação, o mesmo sucedendo com o Aprender numa Tarde (ministrado por voluntários da 

Associação R@to), intrinsecamente relacionado com o projecto Seixal Qu@lifica. Foi também 

promovida pela autarquia a Exposição Hans Christian Andersen, proposta por Niels Fischer, na qual 

se desenvolveu um conjunto de ateliers e um concurso literário e artístico. Visitaram a exposição 

1649 alunos, acompanhados por 123 professores/educadores, distribuídos por 77 turmas num total 

de 29 instituições, o que perfaz um total de 1.772 visitantes. Foi dada continuidade ao processo do 

concurso Prémio Ficção e Estudos Município do Seixal e concebido e apresentado o projecto Nasci 

para Ler, visando a promoção precoce da leitura junto de todos os bebés nascidos no concelho e 

respectivas famílias. 

Em 2008, foi dada sequência a um conjunto de outras iniciativas de continuidade. Ao programa da 

DGLB, Itinerâncias Culturais, (que nos disponibilizou apenas a acção O herói em processo, que foi 

desenvolvida na EB1 do Pinhal de Frades, pelo actor Paulo Lages). O Em Rede foi realizado com 

sucesso, tendo dado origem a diversos trabalhos, realizados por treze escolas, com base na 

temática das raízes, e foi depois, na totalidade, apresentado ao público na Biblioteca. A Estação do 

Livro, projecto de cooperação interescolar para a promoção da leitura decorreu em 30 escolas e na 

Biblioteca, com a realização de 118 iniciativas. A Biblioteca colaborou também no programa de 

Seixal Férias 2008, com a realização dos ateliês e animações de leitura em curso. Conversas com a 

Escrita tiveram uma sessão com Eufrázio Filipe e realizou-se ainda o lançamento e apresentação de 

vários livros. O projecto Círculo de Leituras continuou activo, o mesmo sucedendo com Livros 

Procuram…, (para estimular a regular oferta e a troca de livros entre os utilizadores da biblioteca 

visando a reutilização de livros e captação de ofertas documentais). 
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Realizaram-se também 10 exposições: sobre o Padre António Vieira, comemorativa do seu 

centenário e cedida pela Embaixada do Brasil; Evocar Abril: imagens de liberdade, do fotógrafo 

Vasco Ribeiro; O que é o teatro? cedida pela Direcção Geral das Artes; Arte e Magia Transmontana, 

cedida pela Associação Caretos de Podence; Adriano, sempre! cedida pela Voz do Operário; 

Biomares, cedida pelo Parque natural da Arrábida; Mostra de Santos Populares em Artesanato, da 

artesã Adélia Alvadia; de fotografia República Checa – Portugal – Cabo Verde: três olhares a um 

mundo, cedida pela Embaixada da República Checa em Portugal e a exposição dos 15 anos da 

Biblioteca Municipal do Seixal. Para valorizar e promover o fundo documental e assinalar efemérides, 

o SIC (que em 2008 respondeu a 645 solicitações de utilizadores externos e internos) realizou 7 

mostras bibliográficas. 

A Ludoteca recebeu 9.648 utilizadores (sendo de utilização individual 5.140, comunidade escolar 

3.792, Bebeteca 716 tendo feito uma utilização de documentos e recursos de 13.055). Colaborou 

com outros serviços e instituições, orientando estágios (com o PEPAL do curso de Animação 

artística; uma animadora Sociocultural do Instituto Jean Piaget, 1 técnico profissional da Escola 

Secundaria José Afonso e 2 alunos da RUMO). Colaborou ainda na Estação do Livro, no Livro em 

Festa, nas actividades do Dia do animal e Dia da árvore, no Seixal Ferias, na Exposição de Cristian 

Andersen. Um outro trabalho técnico relevante foi a preparação de uma das técnicas da Ludoteca 

para aprender a envolver-se, participar e ter ficado suficientemente apta a contar histórias. 

O dinamismo do Espaço Júnior persiste, tendo-se realizado na Hora do Conto 94 sessões ao longo 

do ano onde participaram no total 2.264 utilizadores divididos pelas 38 sessões da história João e o 

feijoeiro mágico (conto tradicional), 28 sessões de O rato do campo e o rato da cidade, de Esopo, 24 

sessões de Corre, corre cabacinha (história tradicional portuguesa). Para todas estas sessões foram 

sempre produzidas e distribuídas fichas lúdicopedagógicas e concebido e explorado o respectivo 

Museu do Conto. No âmbito da Arca de Histórias aos Sábados as mesmas contaram com a 

presença de 721 participantes. Todas as histórias da iniciativa “Arca de Histórias” foram objecto de 

pesquisa, preparação, montagem e desmontagem dos respectivos ambientes cénicos e dos seus 

conteúdos estético-literários. Realizaram-se também 16 exposições bibliográficas e duas sessões da 

acção Pais aprendem a contar histórias tendo, esta última, contado com 28 participantes. Continuou 

também a realizar-se o Livro Andante, uma iniciativa que percorreu sete escolas do 1º ciclo do 

concelho (EB1 D. Nuno Álvares Pereira; EB1 Quinta de S. Nicolau; EB 1 Santa Marta de Corroios; 

EB 1/JI Fogueteiro; EB1 Torre da Marinha; EB 1 Infante D. Augusto; EB 1/JI Alto do Moinho) em que 

alunos dão continuidade a este livro. Pela primeira vez, ocorreu a iniciativa “Uma noite na biblioteca” 

que contou com cerca de 20 participantes dos 8 aos 12 anos, acompanhados por seis monitores. 

Além destas iniciativas, o Espaço Júnior e o Espaço Jovem colaboram em projectos pontuais com 

outros serviços da autarquia tais como as Comemorações do Dia da árvore (a que se associou o 

concurso de fotografia Ideias com Luz, promovido pelo Espaço Jovem) e as Comemorações do Dia 

do Animal (projectos em conjunto com a Div. de Ambiente) e “Seixal e os descobrimentos” (em 
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conjunto com o Gabinete de Turismo). 

O Espaço Jovem, para além do funcionamento corrente em que atendeu 5.513 utentes, realizou 

exposições bibliográficas, organizou as sessões de Fazedores de Histórias, e relançou (em 

cooperação com o Centro de Saúde e o apoio da Associação CASCA) as acções de formação em 

1ºs Socorros e Estilos de Vida Saudáveis. 

Desenvolveu o concurso de fotografia Ideias com Luz, a realização com as escolas dos projecto 

Dá-me Música, Estampa ao teu estilo.Tal como, a Ludoteca e o Espaço Júnior, também o Espaço 

Jovem, participou nas actividades da Exposição Hans Christian Andersen Feira de Projectos 

Educativos, no Livro em Festa, na Estação do Livro e nas comemorações do Dia Mundial do Animal 

com um workshop de grafitti que deu depois origem a uma exposição dos trabalhos. 

O SABE - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, em cooperação com as escolas da Rede de 

Bibliotecas Escolares, deu continuidade à organização da Estação do Livro, coordenação do projecto 

Em Rede, tendo dado origem a diversos trabalhos, realizados por treze escolas, realização de duas 

Jornadas de Cooperação Bibliotecária (em Dezembro e Julho) e de reuniões sectoriais com as 

escolas em cada período escolar e diversas reuniões individuais. De acordo com o Plano de 

Formação definido para 2008, as acções de sensibilização previstas: Funcionalidades globais do 

DOCbase e Competências da informação foram preparadas e organizadas para que a primeira fosse 

ministrada no mês de Julho e a segunda no mês de Setembro. A primeira realizou-se entre 8 e 10 de 

Julho. 

O Serviço de Promoção Informação e Apoio a Projectos apoiou os processos operacionais, de 

divulgação e edições gráficas dos projectos e actividades referidas anteriormente. Em 2008 

continuou a verificar-se a melhoria da divulgação das actividades de animação e informação 

realizadas pela DBMAH através de meios e suportes da CMS. 

Refira-se uma procura e utilização dos 5 Pontos de Acesso da Biblioteca e dos Serviços para 

Auto-utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (25.284). O Pólo de Amora é o que 

apresenta melhores resultados (6.322 neste Pólo, para 15.106 no Seixal e 3.856 em Corroios). No 

âmbito do desenvolvimento do trabalho no Grupo de Trabalho da AMRS, iniciou-se o processo para 

o desenvolvimento do Serviço de Empréstimo Interbibliotecas, bem como a realização do VIII 

Encontro que, este ano foi complementado com um Workshop restrito para formação dos 

bibliotecários do Distrito, para além de outras actividades formativas que decorreram durante o ano. 

Foi dada continuidade ao processo de descentralização de responsabilidades junto das 

coordenadoras de equipas e a participação e envolvimento das equipas de trabalho e dinâmicas e 

interacção, quer entre si, quer entre os vários colegas e a continuidade do processo de cooperação 

com outros serviços municipais (GAS, a DAC, o GIRP, as Divisões de Ambiente, Educação, 

Desporto, o Gabinete Gráfico, o Boletim Municipal, o Gabinete do Seixal Digital, e o serviço de 

transportes e recursos físicos que nos apoiaram), e que se materializaram, para além das iniciativas 

já anteriormente referidas, nas actividades associadas ao Seixal Férias e às comemorações do Dia 
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Mundial da Árvore.  

As tarefas do Serviço de Tratamento Técnico Documental, susceptíveis de quantificação em nº de 

livros, CDs, vídeos, CDRs, DVDs, periódicos e livros das bibliotecas escolares, atingiram os 

seguintes resultados: 2 989 documentos carimbados, 2 902 documentos registados, 1 489 alarmes 

colocados, 8 114 operações finais de cotação e etiquetagem, 1 239 registos Kardex, 3 754 

catalogações, classificações e indexações, 8 descrições a 2º nível, 1 659 colocações de códigos de 

barras, 3 512 leituras de códigos de barras, 665 documentos acrescentados à base de dados, 3 699 

documentos revistos, 357 atribuições de documentos a cada núcleo, 8983 importações e 

exportações de registos das bases intermédias para a base principal, abertura de 9 novas fichas de 

registo Kardex, 19 reposições/substituições de documentos, 219 colocações de existências nas 

bibliotecas, 181 correcções de registos na base da BMSX, 2 405 mudança de sigla BMSX para 

depósito. Assegurou ainda o apoio ao tratamento técnico documental dos fundos das bibliotecas 

escolares. Fizeram-se 2.132 catalogações originais e 6.240 foram acrescentados à base. 

Os Balcões de Empréstimo asseguram, para além das tarefas de empréstimo e devolução de 60.808 

documentos, o acompanhamento das situações relacionadas com o processo de novas inscrições, 

renovação de inscrições e controle de documentação em atraso e a elaboração de 1.014 novos 

cartões de leitor e 112 renovações e substituições, num total de 1.126 cartões. Os funcionários das 

Salas de Leitura e outros serviços de vertentes públicas, acompanharam os utentes que utilizaram 

98.220 documentos e recursos, asseguraram as estatísticas diárias de utilização dos serviços, 

actualizaram os dossiers temáticos, o destaque de novidades e resposta a vários inquéritos. 

Os serviços de reprografia executaram 20.682 cópias para utentes e 35.505 para utilização interna. 

 

Arquivo Histórico 
A actividade do Arquivo Histórico Municipal durante o ano 2008 centrou-se na óptica da 

Modernização Administrativa, com a reorganização do sistema de arquivo da autarquia e a futura 

transferência dos serviços para o Edifício Municipal. Há a destacar: levantamento de documentação 

do arquivo intermédio (cerca de 80%) e dos arquivos sectoriais dos serviços (cerca de 50%); 

organização dos arquivos correntes: entrevistas aos serviços, levantamento de documentação, 

apresentação do Plano de Classificação Documental; participação nas actividades equipas/grupos 

de implementação do SGD, do grupo de trabalho Sistema de Arquivo e do grupo de trabalho 

Normalização, Gestão e Controlo Documental, Reengenharia de Processos; participação nas 

actividades de Comissão de Coordenação para a Modernização Administrativa: elaboração do 

documento Bases para a Organização do Arquivo Municipal, participação no documento Ponto da 

Situação; manutenção e actualização do Plano de Classificação Documental, tendo sido publicadas 

duas revisões do mesmo; participação em 98 horas de formação no âmbito da implementação do 

SGD; Realização de 154 horas de formação sobre Organização de Arquivos no Âmbito de Processos 

de Modernização Administrativa; envio de inquérito aos serviços para diagnóstico dos arquivos: 
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análise dos resultados. 

No capítulo Instalação, Equipamentos e Produtos efectuou-se aquisição de 500 caixas arquivadoras 

em cartão desacidificado e substituição das existentes e a encadernação de 130 livros com 

encadernações originais se deterioradas. Quanto às Rotinas de Funcionamento, há a referir a 

descrição de 85% dos negativos incorporados até final de 2008 e a incorporação e tratamento parcial 

de fotos produzidas pela DivCSRP e pelo SAGE, serviço do qual também se incorporaram os 

respectivos trabalhos gráficos. 

No que se reporta às Acções Educativas, de Animação, Formação e Divulgação Cultural e 

Informativa, não foi possível dar-lhes um grande destaque devido à necessidade de privilegiar as 

actividades ligadas à modernização administrativa. Contudo, há a referir a concepção de conteúdos 

da maleta pedagógica, a participação na exposição 15 anos do Fórum, a concepção de 3 colecções 

temáticas de documentos e a elaboração de regulamento para o Projecto Editorial da CMSeixal. 

Quanto a utilizações, tivemos 57 leitores, sendo 64,9% do sexo feminino e 35,1 % do sexo 

masculino. Predomina o escalão etário 36-50 com 52,6%, seguindo-se o escalão 51-65 com 19,3, 

sendo 42,1% provenientes da freguesia do Seixal e 15,8% de fora do concelho, predominado os 

Quadros Técnicos Superiores e os Técnicos Científico-Profissionais (33,3% + 33,3%), seguido do 

grupo Professores (22,8%). Foram consultadas 552 unidades de instalação, sendo que 78,6 % 

integram a colecção de fotografia, 20,1% o fundo Câmara Municipal do Seixal e 1,3 % a Biblioteca de 

Apoio. 
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DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

Ao longo do ano de 2008, a Divisão de Educação cumpriu os objectivos de trabalho propostos no 

âmbito do Plano de Actividades. Priorizaram-se, em termos de intervenção técnica, a Educação 

Pré-Escolar e o 1º Ciclo do E.B., no que concerne ao cumprimento do programa de Acção Social 

Escolar e apoios regulares que permitiram o desempenho de competências por parte das escolas. 

Foram ainda planeados e organizados projectos pedagógicos de actividade extra-curricular 

destinado às EB1/JI’s e apoiados projectos pedagógicos de escolas, apresentados no âmbito do 

Plano Educativo Municipal. Os mesmos foram avaliados devendo realçar-se a satisfação das 

instituições nos relatórios recebidos pela autarquia, da plena concretização dos objectivos nos quais 

se considera a importância para a integração das crianças na vida escolar e o desenvolvimento de 

acções contributivas para o sucesso educativo. Deverá ainda dar-se referência ao trabalho diário 

desenvolvido em tempo lectivo, ao transporte e acompanhamento de crianças com NEE, o qual se 

destina à deslocação das mesmas das suas residências às EB1/JI’s e vice-versa. Do trabalho 

inter-sectorial autárquico, conseguiu-se criar condições necessárias à requalificação de refeitórios, as 

salas de trabalhos de alunos com NEE. 

Houve um empenhamento técnico que merece ser salientado, ao nível do diagnóstico e análise dos 

edifícios escolares, no seu apetrechamento e no conjunto de actividades e tarefas desenvolvidas no 

âmbito da Acção Social Escolar. Deverá salientar-se como uma das actividades mais importantes do 

trabalho da Divisão a preparação e apresentação de candidaturas no domínio da Requalificação da 

Rede Escolar de 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar durante o ano de 2008. Este 

trabalho significa um importante contributo para a organização da rede escolar no Município do 

Seixal, quer no presente, quer no futuro próximo de acordo com o planeamento previsto na Carta 

Educativa. 

Plano Educativo Municipal 

• Preparação, organização e realização do Programa “Recepção à Comunidade Educativa”, 

orientado para a participação do pessoal docente e não docente das escolas dos Ensinos Básico 

e Secundário da rede pública, técnicos, autarcas, movimento associativo de pais e encarregados 

de educação e outros agentes educativos do concelho do Seixal. No ano 2008, este programa 

realizou-se em Outubro no Auditório Municipal do Fórum do Seixal, tendo feito parte do Programa 

Social/Cultural a actuação do Grupo “Dazkarieh “ e Coro “Flama Vocis”. Foram distribuídas 2500 

Agendas aos professores da rede pública. 

• Preparação e organização do programa de apoio à Imprensa Escolar. Este programa 

traduziu-se num apoio que se materializou na realização de jornais escolares com várias edições 

ao longo do ano, dinamização de rádios escolares e anuários das escolas dos 2º e 3º ciclos do 

E.B. e Secundárias do Concelho. 
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• Festas de Natal – no projecto foram abrangidas todas as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico 

bem como da educação – pré-escolar da rede pública. Participaram 7768 alunos distribuídos por 

cinco espectáculos com a participação do “Avô Cantigas e Palhaço Companhia”, nos Pavilhões 

Municipais da Torre da Marinha e do Alto do Moinho. 

• Preparação e realização do projecto “Tocá Rufar”, o qual contou ao longo do ano lectivo com a 

participação de escolas dos Ensinos Básico e Secundário. Participaram em orquestra 465 alunos 

dos diferentes níveis de ensino existentes no concelho. Em média foram realizados ao longo do 

ano, 188 oficinas nas 13 escolas envolvidas e foram realizadas 44 apresentações públicas. 

• Organização, preparação e realização dos "Desfiles de Carnaval" das escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico, Jardins-de-infância da rede pública e particular do Concelho do Seixal. Os desfiles 

realizaram-se no dia 1 de Fevereiro em todas as freguesias do município, participaram 191 turmas 

– 4775 alunos do EB1/JI da rede pública e mais de 3000 da rede particular. 

• Organização, preparação e realização do projecto “Marchas Populares” que contou com a 

participação das escolas do 1º ciclo do E.B. e jardins-de-infância da rede pública, tendo envolvido 

11 instituições, num total de 455 marchantes. Este projecto integrou-se no âmbito do programa 

das Festas Populares de S. Pedro do Seixal, tendo marcado em 20 de Junho a abertura oficial 

das mesmas. 

• Apoio autárquico a projectos escolares dos jardins-de-infância da rede pública, Ensinos Básico 

e Secundário do Concelho do Seixal, inscritos no Plano Educativo Municipal, tendo sido 

realizados pelas escolas um total de 157 projectos com o apoio da autarquia. 

• Apoio às bibliotecas escolares para aquisição de fundo documental no âmbito da rede de 

bibliotecas escolares. 

• Apoio ao funcionamento de seis salas de ensino estruturado integradas nas EB1/JI do 

concelho. 

• Desenvolvimento e acompanhamento técnico do projecto “Feira dos Brinquedos – Dar a 

palavra às crianças ” em seis escolas do 1º Ciclo do EB, envolvendo 15 turmas e 294 crianças 

num total de 80 ateliês. 

• Acompanhamento e participação técnica nas diferentes áreas temáticas desenvolvidas no 

âmbito do Projecto Seixal Saudável. 

• Participação e acompanhamento técnico da realização do Dia Mundial da Árvore e da Floresta 

em colaboração com a Divisão de Ambiente. No programa participaram as escolas do 1º ciclo do 

Ensino Básico e Jardins-de-infância da Rede Pública. 

• Planeamento, organização e realização das apresentações públicas abertas à comunidade do 

projecto “Viver a Dança e o Teatro na Escola”. Este projecto foi realizado no âmbito do Plano 

Educativo Municipal, no qual foram envolvidas ao longo do ano lectivo 2007/2008, 16 escolas do 

ensino básico e jardins-de-infância da rede pública. A dinamização das acções em escolas, foram 
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assumidas pela SeiArte e pelo Grupo de Dança do Seixal com acompanhamento técnico da 

autarquia. Nos dias 31 de Maio e 7 de Junho no Fórum Cultural do Seixal foram realizadas as 

apresentações públicas das escolas tendo participado 32 grupos/turma num total de 470 alunos. 

• Acompanhamento técnico e apoio ao funcionamento do CMES. Apoio ao garante de condições 

para os eleitos do CMES poderem realizar a sua actividade. Acompanhamento Técnico na 

realização das reuniões ordinárias ao longo do ano. 

• Participação técnica em Representação do Município nos Conselhos Gerais Transitórios dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias. 

• Ao longo do ano lectivo, acompanharam-se os projectos pedagógicos integrados no âmbito do 

PEM, promovidos pelas escolas e que contaram com o apoio da autarquia. Incluem-se nestes, 

ainda, projectos integrados no âmbito do Plano de Actividades do Movimento Associativo de Pais 

e Encarregados de Educação. 

Propostas, Pareceres e Acompanhamento Técnico de Programas, Projectos e Acções 

• Proposta de apoio às escolas do 1º ciclo do E.B. ao longo do ano lectivo, destinado a cobrir 

despesas de expediente, manutenção e limpeza. Proposta de atribuição de subsídio anual às 

escolas do 1º ciclo do E.B., destinado ao pagamento de taxas de telefone. Proposta de apoio 

destinado ao funcionamento de jardins-de-infância da rede pública do Concelho do Seixal, num 

total de 39 salas. 

• Programa de apoio à Actividade de Tempos Livres em escolas do 1º ciclo do E.B. do concelho 

do Seixal. Este programa integrou, a dotação de mobiliário específico, material didáctico, visitas 

de estudo e incluiu-se no Programa Seixal Férias 2008, os Dias na Praia. Envolveram-se no 

programa um total de 7 Jardins-de-infância, 285 pessoas (crianças e monitores acompanhantes). 

• Proposta de atribuição de Auxílios Económicos Directos, destinados à aquisição de livros e 

material escolar aos alunos do 1º ciclo do E.B., inscritos no programa de Acção Social Escolar. 

• Proposta de atribuição de subsídio para apoio ao funcionamento das 17 salas de Biblioteca 

Escolar existentes nas escolas do 1º ciclo do E.B. do Concelho do Seixal, ao abrigo do Programa 

Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares. 

• No âmbito do Programa de Acção Social Escolar, destinado a crianças oriundas de menores 

recursos económicos, das EB1/JI’s, foram envolvidos 2375 alunos. De salientar que no ano 2008 

foram atribuídos às escolas subsídios de refeição/suplemento alimentar, bem como foram 

realizados os pagamentos à empresa concursada no âmbito de concurso público, que forneceu 

diariamente refeições, num total de 521 911 refeições. 

• No âmbito da Acção Social Escolar foi realizado um conjunto alargado de actividades 

nomeadamente: planeamento, monitorização e avaliação do programa de Acção Social Escolar; 

62 atendimentos sociais; análise e reapreciação de candidaturas; atendimentos, apoio e 

encaminhamento de munícipes para atendimentos sociais; análise de situações de alunos 
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sinalizados como casos de emergência social. 

• Apoio aos Planos de Actividades apresentados pelas Associações de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas dos Ensinos Básico e Secundário do Concelho do Seixal. 

• Aquisição de equipamento informático para funcionamento das bibliotecas das EB1. 

• Pareceres diversos referentes à realização de intervenções no domínio das obras de 

melhoramento, adaptação/reconversão, ampliação nos edifícios escolares do 1º ciclo do Ensino 

Básico e Jardins-deinfância da rede pública. 

• Dotação de fotocopiadoras para as escolas do 1º ciclo do E.B. do Concelho do Seixal. 

• Elaboração de proposta e acompanhamento técnico ao Programa de Apetrechamento 

Informático destinado à aquisição de equipamento informático em Escolas Básicas do 1º Ciclo e 

Jardins-de-infância da rede pública do Concelho do Seixal. 

• Atribuição de subsídio a escolas, destinado ao pagamento de seguros das funcionárias 

colocadas em EB1/JI’s ao abrigo dos Programas do Centro de Emprego. 

• No âmbito do Projecto Higiene e Limpeza, foram realizadas dotações de consumíveis às 34 

escolas do 1º ciclo do EB1/JI’s,: papel de mãos, papel higiénico e sabonete líquido. 

• Participação da Divisão de Educação no Projecto Seixal Digital. Ao longo do ano 2008, foram 

realizadas várias reuniões de trabalho conjunto, orientadas para a implementação de conteúdos e 

organização processual destinada à Informação e Comunicação. 

• Participação ao longo do ano em reuniões técnicas promovidas pela Área Metropolitana de 

Lisboa, relacionadas com as diversas temáticas na área da Educação. 

• Ao longo do ano de 2008, foram realizados acompanhamento técnico e actualização periódica 

de conteúdos de Educação, no site municipal. 

• Participação em reuniões de trabalho entre a autarquia e a DREL, destinadas à realização de 

diagnóstico das necessidades do Parque Escolar, organização/Reordenamento da Rede Pública e 

Pavilhões Desportivos Escolares. Operacionalização da Carta Educativa. 

• Realização de reuniões com os Agrupamentos de Escola, Coordenadores do 1º Ciclo do E.B. 

destinados à operacionalidade de Projectos. 

• Realização de várias reuniões em todas as escolas dos 2º e 3ºs Ciclos do Ensino Básico, 

Ensino Secundário e coordenadores de escola do 1º ciclo do E.B. e jardins-de-infância da rede 

pública, destinadas à organização do Plano Educativo Municipal, ao estudo das necessidades 

sentidas no Parque Escolar; necessidades de pessoal não docente. 

• Acompanhamento técnico e apoio à realização das Festas de Encerramento do ano lectivo de 

2007/2008, promovidas e dinamizadas por cada uma das seguintes escolas do 1º ciclo do E.B/JI. 

• Acompanhamento técnico da dotação de mobiliário e material didáctico em escolas do 1º ciclo 

do E.B. 

• Realização da dotação do equipamento de cozinha e palamenta, necessários ao 
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funcionamento dos 29 refeitórios escolares do 1º Ciclo do EB/JI. 

• Ao longo do ano de 2008, a Divisão de Educação acompanhou a realização dos diversos 

projecto pedagógicos promovidos pelas escolas do Ensino Básico e Secundário e 

jardins-de-infância da rede pública, no âmbito do PEM – Plano Educativo Municipal. 

• Realização do programa de transporte e acompanhamento técnico ao longo do ano lectivo de 

crianças com necessidades educativas especiais da residência-escola e vice-versa. 

• No âmbito do Programa de Apoio ao trabalho desenvolvido pelas escolas do concelho do 

Seixal, na integração de crianças com NEE, a Divisão de Educação, tecnicamente tem realizado 

várias reuniões de trabalho quer com as escolas, quer com as Equipas de Apoios Educativos. 

• Acompanhamento técnico à realização do Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal 

do Seixal e a Direcção Regional de Educação de Lisboa (M.E.), referente à rede de Educação 

Pré-Escolar pública 2007/2008. 

• Emissão de pareceres técnicos no domínio da Educação, que pela sua importância e natureza, 

se destacam os seguintes: Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 

Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (Dec-Lei nº 75/2008 de 22 

DE Abril) e Quadro de Transferência de Competências para os Municípios em Matéria de 

Educação (Dec-Lei nº 144/2008 de 28 de Julho). 

• Emissão de pareceres e propostas técnicos, identificações de necessidades sentidas pelas 

escolas e encaminhamento de processos para os serviços competentes da autarquia, no que 

concerne a reparações/manutenções de edifícios escolares do 1º Ciclo e Jardins-de-infância da 

rede pública, bem como realização de informações para o regular funcionamento das 

infra-estruturas básicas: redes de gás, electricidade, água e esgotos. 

• Realização de propostas de programa necessária à realização da criação de estudos prévios e 

projectos destinados à construção de novas escolas, ampliações/adaptações das existentes 

permitindo o aumento de novas valências e a requalificação do espaço escolar. 

• Preparação, apresentação e acompanhamento de candidaturas no âmbito do programa 

nacional de requalificação da rede escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e da educação 

pré-escolar e alargamento da rede de educação Pré-Escolar, nomeadamente: 2ª fase da EB1/JI 

Pinhal de Frades, EB1/JI Qt. dos Franceses, EB1/JI St.ª Marta do Pinhal, EB1/JI Nun´Álvares, 

EB1 Qt.ª do Batateiro, EB1 Aldeia de Paio Pires, EB1 Qt.ª S. João, JI Fogueteiro, JI Qt.ª S. 

Nicolau, JI Qt.ª de Cima, JI Vale Milhaços. 

• Processo de requalificação da EB1/JI do Bairro Novo. 

• Acompanhamento técnico da construção da 2ª fase da EB1/JI Pinhal de Frades. 

• Preparação da cerimónia de inauguração da 2ª fase da EB1/JI Pinhal de Frades realizada 9 de 

Abril de 2008. 
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• Regular acompanhamento e apreciação técnica das condições das escolas do 1º Ciclo do 

EB/JI ao nível de: cozinhas, refeitórios, salas de aula, centro de recursos/biblioteca, áreas 

polivalentes e ginásios, salas/gabinete de apoios educativos e salas de professores. 

• Emissão de pareceres e propostas destinadas à realização de reparação, assistência de 

equipamentos diversos: alarmes, material audiovisual, material de reprografia, faxes. 

• Ao longo do ano, foram realizados apoios técnicos e atendimentos/reuniões ao movimento 

associativo de pais e encarregados de educação, professores e educadores, equipas técnicas na 

área social e de educação, a conselhos executivos de escolas de diversos níveis de ensino, 

instituições ligadas à área social, cultural e recreativa, serviços ligados ao Ministério da Educação, 

Centros de Formação de Escolas, Equipas de Coordenação de Apoios Educativos. 

• Emissão de propostas, pareceres e apoio técnico à realização de actividades da Casa do 

Educador, Escola Superior de Educação de Setúbal (ao abrigo do protocolo existente sobre 

Actividades Interculturais) e FERSAP. 

• Acompanhamento técnico de todo o processo relativo à requalificação do edifício Conselheiro 

Custódio Borja (Amora), novas instalações da Casa do Educador/Universidade Sénior. 

• Preparação da cerimónia de inauguração da nova sede da Casa do Educador que decorreu no 

dia 20 Dezembro 2008. 

• Realização do Programa de Gestão de Refeitórios Escolares no ano lectivo do 1º Ciclo do E.B., 

ao longo do ano lectivo. Participação Técnica no acompanhamento do processo destinado de 

fornecimento de refeições em refeitórios escolares. 

• Realização de reuniões com as Juntas de Freguesia do Concelho do Seixal, relacionadas com 

actividades previstas na Área da Educação. Planificação conjunta de acções destinadas à 

participação das escolas, objectivando-se a rentabilização de meios e recursos. 

Transportes Escolares 

Execução do Plano de Transportes que envolveu no ano de 2008 uma média de 450 alunos/mês. 

Visitas de Estudo 

Execução do programa mensal de visitas de estudo utilizando autocarros municipais. O total de 

visitas ao longo do ano de 2008 foi 198. As mesmas foram realizadas quer ao concelho, quer a 

outras regiões do país, abrangendo todos os estabelecimentos de ensino do município. 

• Escolas do 1º Ciclo do E.B e Jardins-de-Infância: 

o Visitas ao Concelho – 10         Visitas fora do Concelho – 318 

• Escolas dos 2º e 3º Ciclos e Secundárias 

o Visitas ao Concelho – 3            Visitas fora do Concelho – 62 
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DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL 

 

No âmbito das competências da Divisão de Acção Cultural, em 2008 foi desenvolvida a seguinte 

actividade: 

Programação Regular de Espectáculos 

• Auditório Municipal – Programa Bimestral de cinema, música, dança, teatro e outras iniciativas - 

realizaram-se 173 iniciativas, tendo-se contabilizado 30 939 espectadores e participantes; 

 

Iniciativa Total sessões Nº espectadores 
/participantes 

Cinema 77 1567 

Música 25 4598 

Dança 7 1852 

Teatro 15 3265 

Vários 5 1553 

Conferências/Reuniões/ Seminários 44 18104 
 

• Março Jovem 2008 - Espaço Março Fora d´Horas - 23 Espectáculos - nº de espectadores: 

1988; 

• Seixal Moda 2008-15º Concurso de Estilismo Interescolas do Seixal - nº de espectadores: 

1782; 

• Comemorações do Dia Mundial de Teatro - 5 espectáculos, nº de espectadores: 469; 

• Espectáculos Comemorativos do 34º Aniversário do 25 de Abril - nº de espectadores estimado: 

20 000; 

• 4º Festival Internacional - PORTUGAL A RUFAR- Desfile de Bombos organizado pela ADAT 

em colaboração com a autarquia – nº de tocadores: 1000 - nº estimado de espectadores: 2500; 

• Teatro de Rua - 3 espectáculos internacionais no Parque Urbano das Paivas - nº estimado de 

espectadores: 660; Festas Populares de S. Pedro - 10 espectáculos nos palcos 1 e 2- nº estimado 

de espectadores: 50 000; 

• Noites de Fado do S. Vicente 2008 - 6 sessões - nº de espectadores: 502; 

• 4ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores - 16 concorrentes - nº de espectadores: 227; 

• Seixal Graffiti/Espaço Urban Move - Nº espectadores: 191; 

• Festival Internacional SEIXALJAZZ 2008 – 8 concertos do Auditório - nº de espectadores: 

1573; 

• Seixal Jazz Clube – 8 espectáculos e 2 workshops/concertos - nº estimado de espectadores: 
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1100; 

• XXV Festival de Teatro do Seixal - 17 peças de teatro apresentadas em 13 recintos do 

concelho - nº total de espectadores: 2469; 

• XVIII Concertos de Natal 2008 – 8 concertos – nº estimado de espectadores: 480. 

Programação de Exposições/ Programação anual das Galerias Municipais: 

• Galeria Exposições Augusto Cabrita – 9 exposições - nº de visitantes registado: 2747; 

• Galeria Municipal de Corroios - 7 exposições - nº de visitantes registado: 1801; 

• Antigos Refeitórios Mundet: 

o V Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Exposição Internacional de Medalha 

Contemporânea e - participaram 127 escultores e medalhistas de 26 países de todo o mundo, 

tendo sido expostos 292 exemplares de medalhas; 

o Exposição de Design com Dimensão/40 Anos de Design em Portugal; 

o Exposição Anual Artes 2008 - nº total de visitantes contabilizado: 2485. 

• Espaço Arte Jovem - 12 exposições: sem registo de visitantes; 

• Foyer do Auditório Municipal - Exposição O Teatro, produzida pelo Território Artes: sem registo 

de visitantes. 

Arte Pública: 

• Implantação nas Paivas e inauguração do elemento escultórico A Muleta de Soares Branco; 

• Implantação em Corroios e inauguração do conjunto escultórico Corroios e a Água de Jorge Pé 

– Curto; Produção e realização do programa A Água – Simpósio de Escultura em Pedra no Seixal, 

na Fábrica de Lanifícios de Arrentela de 6 a 18 de Outubro - nº de visitantes: 662; no âmbito do 

Simpósio foram criadas, implantadas no Passeio Ribeirinho de Amora e inauguradas as 

esculturas: Aqui, Que o Rio é Nosso Amigo de Jorge Pé Curto, Quebra-Mar de Rui Matos e A 

Água que Vem dos Céus de Vítor Ribeiro. 

Actividades Pedagógicas e de Animação e Actividades para públicos Jovens: 

• Workshops e execução de trabalhos de medalha, envolvendo cerca de 700 alunos e 

professores das escolas do 2º e 3º ciclos, no âmbito do Prémio de Medalha Contemporânea 

Hélder Batista/Escolas do Seixal; 

• Exposição dos trabalhos realizados no espaço da V Bienal Internacional de Medalha; A Água – 

Simpósio De Escultura em Pedra no Seixal - 29 visitas comentadas, envolvendo 25 turmas, 554 

alunos e 37 professores das escolas António Augusto Louro, Manuel Cargaleiro, EB 2/3 de Vale 

de Milhaços, José Afonso, EB 2/3 de Pinhal de Frades e EB2/3 Paulo Da Gama; 

• Mood Índigo-intervenção site specific de Mariana Alves no âmbito do Seixal Jazz - 5 visitas 

comentadas e ateliês envolvendo 175 alunos do ensino secundário; 

• V Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - 13 visitas comentadas envolvendo 465 

alunos das escolas EB 2/3 de Vale de Milhaços, Augusto Louro, Pinhal de Frades, Paulo da 
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Gama, Cruz de Pau e secundárias Manuel Cargaleiro e José Afonso; 

• Exposição de Monteiro Alves - visita comentada para 35 elementos da Universidade 

Internacional para a 3ª idade; 

• Comemorações do aniversário da EB 2/3 Paulo da Gama - Workshop de Medalhística no qual 

participaram 200 alunos e 3 professores; 

• Apre(e)nder o Teatro 2008- Projectos Escolares no âmbito do teatro, apresentados pelas 

Escolas: Básica 2, 3 de Corroios, Básica 2, 3 de Vale de Milhaços, Básica 2, 3 de Pinhal de 

Frades, escolas Secundária de Amora, Secundária Alfredo dos Reis Silveira, Secundária José 

Afonso; 

• XI Mostra de Teatro Escolar - Apresentação pública de 7 peças de teatro dos núcleos de teatro 

escolar das escolas inseridas no programa - nº estimado de espectadores: 1100; 

• Comparticipação nos bilhetes e apoio às deslocações ao Teatro municipal de Almada dos 

alunos das Escolas, das associações culturais e de solidariedade do concelho contribuindo para a 

formação de públicos; 

• Dança contemporânea para públicos escolares - 2 espectáculos no Auditório Municipal -nº 

espectadores: 470; 

• O Jazz Vai à Escola - 16 sessões efectuadas nas escolas Básica dos 2º e 3º Ciclos Pedro 

Eanes Lobato, Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Cruz de Pau; Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos 

de Vale de Milhaços, Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Corroios, Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos de Pinhal de Frades, Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Nun’Àlvares, no Auditório Municipal 

do Seixal e na FNAC de Almada. 

Apoio à Actividade Regular do Movimento Associativo Cultural 

Foram efectuados 125 contactos e reuniões de trabalho com o movimento associativo cultural, 34 

acções de acompanhamento técnico a iniciativas públicas das colectividades; Através de contratos 

programa de fomento cultural, foram atribuídas comparticipações financeiras a projectos culturais 

desenvolvidos pelo MAC e 74 autocarros para as duas deslocações. 

Apoio às iniciativas do Movimento Associativo Juvenil 

• Programa Acções Jovens 2008- 24 Associações Juvenis apoiadas através de contratos 

programa: Conselho Local para o Desenvolvimento de Miratejo, Lã de Vidro – Intervenções, Seixal 

Surfing Clube, Exodus, Grupo de Dança do Seixal, Acrescer, CNE – Agrup. 1239 - Vale de 

Milhaços, R@to, Grupo Flamingo, CNE – Agrup. 719 – Arrentela, Projecto Ficções, N.Estilos, CNE 

– Agrup. 585 – Corroios, Barulho Fórum Juvenil Sorrir (Actual Esfera Inclusiva), Monere, Esotera, 

In Movimento, Interrogações, Expressões, ES – Ao Encontro de um Sorriso, Alemargem, 

Associação Desportiva e Recreativa Benfiquista, Spread - Nº de projectos apoiados: 102. 

• Seixal Férias 2008 - Nº de Organizações Juvenis Participantes: 14; Nº de transportes cedidos 

às a. Juvenis: 97. 
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• Março Jovem 2008 - Exposição de divulgação da actividade Movimentos Solidários - 10 

associações participantes: APAV - Associação de Apoio à Vítima; Associação Abraço; AMI - 

Fundação Assistência Médica Internacional; Mó de Vida - Cooperação de Consumo, CRL; 

Cooperativa “Pelo Sonho é que Vamos”; Santa Casa da Misericórdia do Seixal; AMUCIP; Serviço 

de Proximidade da Quinta da Princesa; Casa Grande do Brasil; Associação Kamba; ADDHU - 

Associação dos Direitos Humanos e Ajuda Humanitária. 

Apoio a Iniciativas de Outras Organizações 

Apoio a iniciativas juvenis nas Escolas Secundárias do concelho/ programa Aescolamexe - projectos 

das escolas secundárias de Amora e Manuel Cargaleiro: semanas da natureza, semana da 

Juventude e festa de Natal; Escolas. 

Apoios nas Oficinas da Juventude 

Frequência anual: 13191; Apoio às Associações Juvenis: fotocópias: 6624; utilizadores do 

equipamento informático: 4312; Leitores de periódicos: 4409; aquisição de cartão jovem e de cartão 

de alberguista: 145; 14 cursos de informática da FDT I- nº de alunos: 99; 19 cursos da associação 

R@to - nº de alunos: 121. No dia 24 de Abril de 2008 inaugurou-se as novas instalações da Oficina 

da Juventude de Miratejo. 

Agenda Municipal do Seixal 

Foram produzidas 6 edições bimestrais com 25000 exemplares cada, dos quais cerca de 6500 

remetidos por via postal, 800 distribuídos na região de Lisboa e os restantes no concelho. 

Newslleter: 52 edições enviadas para os seus 3500 subscritores; Em Outubro, o município participou 

na constituição da Agenda Cultural e Desportiva da AML, tendo sido integradas, pelos técnicos da 

CMS, 140 iniciativas do concelho. 

Importa ainda salientar que a acrescer à actividade regular da Divisão, integrados no programa de 

Valorização das Frentes Ribeirinhas, no âmbito do QREN, foram elaborados e aprovados os 

programas de intervenção nos espaços Centro Integrado de Actividades Culturais/Antigos Refeitórios 

Mundet e Centro Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal. Para O CIAC-ARM prevê-se a 

continuidade e reforço da oferta cultural nas vertentes dos espectáculos, animação e artes plásticas 

com condições logísticas e de conforto para os públicos e artistas envolvidos. O CIMC-S, a instalar 

na Quinta da Fidalga permitirá desenvolver um projecto cultural e artístico resultante da vontade de 

desenvolvimento de linhas de programação centradas na intervenção e experimentação artística do 

mundo contemporâneo, do qual a comunidade local, com especial relevo para a comunidade escolar, 

é parte integrante. Para tal, prevê-se que o CIMC-S funcione como uma espécie de interface entre os 

diferentes públicos e as linguagens artísticas, colocando à sua disposição os instrumentos 

necessários à interpretação e fruição. A formação de públicos, o trabalho em projectos de 

continuidade com as escolas e com a(s) comunidade(s) local(is), a produção de exposições, os 

projectos de co-produção entre instituições e autores a nível nacional e internacional, a dinamização 

regular dos espaços, o acompanhamento dos medalhistas na concretização dos seus projectos, são 
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os aspectos fundamentais do projecto cultural e artístico do CIMC-S. 
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PELOURO DA DEFESA DO CONSUMIDOR E INTERVENÇÃO 
VETERINÁRIA 

 

Actividades realizadas em 2008 no âmbito das competências do Pelouro: 

• Acção de esclarecimento na Escola José Afonso, a pedido das alunas do 10º ano, sobre 

Defesa do Consumidor, onde falamos dos direitos e interesses dos consumidores, publicidade, 

rotulagem e ambiente e consumo - Abril de 2008; 

• A pedido da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Vale de Milhaços, a DECO em colaboração 

com o CIAC, realizou-se uma acção de formação para os professores sobre o tema “Poupar 

energia é o que está a dar”, no auditório da Escola, 26 de Novembro de 2008; 

• Jornadas de Esclarecimento para os Talhos, Charcutarias e Distribuidores de Carnes e seus 

Produtos, efectuadas em todas as freguesias do Concelho, num total de 6 jornadas. 

Participação em vários seminários e conferências tais como: 

• V Ciclo de Conferências “A Prevenção de Conflitos de Consumo e a Arbitragem Institucional” 

realizada no dia 29 de Maio de 2008, pelo Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do 

Porto; 

• Conferência “Novas Oportunidades de Desenvolvimento para a Região de Setúbal”, realizada 

no dia 19 de Setembro, pela CCDR-LVT; 

• II Seminário Internacional de Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local, realizada de 25 a 

27 de Setembro pelo Gabinete de Turismo; 

• Encontro Regional “Uma Região, Um Projecto…Melhor Futuro!”, realizado no âmbito da 

implementação e desenvolvimento do PEDEPES – Plano Estratégico para o Desenvolvimento da 

Península de Setúbal, pela Associação de Municípios da Região de Setúbal (AMRS), que teve 

lugar no dia 27 de Outubro de 2008; 

• Fórum da Responsabilidade Social das Organizações e Sustentabilidade, realizado pela 

Associação Industrial Portuguesa, nos dias 27 e 28 de Novembro; 

• No dia 28 de Outubro, visita à Biosarg Lda., empresa parceira da Câmara Municipal do Seixal 

para a recolha e valorização de óleos alimentares usados para transformação em biodiesel; 

Concederam-se apoios à Associação “Grupo de Voluntários no Canil/Gatil Municipal do Seixal”. 

 

 

 

 

 

 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 178 de 186 

 

GABINETE DO PARTIDO MÉDICO VETERINÁRIO 
 

Com a entrada de dois técnicos superiores, um tecnólogo alimentar e um médico veterinário, o 

Gabinete Médico Veterinário sofreu alterações na sua organização interna, em três vertentes 

distintas, a Saúde Publica, a Saúde e Bem-estar Animal e a Segurança Alimentar, segundo as 

competências do Medico Veterinário Municipal regulamentado pelo Decreto-Lei nº 116/98, de 5 de 

Maio. Esta sectorização, com a delegação de competências aos técnicos superiores recém 

chegados para coordenação das diferentes áreas de intervenção veterinária, foi uma mais-valia para 

a organização interna dos serviços, rapidez de intervenção e resolução de problemas, 

descentralizando as decisões que, até aqui, eram tomadas exclusivamente pelo médico veterinário 

municipal. Na área da saúde pública veterinária, de salientar a colaboração deste gabinete, como 

autoridade sanitária veterinária concelhia, com as autoridades de saúde, segurança alimentar e 

económica, policiais e judiciais, na resolução de situações em que existe perigo para a segurança 

e/ou saúde dos munícipes. Na área da higiene e segurança alimentar, de salientar as vistorias 

efectuadas a todos os estabelecimentos de venda de carnes e seus produtos, todos os veículos de 

venda ambulante, actividade feirante e eventos ocasionais, assim como as iniciativas de 

sensibilização e informação técnica aos operadores do concelho. A criação de um laboratório de 

Segurança Alimentar, vocacionado para a microbiologia, foi uma mais-valia para a detecção de 

situações de falta de higiene e salubridade dos géneros alimentícios. Na área da saúde e bem-estar 

animal, é importante referir a criação de uma sala de cirurgia onde são efectuadas intervenções 

cirúrgicas com vista ao controlo de reprodução de animais de companhia, tendo sido efectuadas 21 

intervenções. 

Formação e Trabalho Comunitário 

• PETI (Programa para a Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil) 

o 2 alunos da Escola Secundária Dr. José Afonso 

o 2 alunos da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira 

• Colaboração com a Direcção Regional de Reinserção Social 

o 7 arguidos colocado no Gabinete Médico Veterinário pela Direcção Regional de Reinserção 

Social de Almada, para prestação de trabalho a favor da comunidade. 

Área da Saúde Pública Veterinária 

• Vigilância da Gripe Aviaria 

o Aves recolhidas nos concelhos de Seixal e Almada: 14 

o Recolha de Amostras em Explorações Domésticas: 6 zaragatoas cloacais; 4 zaragatoas oro-

faríngeas. 
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• Licenciamento 

o 1 Clínicas Veterinárias; 4 Estabelecimentos de Venda de Animais e Rações; 4 Talhos; 1 

Estabelecimento de congelados; 2 Estabelecimentos de Restauração e bebidas. 

• Vistorias 

o 12 Vistorias conjuntas com o Delegado de Saúde, e emissão dos respectivos pareceres 

sanitários; 3 visitas conjuntas com SEPNA-GNR Almada. 

• Exposições 

o 12 exposições reencaminhadas pela Delegação de Saúde; 1 exposição reencaminhada pela 

Protecção Civil; 12 exposições reencaminhadas pelas forças da ordem, PSP e GNR. 

• Inspecções com Apreensão de Géneros Alimentícios Impróprios para Consumo Humano. 

Foram apreendidos vários produtos e quantidades em acções diversas levadas a cabo em 

estabelecimentos de venda de produtos alimentares nas várias freguesias. 

Área da Saúde e Bem-estar Animal 

• Animais adoptados 

Adopções de canídeos e gatídeos para o concelho do Seixal. 

 

FREGUESIA CÃES GATOS 
Amora 66 18 

Arrentela 46 25 
Corroios 21 7 

Fernão Ferro 19 5 
Paio Pires 26 3 

Seixal 17 10 
Total 195 68 

Para fora do concelho 70 25 
 

• Animais capturados 

 

FREGUESIA CÃES GATOS 
Amora 45 9 

Arrentela 25 - 
Corroios 33 - 

Fernão Ferro 24 5 
Paio Pires 12 2 

Seixal 24 1 
Total 163 17 
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• Animais entregues 

 
FREGUESIA CÃES GATOS 

Amora 80 28 
Arrentela 108 44 
Corroios 43 13 

Fernão Ferro 65 10 
Paio Pires 30 5 

Seixal 15 5 
Total 341 105 

 
 

• Occisões 

Canídeos e gatídeos eutanasiados 

 
FREGUESIA CÃES GATOS 

Amora 72 12 
Arrentela 42 7 
Corroios 47 1 

Fernão Ferro 60 1 
Paio Pires 17 2 

Seixal 14 - 
Total 252 23 

Com atestado médico-veterinário 180 21 
Com sinais evidentes de doença 72 2 

* Inclui canídeos abandonados à porta do Canil/Gatil Municipal em sofrimento. 
 

Outras eutanásias 

 
MOTIVO CÃES GATOS 

Abandonados na via pública * 8 - 
Animais doentes do Canil/Gatil 14 3 

TOTAL 22 3 
* Principalmente por atropelamento 

 

• Sequestro Sanitário 

4 Canídeos em sequestro domiciliário 

Campanhas 

• Vacinação Anti-Rábica 

o Campanha de Vacinação anti-rábica de cães e gatos: Época normal (de 5 de Maio a 26 de 

Junho) - 1.975 cães e 43 gatos. 

o Época extraordinária (de 10 de Setembro a 10 de Dezembro) – 334 cães e 7 gatos. 

o Campanha de Identificação Electrónica de cães e gatos – 173 cães e 12 gatos. 
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• Adopção 

o 26 de Janeiro, 23 de Fevereiro, 29 de Março, 26 de Abril, 31 de Maio, 28 de Junho, 12 e 26 

de Julho, 13 e 27 de Setembro, 25 de Outubro, 29 de Novembro, 13 e 27 de Dezembro. 

o Campanhas de Adopção no exterior. 

o 7 e 8 Junho, campanha de adopção nas Comemorações do Dia da Terra, na Quinta Fidalga; 

4 e 5 de Outubro, campanha de adopção nas Comemorações do Dia do Animal, organizado 

pela Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais, no Parque das Nações; 4 de Outubro, 

campanha de adopção nas Comemorações do Dia do Animal, no Parque da Quinta dos 

Franceses. 

Área da Higiene e Segurança alimentar 

Realizaram-se ainda as seguintes inspecções: 

• Venda ambulante 

41 Veículos de venda de “Refeições Rápidas”; 39 veículos de venda de “Farturas”; 7 veículos de 

venda de “Pão com chouriço”; 2 veículo de venda de “Frutos Caramelizados”; 1 veículo de venda de 

“Pizzas”; 6 veículos de venda de “Cachorro Quente”; 2 veículo de venda de “Frango Assado”; 2 

veículo de venda de “Gomas e Rebuçados”; 2 veículo de venda de “Caipirinhas”; 2 veículos “Bar”; 2 

veículos de venda de “Pipocas, Algodão Doce e Gelados”; 29 stands de venda de “Pipocas e 

Algodão Doce”; 3 Quiosques de venda de “Refeições Rápidas”. 

• Veículos de transporte 

2 Veículos de transporte de “Produtos de Panificação”; 1 veículo de transporte de “Carnes frescas, 

congelados e transformados”; 1 veículo de transporte de “Presuntos, enchidos e queijos curados”; 2 

veículo de transporte de “Géneros Alimentícios”. 

• Vistorias de Rotina 

Talhos: 86 Vistorias; 86 Notificações; 86 Vistorias de verificação das inconformidades detectadas; 91 

Sessões de Atendimento ao Público com Apoios Técnicos, para alteração das inconformidades 

detectadas nas vistorias de rotina. 

Peixarias: 9 Vistorias. 

• Outros 

o Vistoria de rotina em conjunto com a Divisão de Fiscalização Municipal às roulotes 

nocturnas de venda de refeições rápidas, dias 26 de Janeiro, 22 de Maio, 9 de Outubro. 

o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes no I Encontro de Saberes e 

Sabores, dia 24 de Janeiro. 

o Vistoria a roulotes e veículos de venda de produtos alimentares presentes nas 

Comemorações do 25 de Abril, dia 24 de Abril. 

o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes na iniciativa do Dia do 

Migrante, dia 26 de Abril. 
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o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes na iniciativa Seixal e os 

Descobrimentos, dia 30 de Maio. 

o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes na iniciativa Feira da Terra, 

dia 07 de Junho. 

o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes na iniciativa Mostra de 

Artesanato, dia 20 de Junho. 

o Vistoria a roulotes e stands de venda de produtos alimentares, nas Festas Populares de São 

Pedro e na Mostra de Artesanato, dia 20 de Junho. 

o Vistoria a roulotes e stands de venda de produtos alimentares, nas Festas Populares de 

Arrentela, dia 10 de Julho. 

o Vistoria a roulotes e stands de venda de produtos alimentares, nas Festas Populares de 

Fernão Ferro, dia 19 de Julho. 

o Vistoria a roulotes e stands de venda de produtos alimentares, nas Festas Populares da 

Aldeia de Paio Pires, dia 1 de Agosto. 

o Vistoria a roulotes e stands de venda de produtos alimentares, nas Festas Populares de 

Amora, dia 15 de Agosto. 

o Vistoria a roulotes e stands de venda de produtos alimentares, nas Festas Populares de 

Corroios, dias 22 de Agosto. 

o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes na Festa do Avante, dia 04 de 

Setembro. 

o Vistoria em conjunto com a Divisão de Fiscalização Municipal, a roulotes de venda de 

produtos alimentares, no exterior Festas do Avante, dia 05 de Setembro. 

o Vistoria a stands de venda de produtos alimentares presentes na iniciativa Fábrica dos 

Sonhos, dia 06 de Dezembro. 

Eventos 

• Jornadas de Esclarecimento a Talhos, Charcutaria, distribuidores de Carnes e seus Produtos, 

prelectores, Miguel Almeida, Gil Raposo, Daniel Massapina: Freguesia do Seixal, dia 06 de 

Outubro; Freguesia de Paio Pires, dia 20 de Outubro; Freguesia de Corroios, dia 27 de Outubro; 

Freguesia de Amora, dia 10 de Novembro; Freguesia de Fernão Ferro, dia 24 Novembro; Geral, 

dia 15 de Dezembro - SOCMS, Cucena. 

• Sessões de esclarecimento de Higiene e Segurança Alimentar, dirigido aos expositores de 

produtos alimentares presentes na Mostra de Artesanato e Gastronomia, integrada nas Festas 

Populares do Seixal, prelectores Miguel Almeida e Gil Raposo. 

• Sessões de esclarecimento de Higiene e Segurança Alimentar, dirigido aos expositores de 

produtos alimentares presentes na iniciativa Seixal e os Descobrimentos, prelector Gil Raposo. 
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CENTRO DE INFORMAÇÃO AUTÁRQUICA AO CONSUMIDOR 
 

A Câmara Municipal do Seixal reafirmou o propósito de garantir a tutela dos Direitos dos 

Consumidores, alargando o âmbito da sua intervenção para além das tarefas que a Lei já lhe 

conferia, promovendo, através de protocolo com o Instituto do Consumidor em 1992, a abertura do 

Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC). 

As competências dos Gabinetes de apoio ao Consumidor assentam na mediação dos conflitos de 

consumo, informação e encaminhamento dos conflitos para as entidades competentes. 

No quadro das nossas competências, durante o ano de 2008, foram recebidas no CIAC 100 

reclamações; sendo 87 presenciais e 13 por carta. 

Quanto ao tipo, tivemos 58 relativas a serviços, 41 de diversas origens e 1 de carácter alimentar. 

Foram pedidas 333 informações, sendo 262 pedidos presenciais e 71 por telefone. 

Para além das acções de mediação, os Técnicos do CIAC, em conjunto com o Gabinete Médico 

Veterinário, colaborou nas inspecções no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar, efectuadas 

durante o ano nos Talhos e Peixarias do Concelho, bem como nas Jornadas de Esclarecimento para 

os Talhos, Charcutarias e Distribuidores de Carnes e seus Produtos, efectuadas em todas as 

freguesias do Concelho, num total de 6 jornadas. 

Foi feita uma acção de esclarecimento na Escola José Afonso, a pedido das alunas do 10º ano, 

sobre Defesa do Consumidor, onde falamos dos direitos e interesses dos consumidores, publicidade, 

rotulagem e ambiente e consumo – Abril de 2008. 

A pedido da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Vale de Milhaços, a DECO em colaboração com o 

CIAC, realizou-se uma acção de formação para os professores sobre o tema “Poupar energia é o 

que está a dar”, no auditório da Escola, 26 de Novembro de 2008. 

Nos finais de 2008, o CIAC mudou de instalações, deixando de estar na Loja do Munícipe da 

Arrentela, passando a funcionar, a partir de 27 de Setembro, na nova loja do Munícipe da Torre da 

Marinha, no RioSul Shopping. 
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PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL 

 

No ano de 2008, o Serviço Municipal de Protecção Civil, além das habituais actividades 

multidisciplinares nas áreas da prevenção, avaliação de situações de risco, mobilização de meios 

para resposta a situações de emergência, apoio administrativo e assessoria ao Conselho Municipal 

de Segurança, bem como às Comissões Municipais de Protecção Civil e de Defesa da Floresta, 

desenvolveu especialmente a sua actividade nas seguintes áreas: 

• Planeamento de emergência; 

• Exercícios e simulacros; 

• Defesa da floresta contra incêndios; 

• Prevenção e segurança em ambiente escolar; 

• Acções de informação e sensibilização públicas. 

No que diz respeito ao planeamento de emergência, foi concluída a elaboração do Plano de 

Municipal de Emergência de Protecção Civil (PME) e colocado em consulta pública já no início do 

corrente ano. A conclusão deste documento, além de cumprir uma formalidade legal, vai contribuir 

para melhorar a organização da resposta a situações de emergência relacionadas com acidentes 

graves ou catástrofes e consolidar a coordenação institucional no apoio às respectivas operações de 

socorro ao nível municipal. 

Fizemos uma candidatura ao QREN, “Programa Operacional Regional de Lisboa (PORL) Prevenção 

e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções Imateriais (REPGRNT – AI)” com vista ao 

financiamento das seguintes operações: contratação de um técnico para colaborar na elaboração e 

implementação do PME no terreno; aquisição de serviços técnicos para a elaboração de um estudo 

sobre os riscos nos núcleos urbanos antigos do concelho do Seixal e vulnerabilidade das respectivas 

habitações em face das condicionantes específicas daquelas áreas, no que respeita a perdas de 

pessoas e bens; aquisição de 10 000 folhetos e produção de um manual sobre o PME (10 000 

exemplares de cada) destinados a acções de sensibilização e à organização das populações 

residentes nos núcleos urbanos antigos (todas as operações estão a ser desenvolvidas no ano 

2009). Esta candidatura foi aprovada e contemplada com um financiamento de € 88.172,32. 

Desenvolvemos acções de planeamento especial para o risco sísmico na AML e concelhos 

limítrofes, cujo plano se encontra em fase de elaboração, destacando-se neste contexto dois 

encontros, em Março e em Maio de 2008, com representantes do Serviço Municipal de Protecção 

Civil e da Associação de Bombeiros Voluntários de Estremoz, concelho que, de acordo com o Plano 

Especial de Emergência de Risco Sísmico para a AML, organizará a resposta à emergência no 

Município do Seixal, no caso de ocorrer um sismo grave que inviabilize a nossa capacidade de 

organização inicial. 
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Em colaboração com o Gabinete de SIG foi construído o Websig para a protecção civil que vai 

permitir a gestão da emergência on-line a partir do Gabinete de Protecção Civil, prevendo-se o seu 

desenvolvimento e alargamento futuro aos agentes de protecção civil, designadamente aos 

Bombeiros e Forças de Segurança. 

Participámos na organização e execução de vários exercícios e simulacros: 

• 11MAR08 incêndio na Escola Secundária Manuel Cargaleiro, Fogueteiro; 

• 30MAR08 acidente de viação com encarcerados seguidos de incêndio no âmbito do aniversário 

dos Bombeiros Voluntários de Amora; 

• 13JUN08 incêndio na Escola Básica do 1º Ciclo Quinta do Campo, Corroios; 

• 29JUL08 incêndio no Colégio Atlântico, Pinhal de Frades, no âmbito do aniversário dos 

Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal; 

• 22OUT08 incêndio no Centro Comercial Rio Sul e Hipermercado Continente, Torre da Marinha; 

• 22NOV08 sismo com cenário junto à Quinta da Trindade, Seixal, no âmbito do “Exercício 

PROCIV IV – SISMEX 2008”. 

Estes exercícios têm o objectivo de desenvolver e automatizar os procedimentos dos intervenientes 

na resposta a situações de emergência, quer ao nível interno, quer ao nível externo, e por 

consequência contribuem para reduzir os efeitos negativos de eventuais acidentes ou catástrofes. 

Na área da defesa da floresta contra incêndios, foi rectificado o Pano Municipal de Defesa da 

Floresta, com vista à sua aprovação final pela Autoridade Florestal Nacional, e elaborado o Plano 

Operacional Municipal, documentos fundamentais para a tomada de medidas preventivas de defesa 

da floresta e de combate aos incêndios. São também uma mais-valia para a segurança da população 

e para a preservação do ambiente. 

Demos continuidade ao programa de prevenção e segurança em ambiente escolar, com destaque 

para a colaboração na organização de exercícios e simulacros, apoio técnico na elaboração de 

planos de emergência e participação em acções de sensibilização (Escolas Secundárias de Amora, 

Manuel Cargaleiro, João de Barros e José Afonso; Escolas Básicas do 2º e 3º Ciclos Paulo da Gama 

e Pedro Eanes Lobato; Escolas Básicas do 1º Ciclo Quinta do Campo e colégios Atlântico e Parque 

do Falcão). Este programa acompanha o ciclo de actividades escolares e visa a compreensão e 

adopção de comportamentos de prevenção e autoprotecção face aos riscos, através da prática de 

um conjunto de actividades acompanhadas e apoiadas pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, 

especialmente a elaboração, actualização e implementação dos planos de prevenção e de 

emergência, a realização de exercícios e simulacros, assim como a organização e dinamização de 

eventos vocacionados para o desenvolvimento da cultura da prevenção e da segurança. 

Colaborámos com o Pelouro da Educação, Cultura e Juventude na informação pública e cobertura, 

com manga de plástico, dos destroços do incêndio na antiga escola Secundária Moinho de Maré, 

para minimizar os efeitos poluidores das partículas susceptíveis de serem arrastadas pelo vento na 



 

MUNICÍPIO DO SEIXAL 
CÂMARA MUNICIPAL Relatório Anual de Actividades 2008 Data: 2009/04/08 

 

 Página 186 de 186 

direcção das escolas adjacentes (EB 2º e 3º Ciclos de Corroios e EB 1º Ciclo D. Nuno Álvares 

Pereira) e evitar possíveis lesões na saúde daquela população escolar. 

Para cumprimento do princípio da informação (alínea h) do art.º 5º da Lei de Bases da Protecção 

Civil) concebemos e organizámos a exposição sobre o plano Municipal de Emergência de Protecção 

Civil, na Biblioteca do Seixal, de 6 a 19 de Maio, complementada com acções de sensibilização e 

apresentações de cartografia pelo Gabinete de SIG. Esta exposição foi concebida como objectivo de 

divulgar o PME aos munícipes e está preparada para continuar a ser exibida ao público em vários 

pontos do município, incluindo escolas, o que tem vindo a acontecer. 

Ainda no âmbito da informação pública e com o intuito de prevenir os efeitos negativos da exposição 

ao sol e de promover a autoprotecção face a elevadas temperaturas do ar, participámos, em parceria 

com a Delegação de Saúde do Seixal, na acção de sensibilização sobre ondas de calor, realizada no 

dia 11 de Julho, no Centro Comercial Rio Sul. 

No âmbito do Conselho Municipal de Segurança as conclusões dos diversos grupos de trabalho. 

Fez-se uma visita às instalações das Forças de Segurança e análise dos números da criminalidade e 

sinistralidade rodoviária 2006/2007. 

Relativamente ao Fórum Português para a Segurança Urbana participamos nas actividades 

integradas nas acções e movimentos do Fórum Europeu, nomeadamente no estudo e análise para a 

criação do Observatório de Segurança, e participação na Assembleia-geral do FESU. 


