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Câmara Municipal do Seixal distribui
1 milhão de máscaras à população
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Reforço do investimento
em obras no concelho

Parque Urbano de Miratejo

Centro Náutico de Amora e prolongamento
do passeio ribeirinho

Autarquia oferece duas ambulâncias aos
bombeiros do concelho neste 25 de Abril

Lar de Idosos de Fernão Ferro

9 a 27

Seixal levou música e teatro às casas dos
munícipes com a iniciativa À Janela com Abril
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Medidas da câmara municipal

Autarquia reforça apoio às famílias e empresas
do concelho
A Câmara Municipal do Seixal aprovou,
na reunião de 6 de maio, um conjunto
de medidas de apoio, tendo em conta
o período difícil que se vive. O executivo
aprovou ainda várias obras, «decisões importantes para podermos apoiar a população, ao mesmo tempo que reforçamos
o investimento público, como sinal de
retoma da economia», salientou Joaquim
Santos, presidente da autarquia.
Entre as medidas aprovadas, destaca-se
a suspensão da cobrança e isenção das
taxas de ocupação de espaço público a
estabelecimentos comerciais; o diferimento do pagamento de rendas de habitação social; a redução da tarifa de água,
saneamento e resíduos dos utilizadores
domésticos, que poderá atingir uma redução de 40 por cento, e ainda o alargamento do desconto da tarifa social da
água de 50 por cento para 65 por cento.
Quanto ao investimento público, foram
aprovadas várias empreitadas, que perfazem mais de 1,4 milhões de euros.

Redução do valor da água e do IMI
No dia 17 de março, a autarquia já tinha
alargado o prazo de pagamento da fatura
da água por 90 dias. Agora, baixou o valor da fatura da água entre os 17 e os 40
por cento para a maioria da população. A
água consumida no 2.º escalão será faturada com base no valor do 1.º escalão.
No sentido de ajudar as famílias, a Câmara Municipal do Seixal aumentou o desconto aplicado na tarifa social da água de
50 para 65 por cento. Esta tarifa abrange

Consumo e faturação da água, saneamento e resíduos

Consumo

Valor atual

Redução

Valor com redução*

% de redução

7 m3

13,68 €

2,44 €

11,24 €

17,83%

30,56 €

12,20 €

18,36 €

39,92%

63,84 €

12,20 €

10 m
15 m
20 m

25 m

3
3
3
3

20,01 €

6,10 €

47,20 €

13,91 €

12,20 €

30,48%

35 €

25,84%

51,64 €

19,11%

* Sem IVA, nem taxas do Estado central

Descida da taxa de IMI nos últimos 5 anos
Anos

2016

2017

2018

2019

2020

Taxa de IMI

0,41 %

0,40 %

0,395 %

0,39 %

0,38 %

agregados familiares cujos rendimentos
per capita não ultrapassam 60 por cento
do valor do salário mínimo nacional. Este
apoio pode ser solicitado no Balão Digital
da Água, ao qual pode aceder através da
página eletrónica da autarquia, em cm-seixal.pt, ou na Divisão Administrativa de
Água, Saneamento e Resíduos, através
do email daas@cm-seixal.pt ou do telefone 212 276 720.
Outra medida com impacto social na
vida da população é a redução da taxa
do Imposto Municipal sobre Imóveis para
0,380 por cento, redução que acontece
pelo quinto ano consecutivo.

Isenção das taxas de ocupação
do espaço público
A autarquia tem implementado várias medidas de apoio às empresas, nomeadamente a criação da campanha Comércio
Local à Sua Porta e a aprovação da isenção das taxas de ocupação do espaço
público aos estabelecimentos comerciais.

Contratação pública
Foram abertos concursos públicos para
o fornecimento de contentores, para a
instalação de equipamentos de jogo e re-

creio no Parque Urbano do Seixal, para a
1.ª fase da construção do Parque Urbano
de Miratejo, para a reabilitação do espaço público no bairro social do Fogueteiro
e para adequação de passadeiras do concelho.

Proteção civil
A autarquia aprovou uma comparticipação financeira para as duas associações
de bombeiros do concelho para a aquisição de uma ambulância, valorizando e reforçando o trabalho dos soldados da paz
no socorro às populações.

Medidas preventivas para conter a pandemia

Mantém-se situação de alerta municipal
No concelho do Seixal, perante a pandemia
da covid-19, foi renovada, a 4 de maio, a
declaração de situação de alerta municipal
até ao dia 31 de maio, data em que será
feita nova análise ao cenário nacional e
concelhio. Esta decisão, recomendada pela
Comissão Municipal de Proteção Civil, teve
em conta que se continua a registar um número crescente de casos a nível nacional e
também no concelho do Seixal, ainda que,
neste caso, abaixo da média dos municípios
da Área Metropolitana de Lisboa e do país.
Foi ainda considerado que é essencial continuar as medidas necessárias para evitar
novo pico de casos de infeção.

Assim, mantêm-se as seguintes medidas:
• O atendimento público apenas nos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal
para situações urgentes e inadiáveis, mediante marcação prévia e análise dos casos,
privilegiando o atendimento não presencial
através do email, telefone e Serviços Online;
• O encerramento de parques, jardins e espaços de jogo e recreio;
• O encerramento de equipamentos municipais;
• A interdição de circulação nas frentes ribeirinhas de Amora, Arrentela e Seixal;
• A suspensão/adiamento das atividades
culturais, desportivas e recreativas promo-

vidas pelo município;
• A suspensão/adiamento das visitas de
lazer, turismo ou de âmbito cultural e desportivo promovidas ou apoiadas pelo município.
A Câmara Municipal do Seixal continua a
garantir a prestação de serviços públicos
essenciais e ainda a prestar apoio às forças
de segurança, proteção civil, profissionais
de saúde, instituições sociais e população.

Serviços públicos essenciais
Continuam a ser assegurados a recolha dos
resíduos sólidos urbanos, o abastecimento
público de água e o funcionamento das re-

des de saneamento básico.
As ações de limpeza e higiene urbana prosseguem, com reforço de equipas na desinfeção da via pública, com incidência junto
aos centros de saúde, quartéis de bombeiros, instalações das forças de segurança,
contentores, papeleiras, ecopontos e paragens de transportes públicos.
Nos Serviços Online, os munícipes podem
requerer tudo o que solicitam no atendimento presencial, com exceção da consulta
de processos de obras. No site cm-seixal.pt
encontram números de telefone e email de
cada área para que possa contactar diretamente os serviços municipais.
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Celebramos Abril
e Maio com gratidão,
solidariedade e esperança
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

No Seixal, valorizamos as memórias e construímos um
percurso de desenvolvimento económico e social alicerçado na liberdade que conquistámos com Abril de 1974.
Do mesmo modo, assinalamos o 1.º de Maio e a afirmação dos direitos dos trabalhadores e da necessidade de
uma sociedade que valorize quem trabalha.
Nos dois últimos anos, aumentámos o salário a 1300
trabalhadores da autarquia que tiveram os seus salários
congelados ao longo de mais de 10 anos pelo Poder Central. Num momento de crise pandémica, decidimos abrir
novos concursos para reforço das nossas equipas com
novos trabalhadores, como sinal contrário ao desemprego causado pela atual crise.
Em 1974, a Câmara Municipal do Seixal tinha 202 trabalhadores e 14 viaturas e máquinas. Só 70 por cento da
população tinha abastecimento público de água e apenas 45 por cento era servida por redes de saneamento
básico. Hoje, temos cerca de 1600 trabalhadores e uma
frota de veículos moderna, níveis de cobertura destas redes na ordem dos 100 por cento e uma água pública de
excelente qualidade.
Há 46 anos, o concelho tinha 40 mil habitantes. Havia
uma creche e jardim de infância, 14 escolas primárias,
uma escola preparatória e duas escolas secundárias.
Hoje, vivem no município 170 mil habitantes e existem
34 escolas do 1.º ciclo do ensino básico, das quais 27
com educação pré-escolar, sete jardins de infância, oito
escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos e cinco escolas secundárias com 3.º ciclo do ensino básico.
Éramos um concelho fortemente industrializado e hoje,
mantendo essa matriz, atraímos projetos inovadores
como o da farmacêutica Hovione, que criará 200 postos
de trabalho, e o da Siemens, já aqui sediada, que aumentou a produção em 60 por cento e contratou mais
100 trabalhadores. Temos atratividade turística, que fará
nascer no espaço da antiga fábrica de cortiça o Hotel

Há 46 anos começámos um tempo novo
em que abraçámos a missão de servir e representar
os sonhos e anseios da nossa população, do qual
não desistimos e que construímos todos os dias.

Mundet ou, na Ponta dos Corvos, o projeto do Eco Resort do Seixal.
Só no último ano, investimos mais de 137 milhões de
euros, representando um aumento de 31 milhões, que
permitiu aprofundar o nosso contributo para o desenvolvimento do território. Com este investimento, criámos
novos quartéis para os nossos bombeiros, contribuímos
para o novo passe social, qualificámos e ampliámos redes viárias e de abastecimento de água e saneamento,
implementámos circuitos de recolha de resíduos urbanos biodegradáveis e reforçámos os meios e equipas da
higiente urbana e saneamento. Qualificámos, ampliámos e construímos escolas e jardins de infância, assim
como equipamentos desportivos e culturais do município e das coletividades.
E vamos continuar a investir nos novos projetos para
qualificação da frente ribeirinha, com o seu prolongamento e execução de centros náuticos, assim como na
regeneração dos núcleos urbanos antigos de Arrentela,
Amora e Aldeia de Paio Pires. Porque praticamos o que
defendemos, não desistimos do investimento público
previsto no âmbito do projeto do Arco Ribeirinho Sul/
/Lisbon South Bay, que qualificará a área da Siderurgia
Nacional, com a criação de uma plataforma empresarial,
industrial e logística, ou da Silk Road Lisboa, que fará

Destaco ainda...

nascer o maior parque tecnológico da região no Pinhal
das Freiras, em Amora, e, ao mesmo tempo, criar a maior
área verde da península de Setúbal, o Parque Metropolitano da Biodiversidade, com 400 hectares.
A pandemia de covid-19 não nos obriga a mudar de rumo.
A defesa do Serviço Nacional de Saúde, da produção nacional e da criação de emprego com direitos, do investimento público, do desenvolvimento ambiental, social e
economicamente sustentável, das cidades e municípios
saudáveis, da qualidade de vida com saúde, habitação,
cultura, desporto e educação para todos serão ainda
mais necessário na atual crise.
Há 46 anos, começámos um tempo novo em que abraçámos a missão de servir e representar os sonhos e anseios da nossa população, do qual não desistimos e que
construímos todos os dias.
Celebramos Abril e Maio com gratidão, solidariedade e
esperança.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Um milhão de máscaras para a população

Centro logístico de distribuição de máscaras

Com esta edição do Seixal Boletim Municipal estamos
a distribuir 1 milhão de máscaras em todo o concelho,
através dos CTT, para todos os munícipes com contrato
válido de água, saneamento e resíduos. Trata-se de um
investimento de quase 1 milhão de euros da Câmara
Municipal do Seixal para que a população possa proceder à sua utilização como medida complementar de
proteção contra a covid-19.
A sua utilização é agora obrigatória em espaços fechados com aglomeração de pessoas, como acontece nos
supermercados e transportes públicos. No entanto, é

preciso lembrar que a utilização de máscara não dispensa a adoção das regras de distanciamento social,
de etiqueta respiratória, de higiene frequente das
mãos e a utilização de barreiras físicas. O uso da máscara funcionará melhor em combinação com estas
medidas.
Entre as muitas medidas tomadas de combate à pandemia que implementámos esta é mais uma com que
a autarquia decidiu avançar para proteger a população.
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Joaquim Santos, presidente da câmara municipal, entregou a nova ambulância a Brázio Romeiro, presidente da Associação Humanitária de Bombeiros
do Concelho do Seixal

Colocação de cravos em monumentos do concel

Homenagem ao 2
Joaquim Santos, presidente da autarquia, entregou as chaves da nova ambulância a Lúcia Soares, presidente da Associação Humanitária de Bombeiros
de Amora

Investimento municipal de 130 mil euros

Autarquia oferece duas
ambulâncias aos bombeiros
do concelho neste 25 de Abril
As comemorações na manhã do 25
de abril no concelho terminaram com
a oferta de duas ambulâncias pela Câmara Municipal do Seixal às corporações do concelho: bombeiros de Amora
e bombeiros do Concelho do Seixal.
Depois do apoio para a construção do
quartel dos bombeiros de Amora e para
a construção do quartel de Fernão Ferro dos bombeiros do concelho do Seixal, e de prestar todo o apoio material
e logístico aos bombeiros para o combate à covid-19, a autarquia continua
a valorizar o trabalho dos soldados da
paz, essenciais no socorro e segurança
das populações. Cada ambulância representou um investimento municipal
de cerca de 65 mil euros.
A entrega simbólica das chaves aos presidentes das associações humanitárias
de bombeiros e aos comandantes de
cada uma das corporações contou com
uma breve cerimónia em que estiveram
presentes Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal, Alfredo
Monteiro, presidente da Assembleia
Municipal do Seixal, António Santos e

Manuel Araújo, presidentes da União
das Freguesias do Seixal, Arrentela e
Aldeia de Paio Pires, e da Junta de Freguesia de Amora, respetivamente, bem
como elementos dos seus executivos.
Segundo o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, «estas
duas ambulâncias vão reforçar a capacidade de resposta destas associações, cujos profissionais têm estado na
linha da frente no combate à covid-19
com coragem e entrega ao serviço público».
No Seixal, Brázio Romeiro, presidente
da Associação Humanitária de Bombeiros do Concelho do Seixal, e José
Raimundo, comandante da corporação, receberam a chave da nova viatura, permitindo agora à instituição ficar
com 12 ambulâncias de socorro.
Em Amora, os autarcas foram recebidos por Lúcia Soares, presidente da
Associação Humanitária de Bombeiros
Mistos de Amora, e Carlos Falcão, comandante da corporação que passou a
contar com 7 ambulâncias.

Este ano, devido às restrições impostas
pelo combate à covid-19, o programa comemorativo do 25 de Abril foi diferente,
mas nem por isso deixou de ser celebrado no concelho do Seixal com momentos de grande simbolismo e significado.
Foram tidas em consideração as regras
de distanciamento social e todos os intervenientes nas comemorações utilizaram
máscaras.
A celebração teve início com a saudação
ao Poder Local Democrático junto aos
Serviços Centrais da Câmara Municipal
do Seixal. O músico Eduardo Azevedo interpretou no saxofone o «Hino do MFA» e
o «Hino Nacional», tendo sido hasteada a
bandeira nacional por Joaquim Santos,
presidente da Câmara Municipal do Seixal.
Estiveram presentes neste momento
solene Alfredo Monteiro, presidente da
Assembleia Municipal do Seixal, e os
presidentes das juntas de freguesia do
concelho.
A comitiva seguiu para o «Monumento de
Homenagem ao 25 de Abril», no Seixal,
junto ao Parque da Quinta dos Franceses,
à qual se juntaram os representantes dos
partidos com assento na Assembleia Mu-

nicipal do Seixal, e onde foi colocado um
ramo de cravos.
Depois, os presidentes das juntas de
freguesia e os vereadores distribuíram-se pelas freguesias para colocar cravos
em monumentos ou locais simbólicos do
concelho.
Os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal do Seixal e José Carlos
Gomes, vereador do pelouro do Desporto,
Obras Municipais, Fiscalização e Trânsito, estiveram presentes em Fernão Ferro,
onde colocaram cravos junto às obras já
iniciadas do futuro lar de idosos. Foram
recebidos por Joaquim Raposo, presidente da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro, a quem
foi oferecido, de forma simbólica, o alvará
da obra emoldurado, para recordação futura do início deste equipamento tão importante para a população da freguesia e
do concelho.
Joaquim Tavares, vereador do Ambiente,
acompanhado de Manuel Araújo, presidente da Junta de Freguesia de Amora,
esteve presente na homenagem ao 25 de
Abril junto ao «Monumento ao Operário Vidreiro», em Amora, e no «Monumento aos
Resistentes Antifascistas», no Fogueteiro.

Homenagem dos autarcas e representantes de partidos com assento
na assembleia municipal junto ao «Monumento de Homenagem ao 25 de Abril»,
no Seixal

25 DE ABRIL
15 MAIO 2020

Os presidentes da câmara e assembleia municipal e os presidentes
das juntas de freguesia na saudação ao Poder Local Democrático com música
de Eduardo Azevedo
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Na Praça Central da Torre da Marinha estiveram os presidentes da Câmara e
Assembleia Municipal do Seixal e da União das Freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires

ho

25 de Abril
Manuela Calado, vereadora da Cultura, e
António Santos, presidente da União das
Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia
de Paio Pires, realizaram a homenagem
no «Monumento aos Bombeiros», no Seixal.
Maria João Macau, vereadora da Educação, acompanhada de Eduardo Rosa,
presidente da Junta de Freguesia de Corroios, deslocou-se ao Cemitério Municipal
de Santa Marta de Corroios para depositar cravos junto da placa evocativa daqueles que morreram a lutar contra a ditadura, e marcou presença na homenagem ao
25 de Abril no Jardim Quinta da Água, em
Corroios.
Também estiveram presentes nestes momentos elementos dos executivos das
juntas de freguesia.

Caminho de futuro é com Abril
Sobre estas comemorações, Joaquim
Santos afirmou: «Há um ano, ninguém
imaginaria que estaríamos a comemorar
o 25 de Abril com estas restrições, devido
à crise pandémica da covid-19. Mas se
houve algo que esta crise nos demonstrou foi que o 25 de Abril foi fundamental
para as respostas que temos hoje peran-

te a pandemia. Temos o Serviço Nacional
de Saúde, com profissionais empenhados, que tratam todos os que a eles recorrem, independentemente da condição financeira; temos uma escola pública com
profissionais dedicados, que estão a distribuir refeições a mais de 200 crianças
dos escalões A e B, e temos a Segurança
Social que está no terreno com os municípios a ajudar a população mais frágil».
Outra conquista de Abril que o autarca
destacou foi o Poder Local Democrático,
salientando que «as autarquias têm sido
fundamentais para as populações, nomeadamente no apoio aos mais vulneráveis».
«O caminho de futuro é com Abril e cabe
às gerações vindouras prosseguir este
projeto transformador em prol do progresso do território e da qualidade de vida das
nossas populações», disse o presidente
da Câmara Municipal do Seixal.

Joaquim Santos e Alfredo Monteiro, presidentes da câmara e assembleia
municipal, e José Carlos Gomes, vereador da autarquia, colocaram cravos junto
às obras de construção do novo Lar de Idosos de Fernão Ferro

O vereador José Carlos Gomes
esteve presente no Seixal

O vice-presidente esteve em Amora
com o presidente da junta de freguesia

A vereadora Manuela Calado esteve
em Aldeia de Paio Pires

Maria João Macau, vereadora da autarquia, cantou «Grândola» em Corroios

«Grândola, Vila Morena» à janela

Cantar a liberdade a uma só voz
Este ano, em vez de descer a Avenida da
Liberdade, o desafio a todos os portugueses foi que, no dia 25 de abril, às 15
horas, cantassem à varanda ou à janela a música «Grândola, Vila Morena», de
Zeca Afonso, e que logo a seguir entoassem o «Hino Nacional».
Sem descer as ruas e sem sair de casa,
cada português pôde juntar-se a esta
manifestação musical pela liberdade e
pelos valores de Abril. Foram muitos os
que entoaram os dois temas enquanto
mostravam a bandeira portuguesa. Separados, mas todos juntos, cantou-se a
uma só voz.
Joaquim Santos, presidente da Câmara

Municipal do Seixal, marcou presença
na Praça Central da Torre da Marinha
para este momento simbólico, onde esteve acompanhado por Alfredo Monteiro,
presidente da Assembleia Municipal do
Seixal, António Santos, presidente da
União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, e José Mourato,
presidente da direção da Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos da
Torre da Marinha.
Os vereadores da autarquia e os representantes das juntas de freguesia estiveram em vários locais do concelho para
esta iniciativa.
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O vice-presidente da autarquia e o executivo da união das freguesias estiveram
junto ao monumento ao 1.º de Maio

Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, a vereadora Maria
João Macau e Eduardo Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Corroios,
assistiram à atuação de David Antunes em Corroios

À Janela com Abril

Seixal levou música
às casas dos muníci
Os autarcas colocaram cravos no «Monumento aos Sinistrados do Trabalho»,
em Aldeia de Paio Pires

Entre 23 de abril e 3 de maio, decorreu
uma das iniciativas de maior sucesso das
comemorações dos 46 anos do 25 de
Abril: À Janela com Abril.
Das janelas e varandas de suas casas,
munícipes de todo o concelho puderam
assistir a momentos de música e teatro,
com 23 artistas a mostrar a sua arte em
252 ruas, praças e avenidas do concelho

do Seixal. Respeitando as medidas do Plano Municipal de Emergência e estado de
emergência nacional, que se encontravam
em vigor, fundamentais para o combate
à pandemia da covid-19, a Câmara Municipal do Seixal levou a cultura à janela
de todos para que não tivessem que sair
de casa. Houve momentos de teatro com
a atriz Maria João Luís e de performance

Celebrar o 1.º de Maio

Defender a saúde
e os direitos
dos trabalhadores
O Seixal assinalou o 1.º de Maio com dois
momentos simbólicos. Joaquim Tavares, vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, e António Santos, presidente da União
das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia
de Paio Pires, colocaram um ramo de cravos junto ao «Monumento ao 1.º Centenário
do 1.º de Maio», em frente à Mundet, no
Seixal, e no «Monumento aos Sinistrados
do Trabalho», em Aldeia de Paio Pires.

Valorização dos trabalhadores
O presidente da Câmara Municipal do Seixal fez ainda uma saudação ao 1.º de Maio
e a todos os trabalhadores na página de Facebook do Município do Seixal.
Na sua intervenção, Joaquim Santos destacou «a dedicação e o empenho dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde»,
bem como de todos aqueles «que produzem bens e serviços essenciais, os bombeiros, os agentes de segurança e tantos
outros trabalhadores».
Deixou uma palavra especial para os tra-

balhadores da Câmara Municipal do Seixal
e das juntas de freguesia «que têm estado
sempre na linha da frente, garantindo os
serviços essenciais à população» e destacou medidas municipais como o aumento
de salários de mais de 1300 trabalhadores
nos últimos dois anos.
No entanto, lembrou que «este não é um
momento fácil para muitos trabalhadores
e suas famílias, que passam por dificuldades», fazendo referência a iniciativas da
autarquia, em parceria com instituições,
para apoiar quem precisa: apoios sociais,
descida da fatura da água, alargamento do
âmbito da tarifa social da água de 50 para
65 por cento de desconto, nova descida do
IMI e abertura de concursos para postos de
trabalho na Câmara Municipal do Seixal.
«No 1.º de Maio, reafirmamos os valores de
Abril. Saudamos as lutas de ontem, comemoramos as de hoje e as que estão por vir.
Sabemos que não é fácil, mas juntos vamos
conseguir. Viva o 1.º de Maio e todos os trabalhadores!», disse Joaquim Santos.

A vereadora Manuela Calado esteve em Aldeia de Paio Pires com Malabá

Toy cantou e encantou toda a gente na Torre da Marinha

25 DE ABRIL
15 MAIO 2020

A atriz Maria João Luís atuou em Amora

e teatro
pes
com Sérgio Gomes, e música com gaita de
foles interpretada por Tiago Morais e Tiago
Pereira.
Toy, Dany Silva, António Ribeiro (UHF), Vítor Paulo, Valu Damásio e David Antunes
foram alguns dos artistas que atuaram por
vezes acompanhados de outros músicos.
Mas também houve atuações de jovens
artistas do concelho como Malabá, Ricar-

do Mestre e Mário Barradas. Foi ainda possível ver a interpretação de duas gerações
de fadistas com a jovem Diana Soares e a
consagrada Luísa Basto, e dos guitarristas
e irmãos André e Bruno Santos.
Joaquim Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, e os vereadores da
autarquia, acompanharam diariamente a
iniciativa por todo o concelho.

Noite de 24 de abril no Facebook do município

Transmissão de concertos
de Vítor Paulo e Diogo Piçarra

Ricardo Mestre animou a população com a sua voz no Seixal

Tiago Pereira e Tiago Morais estiveram em Fernão Ferro

A noite de 24 de Abril foi assinalada com
música, como habitualmente, mas este
ano em concertos com transmissão exclusiva no Facebook do Município do
Seixal. O programa começou com a exibição de um vídeo sobre os 46 anos de
Abril no concelho do Seixal, que mostra
a evolução do concelho com referência
à sua história, mas também à qualidade de vida, serviço público, desenvolvimento económico e projetos de futuro.
O primeiro concerto esteve a cargo de
Vítor Paulo, músico do concelho, com
canções alusivas ao 25 de Abril. Diogo Piçarra atuou na 2.ª parte da noite
e interpretou alguns dos seus grandes
sucessos ao vivo, na sua casa.
A sessão terminou com a exibição do vídeo de fogo de artifício das comemorações do 25 de Abril do ano passado ao
som de «Grândola, Vila Morena».
Foi uma noite diferente, mas única,
com pessoas de todo o país a assistir,
que contou com 34 100 visualizações,
quase 5 mil comentários durante a
transmissão, 16 713 interações com a
publicação e 2 mil espetadores em simultâneo.
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Saudação ao 25 de Abril
Na ocasião, o presidente da Câmara
Municipal do Seixal fez uma saudação
ao 25 de Abril, na câmara municipal,
na qual afirmou que é preciso «celebrar
Abril enquanto projeto com passado,
presente e futuro».
Joaquim Santos deixou uma palavra de
reconhecimento «aos trabalhadores das
autarquias, do Serviço Nacional de Saúde, dos bombeiros, forças de segurança,
instituições sociais e outros setores de
serviços essenciais que arriscam todos
os dias a sua saúde em prol de todos».
Referiu que a autarquia implementou
um conjunto de respostas operacionais,
sociais, educativas e culturais que têm
ajudado a combater a propagação da
covid-19 e anunciou novas medidas:
«Vamos reduzir a tarifa de água, isentar
as taxas dos pequenos comerciantes e
ainda distribuir um milhão de máscaras
a toda a população. Acresce uma nova
redução da taxa do IMI, num esforço de
redução dos encargos das famílias».
«Celebremos Abril este ano à janela, com
gratidão, solidariedade e esperança no
presente e no futuro», disse o autarca.
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FARMÁCIAS | MAI | JUN

Deliberações de 22 abril e 6 de maio

Serviço permanente
Universo
Flor da Mata
Central de Paio Pires
Abreu Cardoso
Fonseca
Nurei
Romana
Seruca Lopes
Foros de Amora
Fogueteiro
Silva Carvalho
Quinta da Torre
Central da Amora
Vale Bidarra
Do Vale
Novais
Além Tejo
Bairro Novo
Pinhal de Frades
St.ª Marta do Pinhal
Alves Velho
Matos Lopes
São Bento
Pinhal de Frades
Lusitana
Duarte Ramos
Moura Carneiro
Nova Santa Marta
Além Tejo
Do Vale
Nova Amorense
Nobre Guerreiro
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Presidência
• Protocolo de colaboração celebrado entre o
Município do Seixal e a Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Aprovação de minuta e comparticipação
financeira de 10 mil euros.
• Apoio às famílias e às empresas no âmbito
das medidas extraordinárias de contingência
covid-19. Ratificação do Despacho n.º 753-PCM/2020, de 23 de abril.
Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Apoio ao movimento associativo cultural do
Seixal – Projetos e programas pontuais 2020 –
Associação de Amigos do Pinhal do General.
Contrato-programa e comparticipação financeira de 8500 euros.
• Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha. Plano específico de apoio à aquisição de viatura
para transporte de utentes, bens alimentares e
equipamento de refrigeração. Contrato-programa e comparticipação financeira de 27 579,99
euros.
• Apoio aos lares de idosos da rede solidária
no âmbito das medidas extraordinárias de contingência covid-19. Realização de testes. Comparticipação financeira.
Pelouro do Ambiente, Bem-Estar Animal,
Serviços Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso público com
publicação no Jornal Oficial da União Europeia
para fornecimento de 15001 contentores 120
litros – Adjudicação. Relatório final e minuta do
contrato. Aprovação.
Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contratação pública. Concurso público para
empreitada de instalação de equipamentos de
jogo e recreativos no Parque Urbano do Seixal.
Processo n.º 02/2020. Abertura do procedimento.
• Contratação pública. Concurso público para
empreitada de construção do espaço exterior

1
3.01
3
.01

Deliberações de 6 de maio

2
3.01
3
.01

Joaquim Tavares, vice-presidente da autarquia, esteve
com a equipa médica que está a realizar os testes à
covid-19 nos lares do concelho

Projeto de reabilitação do espaço público no bairro social
do Fogueteiro

[ Título / Es cala ]

Pelouro da Educação, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Plano anual de atividades da União Concelhia das Associações de Pais e Encarregados
de Educação das Escolas do Seixal – UCAPES.
Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Criação do Conselho Municipal de Mobilidade do Seixal. Composição e regulamento.
Aprovação.

Pelouro do Desporto, Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal e o Centro Cultural e Recreativo
do Alto do Moinho. Protocolo de gestão e utilização do Pavilhão Municipal do Alto do Moinho.
Comparticipação financeira de 61 200 euros.

Presidência
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal e a Associação Náutica do Seixal
para o desenvolvimento da náutica de recreio
e promoção da Rota Barcos do Tejo. Comparticipação financeira de 25 200 euros.
• Adesão ao Pacto de Autarcas para o Clima e
Energia. Aprovação.
• Comparticipação financeira à Associação
Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal e à Associação Humanitária dos
Bombeiros Mistos de Amora para aquisição de
ambulâncias de socorro. Ratificação do Despacho n.º 729-PCM/2020, de 15 de abril.
• Contratação pública. Empreitada de ampliação da EB Aldeia de Paio Pires – 1.ª modificação objetiva do contrato. Ratificação ao Despacho n.º 728--PCM/2020, de 14 de abril.

Pelouro do Ambiente, Bem-Estar Animal,
Serviços Urbanos e Proteção Civil
• Contratação pública. Empreitada de execução da rede de drenagem de águas residuais
domésticas e remodelação da rede de drenagem de águas pluviais da Verdizela – fase I e
fase II. Revisão de preços definitiva. Aprovação.

Pelouro da Educação, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Casa do Educador – Universidade Sénior do
Seixal – Contrato de comodato. Aprovação de
minuta.

N

Arqº Pedro Mendonça, Arqº Vitor Matos, Arqª Dina Sequeira, Arqª Estagiária Inês Pinheiro

(Arqº Paisagista Pablo Péon, A.P.A.P. nº 1059)

[ Autor ]

[ Projeto ]

[ Loc aliz ação ]

[ Espec ialidade / Fase ]

[ Rev is ão / Data ]

Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Apoio ao movimento associativo cultural do
Seixal. Projetos e programas pontuais 2020.
Independente Futebol Clube Torrense. Contrato-programa e comparticipação financeira de
51 296,80 euros.

Deliberações de 22 de abril

[ Equipa Projetista ]

[ Fic heiro / Última alteração ]

do Núcleo da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol – 1.ª fase. Processo n.º 16/2020. Abertura do procedimento.
• Contratação pública. Concurso público para
empreitada de reabilitação do espaço público
no bairro social do Fogueteiro. Processo n.º
07/2020. Abertura do procedimento.
• Contratação pública. Concurso público para
empreitada de adequação de passadeiras
na área do município do Seixal. Processo n.º
01/2020. Abertura do procedimento.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal
e o Núcleo do Sporting Clube de Portugal no
Seixal. Museu Albano Narciso Pereira. Comparticipação financeira.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
26
27
28
29
30

Área de desporto e de estar (equipamentos de ginástica, bancos e pérgula)

E0.1

RU

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alameda dos Oceanos , nº 63, 1.1
1990-208 Lisboa

Elaboração dos Projetos de Execução de Espaços Exteriores no Concelho do
Seixal_LOTE 3_Fogueteiro

[ Requerente ]

ARQUITETURA PAISAGISTA / PROJETO DE EXECUÇÃO

0239_3exeARP_1.01-2.02[ACAB.REVES.REMATES].dwg

Revisão 0 / Outubro de 2018

PLANTA GERAL DE INTERVENÇÃO

+351 218 943 281
www.inplenitus.pt

FOGUETEIRO, SEIXAL

/ 2018-12-13

Câmara Municipal do Seixal

/

1:200

ARP

1.01

FICHA TÉCNICA
Propriedade e edição
Câmara Municipal do Seixal
Direção
Joaquim Cesário Cardador dos
Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal
Coordenação
Divisão de Comunicação e Imagem
Impressão
Grafedisport – Impressão e Artes
Gráficas, SA

Edição na Internet
cm-seixal.pt
Distribuição
CTT Contacto, SA
Tiragem
80 000 exemplares
Distribuição gratuita
SIGA-NOS

cm-seixal.pt
facebook.com/municipioseixal
twitter.com/CMSeixal
youtube.com/user/MunicipioSeixal
flickr.com/photos/cmseixal

As deliberações são publicadas na íntegra nas
atas das reuniões, as quais podem ser consultadas em cm-seixal.pt.

issuu.com/municipiodoseixal

MUNICÍPIO
15 MAIO 2020

9

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 752

Orçamento municipal concretiza obras e projeta o futuro

Reforço do investimento
em obras no concelho

O Município do Seixal tem vindo a reforçar o investimento municipal, o que tem permitido o lançamento de
novos projetos em diferentes áreas de intervenção que,
em conjunto com os projetos já em desenvolvimento,
têm grande impacto na valorização do território e na
qualidade de vida da população.
O orçamento da Câmara Municipal para 2019 foi de
137 663 870 euros, montante que permitiu aprofundar
o contributo da autarquia do Seixal para o desenvolvimento do território. Em 2019, o investimento aumentou
em 31 milhões de euros, «o que nos permitiu executar

muitas das intervenções que tínhamos previsto e planear as próximas», como refere o presidente da autarquia, Joaquim Santos.
O ano de 2019 ficou marcado por diversas ações e projetos no concelho. Do espaço público à mobilidade e espaços verdes, passando pela educação, cultura, ambiente, saúde, desporto, ação social, habitação, muitas foram
as áreas nas quais o executivo municipal trabalhou e
desenvolveu parcerias que permitiram ir mais longe.
A autarquia continua ainda a prestar apoio aos bombeiros do concelho, às instituições sociais, ao movimen-

POPULAÇÃO

to associativo e às empresas.
Desta forma, a Câmara Municipal do Seixal está a
construir um futuro sustentável para o concelho, com
qualidade de vida, ultrapassando os obstáculos e procurando as melhores soluções para o serviço que presta à
população, estimulando o desenvolvimento económico
e social nesta fase de crise devido à covid-19.
Viver no concelho do Seixal é saber que todos os dias
há pessoas que trabalham para prestar um serviço público com cada vez mais qualidade e melhorar o local
onde vive, trabalha ou estuda. Trabalhamos para si!
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170 000

FREGUESIAS

HABITANTES

MUNICÍPIO
DO SEIXAL

PROJETOS

132

INVESTIMENTO

76 250 978€
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Corroios

750 000
308 369

Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal
Parque Urbano de Miratejo e passeio ribeirinho
Este novo parque público vai assegurar a articulação entre o Moinho de Maré de Corroios,
a Olaria Romana da Quinta do Rouxinol, ligando a zona urbana e o rio. Inclui um percurso
pedonal de interpretação ambiental e cultural junto ao sapal de Corroios, um Centro de
Interpretação Patrimonial e Ambiental, observatório de aves, praça central e pontos de
repouso e observação. O projeto integra ainda a criação de um passeio ribeirinho, ligando
o parque à zona central de Corroios. O concurso foi lançado no presente mês.

Prossegue a construção do complexo desportivo que inclui o campo de jogos e bancada
já existentes e um pavilhão polivalente, com balneários, do Clube Associativo de Santa
Marta do Pinhal. A obra está a ser concretizada pelo clube e financiada pela Câmara
Municipal do Seixal.

3 000 000

424 000

Alternativa à EN10

e uali

a

o da ona entral de orroio

A autarquia tem realizado várias intervenções no espaço público ao nível dos passeios,
estacionamentos, sinalização e mobiliário urbano. Destacamos as obras realizadas nas
ruas Cidade de Almada, Casa do Povo e Cidade de Luanda, Cidade de Castelo Branco e o
percurso pedonal entre a Rua Quinta do Conde e a Avenida 25 de Abril. Está ainda a decorrer a obra de requalificação da Praça José Queluz e vão ser realizadas requalificações nos
estacionamentos da Praceta Cidade de Loulé e da Praceta Carlos Botelho.

A alternativa à Estrada Nacional (EN) 10 é uma das vias mais importantes do concelho na
ligação entre o Seixal e Almada. Inaugurada em 2001, a 1.ª fase desta via terminou na
rotunda do Rouxinol, a que se seguiu a segunda fase desta obra, em 2005, dando continuidade à via através de um viaduto, mas que acabou por não ser concluída. Dada a importância desta via e para assegurar o descongestionamento da EN 10, a Câmara Municipal
do Seixal vai executar a obra em substituição do Estado Central, enquanto via alternativa,
paralelamente à EN10 até à Quinta da Princesa, numa extensão de 1925 metros. O projeto
da obra está a ser revisto para ser levado a concurso em 2020.

70 000

Obras na rede viária
Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios
A autarquia cedeu o terreno e atribuiu um apoio de 70 mil euros para o novo edifício,
inaugurado em novembro de 2019. Aqui funciona o espaço de animação e o gabinete
de serviço social e psicologia para os jovens da comunidade.

Na sequência da construção da rotunda no entroncamento da Avenida do Mar com a Avenida Pinhal do Caldas, na Verdizela, esta via vai ser requalificada com ciclovias, passeios,
arborização, estacionamentos e paragens de transportes públicos.
A Câmara Municipal do Seixal procedeu ainda à pavimentação de várias vias, como é o
caso das ruas João de Deus, no Alto do Moinho, Praceta Serra de Monfurado, na Verdizela,
Rua do Rouxinol e Avenida Vale de Milhaços, bem como a área junto ao Pavilhão Municipal
do Alto do Moinho. A Rua Quinta de Cima, em Vale de Milhaços, vai ser requalificada.

MUNICÍPIO
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2 000 000

300 000

Escola Básica de Santa Marta do Pinhal

Construção dos espaços exteriores
do novo Centro de Saúde de Corroios
O Centro de Saúde de Corroios representa um investimento de 1 milhão e 700 mil euros,
cofinanciado em 50 por cento por fundos comunitários. A Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno na Avenida Vieira da Silva, em Santa Marta do Pinhal, e é responsável pelos
arranjos exteriores, num investimento municipal de 300 mil euros.

A Escola Básica de Santa Marta do Pinhal é a mais recente do concelho. Tem capacidade
para receber 300 alunos do 1.º ciclo e 75 do pré-escolar e veio responder às necessidades
de equipamentos escolares na freguesia de Corroios.

500 000

143 743

Lar de Idosos de Corroios
AURPI de Miratejo
A sede encontra-se a ser beneficiada em duas fases de obra, com a primeira para substituição da cobertura, conservação de fachadas e virados a nascente e a sul. A segunda fase
de obra inclui a ampliação da cozinha e da fachada e a conservação dos terraços norte e
poente.

Em terreno localizado na Quinta de S. Nicolau, o projeto, no valor de cerca de 4 milhões de
euros, prevê que o equipamento tenha 69 utentes na estrutura residencial para pessoas
idosas; 80 utentes no serviço de apoio domiciliário; e 60 utentes no centro de dia. A Câmara Municipal do Seixal cedeu o terreno, no valor de mais de 500 mil euros, e irá apoiar a
obra, que aguarda linha de financiamento do Governo.

350 000
1 531 000

1.ª fase do Parque Metropolitano da Biodiversidade
Jardim de Infância da Quinta de S. Nicolau
Vai ser construído pela autarquia um novo jardim de infância entre a Rua Cidade de Lobito
e a Rua Casa do Povo, com capacidade para 100 crianças. Terá quatro salas de atividades,
uma sala polivalente, sala de refeições e de reuniões, gabinetes de apoio, cozinha, copa,
refeitório e espaço exterior com recreio, área lúdica com brinquedos e áreas cobertas.

A construção da 1.ª fase do Parque Metropolitano da Biodiversidade irá promover a educação ambiental, oportunidade para dar a conhecer os valores naturais do município, juntamente com as atividades desportivas e recreativas que o local proporciona e fomentar
o turismo de natureza. O concurso da 1.ª fase da obra vai ser lançado em breve. O Parque
Metropolitano da Biodiversidade terá cerca de 400 hectares e será o segundo maior da
Área Metropolitana de Lisboa, a seguir a Monsanto.
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1 000 000

e uali a o do ardin da
Nicolau e do Alto do Moinho

uinta de

o

O jardim do Alto do Moinho está a ser requalificado com o objetivo de melhorar o espaço
para usufruto da população. Está a ser feita uma reorganização geral dos jardins, com
reformulação de caminhos pedonais e requalificação da arborização e espaços verdes e
colocação de novos equipamentos.
A mesma intervenção será feita no Jardim da Quinta de São Nicolau.

244 280

Novas sedes para associações
A autarquia atribuiu um apoio para a construção de uma nova sede para o Rancho de
Danças e Cantares de Vale de Milhaços na confluência da Rua Sarmento Pimentel com a
Rua Júlio Diniz, em Vale de Milhaços. A nova sede social da Associação de Moradores da
Quinta da Fábrica está em construção e consiste num edifício de dois pisos, com uma área
de 200 m2.

250 000

Quartel de Corroios dos Bombeiros
do Concelho do Seixal
A secção destacada de Corroios, localizada em Santa Marta do Pinhal, substituiu a pequena unidade até então existente em Miratejo. O equipamento resultou de uma adaptação de
um edifício municipal com 1450 m2, incluindo um espaço para estacionamento.

1 531 255

Água, saneamento e infraestruturas na Verdizela
A Câmara Municipal do Seixal tem estado a realizar obras da remodelação da rede de
água, saneamento e infraestruturas na Verdizela. A obra inclui execução de arruamentos e
pavimentação de vias.

1 240 839

Obras nas instalações do movimento associativo
Remodelação da rede de abastecimento de água
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à remodelação da rede de abastecimento de água
na Avenida Fábrica da Pólvora, entre o Ecocentro Amarsul e a Rua Infante D. Henrique, na
Avenida Vale de Milhaços, no troço entre a Rua da Cabouca e a Rua da Niza e na Avenida
Rui Grácio, em Santa Marta do Pinhal. Foram também requalificados os ramais domiciliários e executada a repavimentação das áreas intervencionadas.

No Clube Cultural e Desportivo de Vale de Milhaços foi requalificada a cobertura do edifício.
O Clube Recreativo Brasileiro-Rouxinol viu os courts requalificados e as instalações ampliadas. A sede e o ginásio do Clube Desportivo e Recreativo de Miratejo foram requalificados.
O salão da Casa do Povo de Corroios contou com um novo piso e o Ginásio Clube de Corroios terá obras no campo de jogos e balneários.
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Amora
3 000 000

1 100 000

Quartel dos Bombeiros de Amora

Centro Cultural de Amora

O novo equipamento, situado na Avenida 25 de Abril, na Cruz de Pau, paralelo à Estrada Nacional 10, foi inaugurado em novembro de 2019. O edifício está organizado em dois blocos,
um central onde se agregam as áreas de comando, gestão, administração, emergências
e alojamento, e outro transversal a este, destinado ao aparcamento de viaturas, oficinas e
arrumos. O quartel representa melhores condições de trabalho e de operacionalidade para
os bombeiros de Amora.

O equipamento, em fase de lançamento de concurso, terá um polo da biblioteca, um
centro da juventude, galeria de exposições e auditório com 200 lugares para atividades culturais. Ficará situado na Rua Gomes Freire de Andrade, na Cruz de Pau.

1 495 596

1 854 943

Loja do Cidadão
Escola Básica da Quinta de Santo António
A ampliação da Escola Básica da Quinta de Santo António, a decorrer, inclui a construção de um edifício novo para o pré-escolar, a requalificação do existente, pintura
e colocação de novas coberturas, resultando em mais duas salas de pré-escolar e
quatro de primeiro ciclo.

Um mesmo espaço disponibilizará serviços públicos do Estado e da autarquia, para que
não saia do concelho para tratar de diversos assuntos, com ganhos de tempo e de custos
de deslocação. Será instalada em Amora, no edifício Alentejo, num espaço da Câmara
Municipal do Seixal. A obra está em concurso, prevendo-se o seu início em 2020.

81 000

83 200

Parque Canino de Amora
e uali

a

o do airro

de

ril

No bairro 25 de Abril, na Cruz de Pau, está a ser feita a requalificação da zona envolvente à cooperativa de habitação. A intervenção na ligação das ruas dos Operários e
António Sérgio compreende a pavimentação e marcação de estacionamentos na zona
da cooperativa. Serão criados 55 novos lugares de estacionamento.

Um espaço com 1360 m2 dedicado ao exercício e recreio dos canídeos, que foi inaugurado
em janeiro de 2020, na Rua Raúl Proença, em Amora, está aberto das 8 às 23 horas. O
parque é composto por cinco equipamentos em madeira, dois bebedouros, bancos e dispensadores de sacos para recolha de dejetos caninos e papeleiras.
Estão ainda previstos novos parques caninos em Corroios e Arrentela.
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800 000

2 000 000

Projeto do Centro Náutico de Amora
e prolongamento do passeio ribeirinho

Pavilhão do Clube Desportivo
e Recreativo Águias Unidas

A Câmara Municipal do Seixal está a desenvolver o projeto de requalificação do passeio
ribeirinho de Amora, desde a zona já intervencionada até ao novo centro náutico, com
ligação através de um passadiço dentro de água. O novo centro náutico inclui infraestruturas para embarcações e atividades náuticas dos clubes de Amora.

O novo pavilhão dispõe de um piso inferior com área desportiva para a prática de várias
modalidades, balneários e instalações sanitárias. Possui um mezanino com salas para
direção e atividades culturais e uma área aberta para a prática de outras modalidades.
A bancada tem capacidade para 360 lugares. Esta foi uma obra realizada pelo clube e
financiada pela Câmara Municipal do Seixal.

1 700 000

Realojamento social em Vale de Chícharos
e demolição dos edifícios
Após a primeira fase, em que foram realojadas de 64 famílias, no total de 187 pessoas,
que habitavam no edifício 10, o qual foi totalmente demolido, a 2.ª fase visa o realojamento de mais 74 famílias e a demolição de mais três edifícios.

Centro de Treinos do Amora Futebol Clube
O Centro de Treinos do Amora Futebol Clube, no Parque Municipal do Serrado, já está
concluído e aprovado com classificação de excelência pela Comissão de Vistorias da
Associação de Futebol de Setúbal. O centro inclui um campo de futebol para treinos,
balneários, bancadas e requalificação das zonas envolventes. Esta foi uma obra realizada pelo Amora Futebol Clube e financiada pela Câmara Municipal do Seixal.

453 664

Mercado Municipal da Cruz de Pau
A intervenção irá melhorar as condições de trabalho dos comerciantes, mas também
dos utentes, que passarão a ter um espaço mais aprazível para fazer as suas compras.
O edifício do mercado será requalificado e ampliado com uma área para armazenamento de frescos. Serão ainda construídas novas instalações sanitárias, novas bancas
de venda e de apoio. Será também reformulado o arruamento de cargas e descargas.
Com o primeiro concurso anulado por desistência da empresa construtora, a autarquia
está a preparar o novo concurso para esta obra.

Eco Resort do Seixal
O plano de pormenor está em fase de adjudicação para um projeto situado na restinga
da Ponta dos Corvos. Numa área com 90 hectares de Reserva Ecológica Nacional, será
desenvolvido um projeto de ecoturismo, ambientalmente sustentável.

MUNICÍPIO
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2 000 000

Edifício da Universidade Sénior do Seixal

Obras na rede viária

A autarquia adquiriu o edifício do antigo Grémio da Lavoura, localizado na Av. 1.º de
Maio, no Fogueteiro. Com uma área de 1000 m2, dispõe de 11 divisões e de um espaço exterior, assumindo-se como um espaço histórico. As obras de adaptação serão
efetuadas em parceria com a Unisseixal.

A freguesia tem sido alvo de diversas intervenções, de entre as quais a criação de duas
rotundas, uma no Fogueteiro, a «Homenagem aos Resistentes Antifascistas», e outra
na Avenida Silva Gomes, a «Homenagem aos Operários Vidreiros».
A envolvente à Escola Básica Paulo da Gama foi alvo de obras de remodelação da rede
de abastecimento de água e do percurso pedonal, com a criação de 80 lugares de estacionamento. Na Cruz de Pau, a Rua 25 de Abril e pracetas adjacentes beneficiaram
do ordenamento do estacionamento e das zonas pedonais. Na Avenida de Belverde,
Praceta Aquilino Ribeiro, Avenida da Liberdade, Rua Foros de Amora, Rua Dr. Luís Sá,
Rua da Cordoaria e nos bairros 25 de Abril e do Fogueteiro realizaram-se pavimentação
e pintura de vias, criação de passadeiras sobrelevadas, passeios, lugares de estacionamento e requalificação do espaço público.

557 000

90 000

Instalações do movimento associativo
A autarquia apoiou a construção de novas instalações para a Associação Desportiva e
Cultural Azinhaga das Paivas e apresentou o estudo prévio do projeto das novas instalações da Artes – Associação Cultural do Seixal. Foram ainda requalificadas as instalações da Sociedade Filarmónica Operária Amorense com novo piso, obras no palco e
substituição da cobertura do edifício. O Clube de Canoagem de Amora beneficiou da
ampliação do hangar de armazenamento de embarcações e, junto às instalações da
Associação Naval Amorense, foi intervencionada a área de acostagem com a criação
de uma estrutura flutuante, em forma de T e uma ponte de acesso.

Liga Portuguesa contra o Cancro
A autarquia cedeu um imóvel nas Paivas para a instalação da Delegação do Seixal da
Liga Portuguesa contra o Cancro, de forma que a instituição possa desenvolver o seu
trabalho localmente.

61 181

Redes de água e saneamento
A autarquia remodelou as redes em várias zonas, nomeadamente na Praceta Alfredo Keil,
Rua Dr. Emídio Guilherme Garcia Mendes e na Rua Branca Saraiva de Carvalho. Na Rua
Bento de Moura Portugal, nos Foros de Amora, decorreu uma requalificação ao nível da
rede de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e execução de passeio.
Foi ainda executada a rede de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais nas
ruas Quinta do Secundino, Quinta do Cantarrilho, Nespereiras e dos Loendros.

ARPI do Fogueteiro
A Câmara Municipal do Seixal atribuiu uma verba para a substituição da cobertura do
edifício, no seguimento do apoio já comparticipado para a reparação dos equipamentos de cozinha e obras no edificado.
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Arrentela

1 149 204
928 011

Pavilhão desportivo do Portugal Cultura e Recreio
Centro de Convívio da AURPI da Torre da Marinha
O Centro de Convívio da Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos
da Torre da Marinha tem agora dois pisos. A ampliação e requalificação criou novos
espaços e aumentou as respostas da instituição. O objetivo é abrir 40 novas vagas em
centro de dia e criar um serviço de apoio domiciliário para 50 utentes.

Encontra-se praticamente concluído o novo pavilhão do Portugal Cultura e Recreio. O
equipamento foi construído no local do antigo polidesportivo e permitirá o desenvolvimento da prática desportiva e a realização de eventos durante todo o ano. A nova
estrutura tem uma bancada para 250 pessoas.Foi uma obra realizada pelo clube e
financiada pela autarquia.

280 523

Praça Central da Torre da Marinha
Parque Natural de Arrentela
O Parque Natural de Arrentela vai nascer no espaço da antiga Quinta da Soledade, ocupando uma área de cerca de 18 400 m2. Além de uma ampla área verde e de estadia, o
projeto prevê a criação de uma zona de merendas, área de recreio infantil, instalações
sanitárias públicas e cafetaria com esplanada. No local existe já um centro equestre,
que se mantém, e será complementado por uma quinta pedagógica, com horta e pomar educativo.

A área da antiga piscina municipal foi requalificada para criar a Praça Central da Torre
da Marinha, um espaço público de lazer para usufruto de toda a população.
A nova praça faz a ligação entre o edificado, os arruamentos, os passeios e outros
espaços verdes existentes.

139 956

40 000

e uali a o do e pa o e teriore
da Quinta de Santa Rita
Parque de estacionamento em Pinhal de Frades
A Câmara Municipal do Seixal construiu um parque de estacionamento para 36 viaturas,
junto à Unidade de Saúde Familiar (USF) de Pinhal de Frades, requalificando a área para
que o parqueamento seja feito com mais condições pelos utentes desta unidade de saúde.

As intervenções abrangeram uma área de 7450 m2, com a criação de duas novas bolsas de estacionamento, melhoria das acessibilidades pedonais, criação de uma nova
área arborizada e um espaço de recreio infantil.

MUNICÍPIO
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2 500 000

Núcleo urbano antigo de Arrentela
A autarquia pretende intervir no núcleo urbano antigo de Arrentela para melhorar o espaço
e ambiente urbano, criando as condições necessárias para a recuperação e revitalização
do núcleo antigo e do passeio ribeirinho. A obra irá privilegiar o acesso pedonal, remodelar as redes de abastecimento de água e de saneamento, criar novas áreas de estadia e
fruição próximas do plano de água e reformular espaços verdes, pisos e mobiliário urbano.

640 000

Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades
Na zona do antigo rinque, foi construído um pavilhão polidesportivo com uma área total
de 2700 m2, dos quais cerca de 2000 m2 são ocupados por uma nave principal com dois
campos desportivos de 40x20 metros, um palco para espetáculos e uma bancada. Foi
uma obra realizada pelo clube e financiada pela autarquia.

Unidade de Cuidados Continuados em Arrentela

Intervenções na rede viária
Foi repavimentada a Avenida 25 de Abril, entre a Torre da Marinha e o Casal do Marco,
e pavimentada uma nova área de estacionamento na Rua António Bandeira, na Avenida
Manuel da Fonseca e na Rua Sociedade Filarmónica União Arrentelense. Outras obras a
destacar foram a construção de uma nova via de acesso ao Pavilhão Municipal da Torre
da Marinha, criação de estacionamento com 60 lugares na Avenida Marechal Gomes da
Costa e pavimentação de estacionamento na Rua Luís de Camões, na Torre da Marinha.

Está projetada para a Quinta do Falcão, em Arrentela, a Unidade de Cuidados Continuados, um projeto da Santa da Casa da Misericórdia do Seixal que constitui uma resposta
inovadora ao desafio social do envelhecimento. Já existe um projeto base para esta
unidade, bem como terreno cedido pela autarquia. O projeto é composto por 69 camas, serviço de apoio domiciliário e clínico-social e futuramente residências assistidas.
Aguarda linha de financiamento do Governo.

26 445

356 302
Instalações do movimento associativo popular
AURPI de Arrentela
A cobertura em fibrocimento da associação foi substituída. A conclusão da reparação
da fachada, substituição do sistema AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado),
substituição dos sistemas de iluminação com recurso à tecnologia LED, pintura interior
e requalificação da cozinha são outras das necessidades que a autarquia irá apoiar.

O Rancho Honra e Glória de Arrentela tem agora uma nova sede com salão para ensaios e espetáculos. Na Sociedade Filarmónica União Arrentelense, a intervenção incluiu reparação e pintura, reparação da cobertura e novo piso desportivo no ginásio. O
Grupo Desportivo do Cavadas conta agora com novos balneários e o edifício do Grupo
Recreativo Santo António tem nova cobertura, salão requalificado, um palco maior e
novas salas. O Independente Futebol Clube Torrense tem nova cobertura na sua sede.
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208 000

ar ue ope

ra a na orre da

arin a

A autarquia está a desenvolver um projeto para reformulação do parque, construído na
década de 1980, para que o mesmo possa continuar a ser um local qualificado para
usufruto de todos.

30 000

entro nterna ional de
na uinta da idalga

edal a

ontempor nea

As obras, em curso, incluem a requalificação de um edifício existente na Quinta da Fidalga com intervenções ao nível da cobertura, recuperação de elementos estruturais,
paredes de alvenaria, pavimentos e instalações sanitárias. O Centro Internacional de
Medalha Contemporânea será uma plataforma de troca de conhecimentos, com aposta na vertente pedagógica com workshops, visitas guiadas a exposições e ateliês de
expressão plástica.

150 000

er ado

uni ipal de in al de rade

A Câmara Municipal do Seixal vai requalificar o Mercado Municipal de Pinhal de Frades, com reabilitação de paredes interiores e exteriores e respetivas pinturas.
Será ainda feita a reparação de serralharias e substituição de alguma iluminação por
lâmpadas LED.

entro de e ol a
ial
de nimai de ompan ia do ei al
O espaço foi qualificado e foi ampliada a capacidade para acolher até 150 animais,
com melhores condições de bem-estar animal.
A autarquia está a ser desenvolver o projeto para a construção do novo centro, maior
e mais funcional, em Pinhal de Frades, numa área com 8000 m2. Incluirá o edifício
de serviços e cuidados para os animais residentes, área para boxes de alojamento,
parque de recreio animal e zonas técnicas exteriores. O novo CROACS albergará cerca
de 150 cães e 50 gatos.

1 441 892
er ado

uni ipal da orre da

arin a

A Câmara Municipal do Seixal pretende que o mercado se torne mais apelativo e funcional. Prevê-se a realização de várias intervenções gerais de melhoramento do mercado,
nomeadamente ao nível das paredes, cobertura, pisos, bancadas e novas lojas que
serão criadas.
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Fernão Ferro

1 400 000
589 810

Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro
Quartel de Fernão Ferro dos Bombeiros do Seixal

O Centro Distribuidor de Água (CDA) de Fernão Ferro encontra-se praticamente concluído e entrará em funcionamento em breve. Com uma capacidade de armazenamento
de 6 mil m3 de água, vai garantir o abastecimento à população da freguesia e de Pinhal
de Frades.

O quartel da Secção Destacada de Fernão Ferro dos Bombeiros Mistos do Concelho do
Seixal foi inaugurado em junho de 2019, na Flor da Mata, em Fernão Ferro, junto à EN 378
e ao nó de acesso à A33. O equipamento tem uma área coberta para o estacionamento
de viaturas operacionais, outra para as áreas de comando, administração, operacionais
e de apoio. Além do investimento financeiro, a autarquia cedeu o terreno e prestou apoio
na elaboração do projeto.

331 597

1 082 410

Obras de saneamento nos Morgados II

Lar de idosos de Fernão Ferro

A Câmara Municipal do Seixal concluiu a 6.ª fase de execução de infraestruturas nos
Morgados II. A intervenção incluiu a remodelação e execução das redes de água e saneamento nas ruas da Liberdade, Júlio Dantas, Júlio Dinis, dos Pioneiros, Alda Lara e Fernando Pessoa, seguidas por obras de pavimentação e construção de passeios. Segue-se a
intervenção na Rua Florbela Espanca.

Já em construção, num terreno com 4950 m2 cedido pela autarquia, o Lar de Idosos
da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro conta com um
apoio financeiro municipal de 1 082 410 euros. O equipamento terá 32 quartos com
capacidade para 63 camas e apoio domiciliário para 40 utentes.

Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras
Nova Loja do Munícipe de Fernão Ferro
A nova loja do munícipe, localizada num espaço junto ao mercado municipal, irá substituir a loja existente na Rua da Igreja, oferecendo os mesmos serviços de forma mais
qualificada. O projeto está a ser executado para se avançar com a obra.

O Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras vai ser criado num espaço verde existente
entre a Rua Ernestino Costa, Avenida 25 de Abril e Rua Charlie Chaplin. Terá uma praça
central, zonas de estadia com mesas e bancos, espaço de jogo e recreio, equipamentos desportivos e percursos pedonais. O projeto está em execução.

20

MUNICÍPIO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 752 15 MAIO 2020

1 515 800

Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro
Este equipamento que irá permitir dar resposta à necessidade de um espaço coberto
para a prática de atividade física e para a realização de grandes eventos, encontra-se em
fase de elaboração do projeto.

714 190

Cemitério Municipal de Fernão Ferro
A autarquia está a desenvolver o projeto para a construção do novo cemitério municipal
nos Redondos. O projeto prevê a criação de uma área verde, um edifício para as áreas administrativas, de gestão e apoio ao público, áreas de circulação e estacionamento.

189 555
264 543

Instalações do movimento associativo
Na União Recreativa Juventude de Fernão Ferro realizaram-se obras de remodelação do
edifício-sede e a construção da cobertura para uma área de pavilhão, novas bancadas
e novas salas técnicas, a instalação de tetos falsos, beneficiação do sistema elétrico e
canalizações, a colocação de chão, a qualificação das casas de banho, a alteração do
gabinete de desporto, lavandaria e casa das máquinas, a pintura dos muros, a renovação
das vedações e a instalação dos equipamentos de cozinha.
A Associação de Amigos do Pinhal do General também recebeu obras de requalificação,
nomeadamente uma nova cobertura para o pavilhão.

Execução de passeios em Fernão Ferro
A Câmara Municipal do Seixal está a executar passeios na Avenida 10 de Junho, Rua
da Igreja, Rua Luís de Camões, Avenida da Liberdade e, mais recentemente, na Avenida
Vasco da Gama, que irão permitir uma circulação com maior segurança para os peões.
Também foram criadas passadeiras sobrelevadas em vários locais da freguesia, nomeadamente na Avenida dos Redondos, como medida de acalmia de tráfego.

57 658

Obras na rede viária
Centro Paroquial de Bem-Estar Social
de Fernão Ferro
Inaugurada em 2013 com um financiamento municipal de 413 350 euros, a creche recebeu em 2019 um novo apoio da autarquia para aquisição de toldos para sombreamento,
um retroprojetor, quatro computadores e vários brinquedos para o espaço de recreio.

Pavimentação, pintura de vias, execução de passeios, criação de cruzamentos sobrelevados e construção de rotundas são obras que a Câmara Municipal do Seixal realiza para
melhorar as condições de circulação e segurança na freguesia.
Foram intervencionadas, por exemplo, a Avenida da Liberdade, a Avenida 25 de Abril, a
Avenida Quinta das Laranjeiras, Avenida Almirante Reis, Avenida do Seixal, entre outras.
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Aldeia de Paio Pires

1 984 850
1 868 886

Piscina Municipal de Paio Pires
Estão a decorrer as obras de construção da Piscina Municipal de Paio Pires. O equipamento compreende uma piscina desportiva, vestiários, balneários e sanitários.

Escola Básica de Aldeia de Paio Pires
A ampliação e requalificação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires, em curso, dotará a escola de um novo edifício de jardim de infância com três salas de aula. O edificado existente vai ser requalificado e terá oito salas de aula, recreio coberto, gabinetes
e biblioteca.

32 000

146 407

Nova cafetaria no Parque Urbano dos Almeirões

Construção de rotunda em Aldeia de Paio Pires

O Parque Urbano dos Almeirões, em Aldeia de Paio Pires, vai ter uma cafetaria e novas
instalações sanitárias. O parque tem uma área de 4 hectares, inclui um circuito de manutenção, equipamentos infantis e juvenis, slide, campos de futebol, espaços verdes e
zonas de estadia e para merendas. A obra está em conclusão.

A rotunda no entroncamento da Avenida dos Metalúrgicos (EN378-1) com a Avenida General Humberto Delgado (EN10-2) foi construída como medida de acalmia de tráfego, na
interseção da EN378-1 e da EN10-2. A rotunda foi valorizada com um elemento escultórico de homenagem ao trabalhador sinistrado.

126 601

150 000

e uali a o da o iedade
5 de Outubro e do coreto
Nova sede do Grupo Futsal Amigos
da Encosta do Sol
A nova sede foi construída na Urbanização Encosta do Sol, em Aldeia de Paio Pires,
junto ao polidesportivo do clube. O edifício inclui salas para a direção e balneários para
apoio ao polidesportivo.

u i al

A Sociedade Musical 5 de Outubro recebeu pintura interior e exterior, novas portadas e
janelas.
O coreto desta coletividade foi alvo de obras de restauração e recuperação por parte de
uma equipa do Departamento de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, especialista neste tipo de trabalhos, e foram
mantidas as características técnicas dos elementos originais.
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60 000

800 000

ovo entro de ia do a al do

ar o

Trata-se de um equipamento a construir pela associação para o qual a Câmara do Seixal
já cedeu um terreno municipal. O projeto prevê a construção do centro de dia, com capacidade para 40 utentes e a segunda fase corresponde ao lar de idosos para 52 utentes e
serviço de apoio domiciliário, com capacidade para fornecer 60 refeições diárias. Terá uma
cozinha, duas salas de convívio, dois refeitórios, lavandaria, gabinetes médicos e espaços
de estadia.

e uali a o do mer ado muni ipai do a al
do ar o e de ldeia de aio ire
A Câmara Municipal do Seixal vai requalificar os mercados municipais do Casal do Marco e
de Aldeia de Paio Pires. Estão neste momento a ser elaboradas as peças de concurso. Os
trabalhos previstos consistem na reabilitação de paredes interiores e exteriores e pinturas.
Será ainda feita a reparação de serralharias e substituição de iluminação por lâmpadas
LED.

189 763

e uali

Paio Pires Futebol Clube
O campo Vale da Abelha tem agora melhores condições, com a recuperação das torres de
iluminação, requalificação das acessibilidades e arranjos exteriores.
Está prevista a implantação de uma nova bancada com cerca de 900 lugares, quatro
balneários para equipas e novo bar.

ro eto do r o i eirin o ul i

on out

a

o da U

de aio ire

A câmara municipal cedeu à Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Paio Pires a utilização do edifício contíguo às atuais instalações. As obras de requalificação
e ampliação apoiadas pela autarquia do Seixal vão criar uma ligação interna entre as duas
construções, ampliando o espaço e permitindo melhores condições de acessibilidade para
pessoas com mobilidade condicionada. Serão realizadas melhoramentos no atual edifício
ao nível das instalações sanitárias, acessibilidades, segurança, pavimentos, cobertura do
edifício e pintura.

a

A marca Lisbon South Bay tem como objetivo promover e valorizar os territórios do projeto
do Arco Ribeirinho Sul: Siderurgia, no Seixal, Margueira, em Almada, e Quimiparque, no
Barreiro, num total de 900 hectares.
O objetivo é manter e valorizar o polo siderúrgico existente e captar novas empresas e
negócios, permitindo a criação de milhares de postos de trabalho, essenciais para o desenvolvimento económico do concelho.

n tala

o da multina ional ovione no on el o

A Hovione, multinacional na área da química-farmacêutica, vai instalar-se no Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Seixal. Trata-se de um investimento da empresa de cerca de
200 milhões de euros, que irá criar 200 postos de trabalho.
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Intervenções na rede viária
A construção de uma rotunda ao quilómetro 14 da EN10, na interseção com a EN10-2, na
Cucena, uma intervenção da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, SA (IP), que
resultou de um protocolo com a Câmara Municipal do Seixal, constituiu uma importante
medida para a promoção da segurança rodoviária nesta via estruturante do município.
No Casal do Marco, a autarquia executou uma ligação pedonal pavimentada entre a Quinta da Flamância e a Rua Manuel Mendes.
Foi ainda realizada a requalificação viária na zona, com intervenções nos passeios e no
estacionamento e respetiva sinalização viária.
Na Rua da Indústria, também no Casal do Marco, foi criada uma nova rotunda, uma intervenção que incluiu repavimentação de um troço da Rua Eugénio Santos.

Seixal
1 000 000

Projeto do Centro Náutico do Seixal

Hotel Mundet

A infraestrutura será destinada a potenciar as atividades desportivas, recreativas e piscatórias na Baía do Seixal e será construída pelo movimento associativo, com o apoio
da Câmara Municipal do Seixal. O Centro Náutico do Seixal irá promover a prática de
desportos náuticos, como a canoagem, recreio/lazer, formação e competição.

A unidade hoteleira de 4 estrelas, em construção, irá manter na sua arquitetura e decoração as memórias da antiga fábrica de cortiça. A autarquia aprovou a hasta pública que
permitiu a edificação do empreendimento na frente ribeirinha do Seixal, projeto que integra
uma estratégia de dinamização turística ligada ao património.

700 000

400 000

Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes

Parque Urbano do Seixal

Está em comclusão a construção do Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes,
na Mundet. A obra incluiu o pavilhão desportivo e apoio à requalificação do contíguo
antigo edifício 73 da Mundet, que servirá de apoio. O pavilhão é destinado à prática do
hóquei em patins e será gerido pela Criar-T – Associação de Solidariedade.

Localizado no Alto Dona Ana, o Parque Urbano do Seixal tem uma área de 5,3 hectares e
oferece vista privilegiada para a Baía do Seixal e Lisboa. A intervenção incluiu a criação de
uma praça de entrada e de um anfiteatro natural. Foram recuperadas as áreas de pomar
e olival e de bosque de sobreiros e carvalhos e criados miradouros, zonas de estadia e
caminhos ao longo do parque. Foi aberto concurso este mês para a instalação de novos
equipamentos para as crianças.
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8 200 000

Prolongamento do passeio ribeirinho
O núcleo urbano antigo do Seixal foi alvo de uma profunda renovação, que envolveu requalificação de infraestruturas, das redes de água e saneamento, pavimentação, reordenamento das vias e do estacionamento e requalificação do parque infantil. A zona ribeirinha foi toda requalificada com novo pavimento e aumentou a zona pedonal para usufruto
da população. Tratou-se de um investimento municipal de 2 100 000 euros.
Agora, a nova fase será prolongar o passeio ribeirinho desde o jardim do Seixal até à Quinta da Trindade, fazendo ligação à futura ponte pedonal e ciclável Seixal-Barreiro. Os
projetos estão em desenvolvimento.

650 000

Mercado Municipal do Seixal

Núcleo do Seixal do Sporting Clube de Portugal

O Mercado Municipal do Seixal será alvo de uma requalificação global, com a criação
de novas funções de cultura urbana, lazer e restauração. Além da vertente comercial,
pretende-se que o novo mercado se afirme como um espaço sociocultural de referência, com espaços para eventos e coworking.

A autarquia adquiriu e cedeu um edifício no núcleo urbano antigo do Seixal ao Núcleo
do Seixal do Sporting Clube de Portugal para instalação da sua sede e do Espaço
Memória Albano Narciso Pereira, em homenagem a um dos cinco violinos que era do
concelho do Seixal. As obras de requalificação do edifício, que estão em curso, contam
também com o apoio da Câmara Municipal do Seixal.
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2 200 000

536 522

Instalações do movimento associativo
As instalações da Sociedade Filarmónica União Seixalense receberam novos melhoramentos: requalificação da fachada, com execução de pintura, beneficiação da cobertura
e requalificação de uma sala para a prática de desporto, com novo piso e colocação de
divisória. As instalações do Clube de Campismo Luz e Vida foram ampliadas. Foi construído
um pavilhão polivalente, um palco, com régie técnica e camarins, balneários, uma sala de
troféus e novas áreas de trabalho. O edificio-sede da Associação Náutica do Seixal recebeu
uma nova cobertura, reparação de pilares no hangar, um novo piso no salão, novo sistema
de iluminação, requalificação de escadaria de acesso a pisos superiores, das casas de
banho do 1.º piso e construção de mais duas instalações sanitárias. A Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense recebeu melhoramentos na área do salão nobre, com
novo piso, pintura e nova caixilharia no edifício. O piso do Pavilhão do Seixal Clube 1925 foi
reparado e houve obras de melhoria nos balneários, bancadas e instalação elétrica.

Estádio Municipal do Bravo
A autarquia adquiriu o Estádio Municipal do Bravo requalificado. As obras incluíram o
campo principal de jogo, campo de treinos, bancadas, balneários, arrecadações, bar e
vários espaços de apoio à atividade desportiva.

1 800 000

Centro de Inovação Criativa
Associado à Incubadora de Empresas Baía do Seixal, o Centro de Inovação Criativa,
situado junto à zona ribeirinha, num edifício de vanguarda, irá receber projetos inovadores e ligados às artes.

Instalação de equipamento
de duche na Praia do Seixal
No âmbito da estratégia de qualificação do espaço público e de valorização da Baía do
Seixal, a autarquia instalou um equipamento de duche na Praia do Seixal para otimizar
as condições para a prática de atividades náutico-desportivas pelo número crescente
de praticantes de modalidades como a canoagem, vela, stand up paddle, entre outras,
nesta zona.
Está também prevista a instalação gradual de outros equipamentos do género noutros
pontos de acesso à água em toda a zona ribeirinha do município.

Uma nova vida para o antigo terminal fluvial
O antigo terminal fluvial da Transtejo vai ser alvo de uma requalificação para acolher
um projeto inovador de restauração numa zona privilegiada, no núcleo urbano antigo
e em plena zona ribeirinha.
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Projetos de abrangência municipal
441 112

7 269 975

Investimento municipal no parque escolar

Novos espaços de jogo e recreio

A valorização e defesa da escola pública é uma das prioridades da política municipal
concretizada na intervenção e qualificação de todos os estabelecimentos de ensino da
sua responsabilidade.
Em 2019, foram investidos 6 milhões de euros no parque escolar do concelho, com
intervenções em 16 escolas, nomeadamente obras de ampliação e requalificação
de equipamentos, construção de refeitórios e obras de manutenção como pinturas,
substituição de pavimentos, requalificação de instalações sanitárias e outros melhoramentos. Já em 2020 foram instalados novos equipamentos em 11 espaços de jogo e
recreio de jardins de infância e escolas básicas do 1.º ciclo do concelho, num investimento de mais de 200 mil euros.
Destaque para as obras de requalificação e ampliação das escolas básicas de Aldeia
de Paio Pires e Quinta de Santo António, em Amora, em fase de conclusão, e ainda para
os concursos de requalificação e ampliação das escolas básicas de Arrentela, Bairro
Novo, Santa Marta de Corroios, Foros de Amora, Quinta da Cabouca e Quinta do Conde
de Portalegre, bem como dos novos jardins de infância na Quinta de São Nicolau, em
Corroios, e do Fogueteiro, em Amora, em fase de preparação.

A qualificação do espaço público para a fruição da população, nomeadamente das
crianças, tem sido um importante eixo de atuação municipal. Têm vindo a ser criados
novos espaços de jogo e recreio (parques infantis) e requalificados os já existentes,
dotando-os de equipamentos lúdicos e didáticos e de todas as condições de salubridade e segurança. Entre as intervenções em curso estão a substituição do pavimento no
espaço de jogo e recreio da Quinta Dona Maria, no Seixal, nas Galeguinhas, em Amora,
e na Quinta da Cabrinha, em Aldeia de Paio Pires. Estão a ser criados novos espaços de
jogo e recreio na Quinta do Outeiro, Rua Bento de Jesus Caraça, em Amora, e na Quinta
da Mata, em Corroios.

74 177

Novas tecnologias promovem participação

Projetos de restauração inovadores valorizam
espaços públicos
A regeneração urbana de que toda a zona envolvente à Baía do Seixal tem sido alvo,
associada à campanha de promoção turística municipal Seixal, Uma Baía no Coração
do Tejo, tem resultado no aumento da procura turística. O tecido empresarial tem respondido de modo muito positivo e inovador a esta procura com a criação de inúmeros
projetos de restauração diferenciadores, de elevada qualidade gastronómica e intimamente ligados à identidade ribeirinha e patrimonial do concelho. A autarquia, por seu
lado, tem viabilizado a instalação de alguns destes projetos em espaços públicos municipais, como forma de qualificar e aumentar a atratividade dos mesmos. Disto são
exemplo o Mundet Factory, nas antigas instalações dos refeitórios da fábrica Mundet;
o Tapas ao Rio, na Quinta da Fidalga; o Brisa da Baía, um dos projetos do Laboratório
Vivo para a Descarbonização, situado na frente ribeirinha de Arrentela, e cuja principal
fonte de energia é a solar; e ainda o Lost Seixal, no Parque Urbano das Paivas.

A autarquia considera a participação ativa da população na vida municipal fundamental para o desenvolvimento do município, pelo que tem vindo a incrementar vários instrumentos de participação, com especial destaque para os que assentam nas novas
tecnologias. No início de 2020 foi implementada a 1.ª fase da rede Seixal Wi-Fi que
dotou cerca de 30 espaços públicos e equipamentos municipais de postos wireless de
acesso gratuito à internet. Outro importante projeto em curso é a plataforma Seixal +
que irá contribuir para agilização e transparência das participações dos munícipes relativas ao espaço público e sua resolução pela autarquia. Prevê-se o seu lançamento
para o 2.º semestre de 2020.

MUNICÍPIO

27

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 752 15 MAIO 2020

Reforço da rede de hortas urbanas

Silk Road, plataforma de negócios global

A rede de hortas urbanas do município do Seixal integra um conjunto de espaços agrícolas de gestão municipal, de carácter recreativo e social, devidamente regulamentados, da qual fazem parte os espaços agrícolas do Monte Sião, na freguesia de Arrentela, do Soutelo, em Amora, da Trindade, no Seixal, e do Alto do Moinho, em Corroios,
estando outros espaços em preparação.
O objetivo deste projeto é a proteção ambiental, em paralelo com o reforço dos meios
de subsistência da população mais carenciada e a promoção de uma atividade recreativa saudável e sustentável para os munícipes. Os talhões são atribuídos através de
um processo de candidatura público, após o que é celebrado um acordo de utilização,
e destinam-se ao cultivo e colheita de produtos agrícolas de natureza sazonal, orientados pelos princípios da agricultura sustentável.
A autarquia disponibiliza infraestruturas de apoio, entre elas vedação, rede de distribuição de água e edifícios para arrumo de ferramentas, bem como apoio técnico e
pedagógico.

Integrado na estratégia municipal de desenvolvimento económico e captação de investimento, traduzido na promoção nacional e internacional, bem como na participação em
certames como o MIPIM, Salão do Imobiliário e do Turismo Português em Paris e Salão
Imobiliário de Portugal – SIL, surge o projeto o Silk Road Lisboa. Trata-se de uma plataforma europeia de negócios de âmbito global. Com uma área de 100 hectares, sediada no
Pinhal das Freiras, em Amora, reunirá empresas dedicadas à tecnologia, comunicações,
energia, mobilidade e ambiente.

378 811

2 000 000

Reabilite o Seu Prédio
Em 2019, iniciou-se uma nova fase do programa de incentivo à reabilitação urbana,
com o objetivo de requalificar as fachadas dos prédios e as coberturas dos edifícios de
habitação multifamiliar. Foram aprovadas 376 candidaturas.

2 600 000

Novo passe social e aumento da oferta
de transportes públicos
O ano de 2019 ficou marcado pela entrada em vigor do novo passe social intermodal
– o Navegante – válido para todos os operadores da Área Metropolitana de Lisboa a
custo reduzido (entre 30 e 80 euros por agregado familiar, com descontos para jovens,
seniores e pessoas carenciadas e grátis para crianças até aos 12 anos). Esta medida,
que representa um investimento municipal anual de 2 milhões de euros, traduziu-se
numa poupança significativa para as famílias e no aumento da procura dos serviços
de transportes coletivos de passageiros. Contudo, o desafio atual é aumentar a oferta
dos transportes públicos, o seu conforto e promover condições que incentivem cada
vez mais o seu uso. Neste sentido, a câmara municipal integra o grupo de trabalho da
AML que está a preparar um novo concurso para o transporte coletivo de passageiros,
visando o aumento de 60 por cento da oferta às populações. Paralelamente, a autarquia tem vindo a desenvolver esforços no sentido de reduzir o custo ou tornar gratuito
o estacionamento automóvel de apoio às interfaces de transportes.

Seixal ON – Laboratório Vivo para a
Descarbonização da Baía do Seixal
Numa área de 4 quilómetros em torno da Baía do Seixal, entre a Praça 1.º de Maio, no
Seixal, e a Rua dos Operários, em Amora, o projeto Laboratório Vivo para a Descarbonização permitirá, através de soluções tecnológicas, a utilização das energias renováveis,
a redução da pegada de carbono, a melhoria da gestão de resíduos e a dinamização
da economia local. O restaurante Brisa da Baía inaugurado em 2019 integra o projeto,
bem como uma rede de postos de carregamento elétrico, já em instalação.

28
SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 752 15 MAIO 2020

