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Novas instalações
da Unisseixal
Mais um passo foi dado com
o lançamento da primeira pedra das novas instalações da
Unisseixal – Universidade
Sénior do Seixal. Já se iniciou a
construção deste equipamento
que reforça a oferta educativa,
com um investimento municipal
de dois milhões de euros.

Câmara do Seixal
prossegue obras
em todo
o concelho
Prosseguem as obras projetadas para o concelho, com o
acompanhamento do executivo
e visitas aos locais das intervenções, fruto do investimento municipal.
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Por uma educação
para todos
Potenciar a qualidade de vida
das crianças é o objetivo da autarquia. Os alunos do 1.º ciclo
da rede pública estão a receber
chapéus com viseira, mais uma
medida no combate à pandemia
da covid-19. No âmbito da sua
prática de inclusão, apoiou uma
aluna com equipamento técnico.
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Reforço da rede
de contentores
semienterrados
A Câmara Municipal do Seixal
continua a implementar um sistema de recolha semienterrada
em várias zonas do concelho.
Nesta fase, foram colocados
105 novos contentores semienterrados, distribuídos pelas freguesias de Amora, Arrentela e
Seixal.
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Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género distingue município

Seixal recebe menção honrosa Viver em Igualdade
A 5.ª edição do Prémio Viver em Igualdade distinguiu
os melhores locais para viver em igualdade. Esta é
uma iniciativa bienal promovida pela Comissão para
a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), a qual distingue os municípios com boas práticas na integração da dimensão da igualdade de género, cidadania
e a não discriminação, quer na sua organização
interna, quer nas atividades por si desenvolvidas,

no âmbito dos objetivos da Estratégia Nacional para
a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030 –
Portugal + Igual.
O Município do Seixal recebeu a menção honrosa
pelo seu trabalho ao nível dos projetos que promove
em parceria com as instituições locais, no sentido de
criar dinâmicas que respondam aos novos desafios
na área social, num concelho promotor da igualdade.
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NOVEMBRO 2020
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Concelho do Seixal,
uma terra onde é bom viver
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

«Concelho do Seixal, uma terra onde é bom viver» é o
lema do 184.º aniversário do concelho. Devido à situação
pandémica, a sessão solene, ponto alto da celebração,
foi adiada. Com esta cerimónia homenageamos os nossos trabalhadores que diariamente asseguram o bem-estar coletivo, distinguimos cidadãos do tecido empresarial
local, figuras da cultura, do desporto e ex-autarcas. Todos
os que contribuíram para fortalecer o desenvolvimento
democrático, económico, cultural e social do concelho e
o serviço público prestado à população. Acreditamos que
o trabalho conjunto e o esforço de todos são determinantes para a concretização do projeto que temos para esta
terra.
Mas para que o futuro se concretize temos de controlar a
presente pandemia: continuamos a articular a intervenção com as autoridades de saúde pública, as forças de
segurança e as instituições. Apoiámos a instalação do
centro de rastreio móvel à covid-19 e a Área Dedicada
para Doentes Respiratórios.
Neste momento precisamos conter a propagação do contágio e proteger os mais vulneráveis. Continuamos na
linha da frente e a contar com todos para reforçar as medidas de prevenção, seja a nível profissional ou familiar,
para que possamos manter a normalidade possível.
Mesmo com os constrangimentos causados pela pandemia, temos em curso um programa de investimentos no
concelho, que está refletido nas Grandes Opções do Plano (GOP) para 2021, no valor de 101,5 milhões de euros.
No serviço público, destacamos a construção da Loja de
Cidadão do Concelho do Seixal e do Cemitério Municipal
de Fernão Ferro. Os centros náuticos de Amora e do Seixal e o prolongamento do passeio ribeirinho de Amora
são projetos com que vamos impulsionar o turismo. Na
educação, priorizamos a conclusão das obras de ampliação da Escola Básica de Aldeia de Paio Pires, o novo

Mesmo com as condições desfavoráveis da pandemia,
temos em curso um importante programa
de investimento no valor de 101,5 milhões de euros.

Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau e a construção das novas instalações da Universidade Sénior. Na
cultura, concluiremos o Centro Internacional de Medalha Contemporânea que nos posicionará como centro de
divulgação da medalhística. No desporto, determinante
para a qualidade de vida, serão concluidas as obras da
Piscina Municipal de Paio Pires e do Complexo Desportivo do Clube Associativo de Santa Marta do Pinhal.
O setor da saúde é crucial, pelo que assumimos a construção dos espaços exteriores do novo Centro de Saúde
de Corroios e das infraestruturas exteriores do hospital
do Seixal, um processo sistematicamente adiado pelo
Governo. O município também está em campo na área
social, através do apoio à construção do Centro de Dia
do Casal do Marco e do Lar de Idosos de Fernão Ferro.
A habitação constitui um direito imprescindível. Assim,
estamos empenhados no realojamento das famílias de
Vale de Chícharos, no quadro do protocolo celebrado
com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.
Com o Seixal On, vamos desenvolver um conjunto de
projetos inovadores assentes em soluções tecnológicas com vista à sustentabilidade. Temos ainda prevista
a conclusão do Centro Distribuidor de Água de Fernão
Ferro e avançaremos com a 3.ª e 4.ª fases das obras

de saneamento e infraestruturas na Verdizela. O Seixal
+ Estacionamento representa um investimento de 1,3
milhões de euros na criação de parques de estacionamento gratuitos com 2 mil lugares, nas envolventes das
interfaces de transportes públicos, com dois parques já
construídos.
A pandemia, como sabemos, tem requerido medidas
extraordinárias. Assim, prosseguiremos o apoio às corporações de bombeiros e vamos capacitar o Serviço Municipal de Proteção Civil com mais meios. Continuamos
a intervir em várias áreas, num sinal de resistência e
determinação.
As GOP são um compromisso do serviço público para
com o território e quem nele vive e trabalha. Consideramos que mesmo com um orçamento menor do que o
de 2020, vamos continuar a fazer do concelho do Seixal
uma terra onde é bom viver.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
Seixal instala Área Dedicada
para Doentes Respiratórios

Seixal +, uma nova plataforma
ao serviço do munícipe

Autarquia oferece máscaras
reutilizáveis

A Câmara Municipal do Seixal instala no Complexo
Municipal de Atletismo Carla Sacramento uma Área
Dedicada para Doentes Respiratórios na Comunidade
(ADR-C), num investimento municipal de 150 mil euros.
O Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal
será responsável pela gestão da unidade, que vem tirar
dos circuitos normais dos centros de saúde as pessoas
que apresentam infeções respiratórias, evitando o contacto com doentes que apresentam outras patologias.
O acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde é essencial. Deste modo, desenvolvemos as opções que
consideramos mais favoráveis à população.

O Seixal também está na linha da frente na implementação de soluções tecnológicas acessíveis aos munícipes. Seixal + é a plataforma que acabámos de lançar
e que permite ao munícipe reportar em tempo real as
mais variadas ocorrências na via pública e acompanhar a sua resolução.
Através de novos modelos de participação, queremos
que as respostas sejam construídas em conjunto. O
envolvimento dos munícipes na prestação de melhor
serviço público será a garantia do sucesso deste projeto que é de todos.

O uso obrigatório de máscara na rua é uma forma de
combater a pandemia de covid-19.
Assim, a Câmara Municipal do Seixal uma vez mais
disponibiliza gratuitamente 100 mil máscaras reutilizáveis como forma de apoiar a população com um
equipamento de proteção individual obrigatório, nomeadamente na defesa da saúde coletiva. Estas máscaras são certificadas e resistentes a 50 lavagens.
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Equipamentos individuais oferecidos pela autarquia

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

Apoio da autarquia é fundamental
para garantir a atividade
dos bombeiros
O 43.º ANIVERSÁRIO
da Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal (AHBMCS) decorreu no
dia 31 de outubro com uma celebração com um número reduzido
de participantes e de convidados
institucionais e sem a presença
de familiares.
A cerimónia contou com a atribuição de medalhas de 10, 15, 20
e 25 anos de serviço na corporação e constituiu uma oportunidade para a Câmara Municipal do
Seixal oferecer à instituição equipamentos de proteção individual.

Novos equipamentos
individuais e viaturas.

A Câmara Municipal do Seixal
ofereceu à instituição 10 equipamentos completos de proteção
individual para operações de socorro em meio urbano.
No valor total de 46 737,06 euros, cada conjunto inclui calças,
casaco, capacete, cogula e luvas
que asseguram a proteção necessária contra elevadas temperaturas em contexto de incêndios.
Foram também oferecidos
ARICAS (aparelhos respiratórios
isolantes de circuito aberto) com
saída dupla de ar que permitem
fornecer oxigénio a vítimas em
atmosferas onde este escasseie
ou potencialmente tóxicas.
Estiveram igualmente em destaque três veículos adquiridos
este ano: uma viatura de com-

«Como fizemos
no passado,
no presente,
em que
enfrentamos
a segunda vaga
de covid-19,
encaramos
as dificuldades
juntos
e superaremos
todas
as adversidades
em conjunto»,
disse Joaquim
Santos

bate a incêndios atribuída num
sorteio promovido pela Liga de
Bombeiros Portugueses em parceria com a TVI e a Calzedonia;
uma ambulância oferecida pela
Câmara Municipal do Seixal por
ocasião da celebração do 25 de
Abril e um veículo florestal de
combate a incêndios entregue
à corporação em outubro, com-

Novas viaturas adquiridas este ano

participado pela Autoridade
Nacional de Emergência e
Proteção Civil e pela autarquia.
O presidente da direção da
AHBMCS referiu os «excelentes
resultados» do final de 2019: «aumentámos os salários, pagámos
viaturas e as dívidas a fornecedores, inaugurámos o destacamento
de Fernão Ferro, fizemos obras
no quartel do Seixal e adquirimos
cinco novas viaturas».
O comandante do corpo de
bombeiros da AHBMCS referiu
que os bombeiros, «sem o benefício e a proteção social atribuídos
a outras forças, mantiveram-se
determinados na sua missão» e
salientou que «a Câmara do Seixal
mostrou ser a colaboradora fun-

damental para a nossa operacionalidade, na linha da frente perante a covid-19».
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal falou após
as intervenções de António
Santos, presidente da União das
Freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires, e de
Alfredo Monteiro, presidente da
Assembleia Municipal do Seixal,
e começou por «agradecer em nome do Poder Local e da população
o extraordinário trabalho feito de
socorro e apoio à nossa população, não só este ano, mas ao longo
de 43 anos».
O presidente da câmara sublinhou igualmente que no início
do ano a «câmara e associação

de bombeiros estavam com saldos orçamentais positivos e bons
exercícios financeiros», sendo
que a situação de pandemia acabou por ter um impacto económico em ambas as instituições.
«Como fizemos no passado, no
presente, em que enfrentamos a
segunda vaga de covid-19, encaramos as dificuldades juntos e superaremos todas as adversidades
em conjunto», assegurou. n
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Lançamento da 1.ª pedra
das instalações da Unisseixal

Câmara investe
2 milhões de euros
na educação sénior
MAIS UM passo foi dado com o
lançamento da primeira pedra das novas
instalações da Unisseixal – Universidade
Sénior do Seixal. Inicia-se agora um novo
ciclo, com a construção do equipamento que estará concluído em setembro de
2021.
Joaquim Santos e Maria João Macau,
respetivamente presidente e vereadora da Educação da Câmara Municipal do
Seixal, participaram, no dia 29 de outubro, no lançamento da primeira pedra.
Na cerimónia estiveram o presidente da
Assembleia Municipal do Seixal e autarcas da Junta de Freguesia de Amora.
A Unisseixal é uma das valências da
Casa do Educador que, ao longo de 18
anos, tem assumido um importante papel
na promoção do envelhecimento ativo.
Tal foi referido pelo diretor da Casa do
Educador, Jaime Ribeiro. «A Unisseixal
cresceu e o atual espaço físico deixou de
dar resposta. Daí o anseio por uma estrutura nova que receba os alunos e os que
se queiram juntar ao projeto». E elogiou
a decisão da autarquia: «Agrada-nos a
localização e o facto de ser um edifício
que guarda uma memória do concelho.
Graças ao empenho da câmara municipal, foi possível a aquisição das antigas
instalações da Cooperativa Agrícola de
Almada e Seixal e a concretização das
obras».
O arquiteto João Salvado, autor do
projeto, referiu que «este é adequado à
utilização dos utentes». Com construção
em dois pisos, o projeto tem uma área de
2000 m2, serão criadas 11 salas de aula,
um pavilhão multiusos, zona de secretaria e direção, sala de reuniões, zona de estar, instalações sanitárias e a preservação
do lagar de azeite, símbolo do património

local. «Será mantido o corpo paralelo à
EN10 e o corpo perpendicular onde se
encontra o lagar. O restante é construído
de raiz. A intenção foi criar um conjunto
funcional», referiu João Salvado.
Durante a cerimónia, Joaquim Santos
enfatizou a importância educativa do
projeto que posiciona a instituição entre as melhores universidades seniores
do país. «É através do trabalho em parceria que temos a capacidade de construir equipamentos que, neste caso, reforçam a oferta de uma instituição com
intervenção na comunidade. Na Câmara
Municipal do Seixal sempre procurámos
uma solução, várias hipóteses foram colocadas até termos chegado a acordo com
os proprietários deste edifício de valor
histórico que acolherá a Unisseixal».
Como refere o autarca, com um investimento municipal de dois milhões de
euros, estas instalações vão responder
às necessidades da Unisseixal, hoje com
mais de 800 alunos. «É um sonho que
concretizamos para que a população sénior continue a aprender, através de um
projeto que é uma referência».

Sentido único na Rua
General Humberto Delgado

A obra e a localização do edifício trazem desafios. A Câmara do Seixal vai
avançar com a reformulação do entroncamento com a EN10 e a implementação de
sentido único na Rua General Humberto
Delgado, no sentido de entrada na EN10
(Avenida 1.º de Maio). Está prevista a alteração do perfil transversal da via com
estreitamento da faixa de rodagem e a
criação de estacionamentos. O objetivo é
melhorar a acessibilidade nesta zona do
Fogueteiro. n
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Reconversão trouxe qualidade de vida

Inauguração da nova
sede da Associação
de Moradores
da Quinta da Fábrica

A nova sede da Associação de Moradores da Quinta
da Fábrica, na Marisol, em Corroios, foi inaugurada no dia
21 de novembro. Trata-se de um equipamento de apoio
para a associação de moradores que, tendo nascido para
resolver os problemas de reconversão urbanística, tem
agora um novo papel: promover atividades desportivas
e culturais para a população.
O EDIFÍCIO de dois pisos servirá de
apoio logístico ao polidesportivo ali existente, onde a associação dinamiza a sua
prática desportiva, pois dispõe de balneários e instalações sanitárias. A sede conta
ainda com sala de reuniões, sala polivalente
e cafetaria.
Esta obra representou um investimento da Câmara Municipal do Seixal de
335 549,36 euros.
Estiveram presentes no evento Joaquim
Santos, presidente da Câmara Municipal
do Seixal, José Carlos Gomes, vereador do
Pelouro do Desporto, Américo Costa, primeiro secretário da Assembleia Municipal
do Seixal, Eduardo Rosa, presidente da
Junta de Freguesia de Corroios, Helder Rosa,
presidente da Associação de Coletividades
do Concelho do Seixal, João Frade, presidente da direção da Associação de Moradores
da Quinta da Fábrica, e órgãos sociais da
associação.
A sessão, que decorreu com todas as normas de segurança, contou com o descerrar
da placa comemorativa, momento de intervenções e visita às instalações.

Dar consistência ao projeto

João Frade afirmou ser «um dia muito
especial para todos os que se empenharam

neste sonho». Salientou ainda que «a autarquia, com todas as dificuldades que atravessamos neste ano pandémico e atípico, não
deixou de realizar a nossa sede».
Eduardo Rosa referiu que a sede é mais
um equipamento construído «em função
das necessidades das nossas gentes» e que a
associação tem agora a tarefa de dinamizar
o espaço e «dar consistência a este projeto».
A Quinta da Fábrica era uma área urbana
de génese ilegal, em que primeiro foram
feitas as casas e depois as infraestruturas,
quando devia ter sido o processo contrário.
Joaquim Santos considera que «foi feito aqui um enorme trabalho, pois hoje a
Quinta da Fábrica é um local extremamente
qualificado».
Primeiro resolveram-se as necessidades
básicas da população e agora a autarquia
responde a outras necessidades, com a
construção desta sede, que irá «potenciar
o uso da infraestrutura desportiva e trabalhar em outras áreas em que até agora não
era possível», disse o presidente da câmara.
O autarca informou ainda que a Câmara
Municipal do Seixal vai construir também
um espaço de jogo e recreio na Quinta da
Fábrica. n
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Rua Gil Vicente recebeu a primeira de 500 intervenções

Programa Acesso + promove mobilidade inclusiva

Programa Acesso + qualifica acessibilidade
na Rua Gil Vicente, em Miratejo

No dia 27 de outubro, o executivo municipal visitou a Rua Gil
Vicente, em Miratejo, para acompanhar a primeira intervenção
realizada no âmbito do programa
Acesso +, o qual visa a promoção
de acessibilidades mais inclusivas.
Na artéria, junto à Escola Básica
José Afonso, foram realizados tra-

balhos de adaptação da zona de
transição da passadeira, com o
rebaixamento de lancis e a colocação de piso de alerta ou táctil.
Uma intervenção que se irá replicar em cerca de 500 passagens
de peões.
Com o objetivo de melhorar as
condições de acessibilidade de
pessoas com mobilidade condi-

cionada na rede viária, a passadeira da Rua Gil Vicente foi a primeira passadeira a ser intervencionada, num investimento total
de 266 345 euros que beneficiará
a mobilidade um pouco por todo o
concelho.

Em resposta à reivindicação
da Câmara do Seixal

Metro Transportes do Sul qualifica
ciclovia e pedovia
Os trabalhos de correção da ciclovia e pedovia que acompanha o traçado
do Metro Sul do Tejo encontram-se a decorrer desde dia 17 de novembro,
numa intervenção que visa qualificar o pavimento.
A intervenção é da responsabilidade da Metro Transportes do Sul, empresa responsável pela exploração do metro de superfície, em resposta
às reivindicações da Câmara Municipal do Seixal em relação a estas
infraestruturas, uma vez que apresentavam anomalias que foram igualmente alvo de reclamação por vários munícipes e de insatisfação pelos
seus utentes.
No dia 24 de novembro, o executivo municipal esteve presente junto à
obra para acompanhar a intervenção que está a ser realizada. Maria João
Macau, vereadora da Câmara Municipal do Seixal, explicou que «estas
vias estavam completamente degradadas, durante vários anos não foram alvo de qualquer intervenção» e que a obra responde a «um caderno
de encargos que a autarquia entregou à Metro Transportes do Sul», onde
estavam identificadas as necessidades de requalificação das mesmas.
Efetuadas as devidas alterações, a Câmara Municipal do Seixal irá rececionar a obra, assumindo a responsabilidade pela manutenção destas
infraestruturas, congratulando-se por poderem contribuir para a prática
de exercício físico e para a deslocação em modos de transporte suaves,
promovendo assim os estilos de vida saudáveis.

Avenida Fonte da Telha, Marisol

Rua Serra de Sintra, Verdizela

Marisol, Valadares e Verdizela

Infraestruturas de água e saneamento
A Câmara Municipal do Seixal tem
realizado diversos trabalhos ao nível das redes de saneamento e de
abastecimento de água.
Na Avenida Fonte da Telha, na
Marisol, foi executado um ramal
domiciliário de saneamento.

Na Praceta Sidónio Muralha, em
Valadares, está a ser feito o prolongamento da rede de drenagem de
águas pluviais.
Está também a ser realizada a remodelação da rede de abastecimento de água na Rua Serra de

Sintra, na Verdizela, no âmbito das
obras de infraestruturas de água e
saneamento que têm estado a ser
realizadas no local, abrangendo
28 ruas.
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Requalificação do ginásio da CERCISA, em Corroios

Câmara municipal apoiou equipamento de jogo e recreio
do Centro de Assistência Paroquial de Amora

Criação de zona de lazer na Rua das Palmeiras, em Miratejo

O CROACS tem uma nova área de atendimento
e um novo gabinete

Requalificação do Bairro 25 de Abril, em Amora

Trabalhos de perfuração para captação de água
subterrânea no Jardim das Oliveiras, em Amora

Executivo municipal acompanha intervenções no concelho

Investimento municipal melhora
bem-estar dos munícipes
COM O OBJETIVO de acompanhar as intervenções que estão a
ser realizadas no concelho, o presidente e vereadores da Câmara
Municipal do Seixal realizam regularmente um conjunto de visitas a
diferentes obras da responsabilidade ou apoiadas pela autarquia.
No dia 22 de outubro, o executivo visitou o Centro de Recolha
Oficial de Animais de Companhia
do Seixal, o qual conta com uma nova área de atendimento e gabinete
de apoio médico-veterinário.
Igualmente alvo de visita foi o
bairro 25 de Abril, em Amora, onde
decorre a requalificação da zona
envolvente à cooperativa de habitação, que compreende a pavimentação de 3 350 m2 e a criação de novos
lugares de estacionamento, num
investimento de 120 mil euros.
O CAPA – Centro de Assistência
Paroquial de Amora recebeu também a visita do presidente e verea-

dores. Num investimento municipal de 40 mil euros, a autarquia
apoiou a instituição com aquisição
de mobiliário para o refeitório e
salas de atividades e ainda a construção de um equipamento de jogo
e recreio no exterior.
No dia 27 de outubro, o executivo visitou o Jardim das Oliveiras,
em Amora, onde decorrem trabalhos de perfuração para captação de água subterrânea. A intervenção reforça o Sistema de
Abastecimento da Cruz de Pau e
traduz-se num investimento de
250 mil euros.
Os trabalhos na Rua de Farim,
Cruz de Pau, beneficiaram a via ao
nível da pavimentação.
A qualificação do espaço público
na Rua das Palmeiras, em Miratejo,
representa um investimento municipal de182 mil euros que inclui
a colocação de pavimentos, a drenagem e execução de caldeiras

para arborizaçãoe a colocação de
novo mobiliário urbano. Foram já
instalados ecopontos, iluminação
pública e aparelhos geriátricos.
Está em curso a execução de uma
pérgula em madeira.
No dia 3 de novembro, o executivo acompanhou as diversas intervenções que visam qualificar a
sinalização horizontal em Corroios,
um investimento de 83 mil euros
que a câmara está a realizar na freguesia.
Em Amora, o presidente e vereadores acompanharam os trabalhos
de pavimentação na Rua Rainha
Dona Leonor, nas Paivas.
O executivo municipal delocou-se ainda à Associação de
Reformados e Idosos da Freguesia
de Amora (ARIFA) para verificar
as intervenções realizadas na instituição, que incluíram a climatização da creche Baleia Amarela.
No mesmo dia, os eleitos visita-

ram a obra da Piscina Municipal
de Paio Pires, já em fase final de
construção, num investimento exclusivamente municipal de cerca
de 2 300 000 euros.
No dia 11 de novembro, o executivo dedicou a tarde à área social,
espaço público e mobilidade urbana, com as visitas que efetuou
às instalações da CERCISA, em
Miratejo, e às beneficiações em curso na Avenida Quinta da Atalaia e
na Rua de Cachéu, ambas na Cruz
de Pau.
A CERCISA – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Seixal e
Almada apoia perto de 470 utentes. Entre as estruturas utilizadas
pelos utentes conta-se o ginásio,
cujas obras de substituição do telhado, janelas, portas e pintura do
interior receberam 400 mil euros
de investimento e foram apoiadas
pela autarquia.

Na Avenida Quinta da Atalaia, os
eleitos acompanharam a intervenção de melhoria da acessibilidade
no local e a criação de um espaço
de lazer e estadia. Com um investimento de 45 mil euros, na área
de lazer foi substituído o piso, efetuada a modelação de terreno na
envolvente das árvores, colocado
mobiliário urbano, criados 11 lugares de parqueamento, um deles
para portadores de deficiência, e
uma área para estacionamento de
motociclos e velocípedes.
A Rua de Cachéu, foi a 17.ª a
ser intervencionada num total de 37 que integram Plano de
Pavimentações da Freguesia de
Amora. O piso daquela artéria foi
repavimentado. A câmara vai continuar a proceder à reabilitação de
pavimentos nas restantes artérias
do plano, cerca de 35 000 m2 de
arruamentos, num investimento
total de 226 655 euros. n
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Deliberações da câmara de 21 de outubro, 4 e 18 de novembro

Soluções para a preservação
da qualidade do ambiente
DA REUNIÃO de câmara de
18 de novembro, destaca-se a aprovação do concurso para a instalação
de 10 postos de carregamento elétrico para responder ao desafio de
descarbonização das cidades e ao
compromisso assumido no Pacto
de Autarcas.
Foi ainda aprovada a celebração do contrato interadministrativo de cooperação entre a Agência
Portuguesa do Ambiente e o município para a execução de estudos
de caracterização da contaminação
existente no Poço do Talaminho e
no antigo areeiro Fernando Branco.
A aprovação das Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2021, no
valor de 101,5 milhões, foi a deliberação mais relevante da reunião de
câmara de 21 de outubro.

Reunião de 21 de outubro
Presidência
• Opções do plano e proposta de
orçamento para 2021, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º,
por força da alínea c) do n.º 1 do
art.º 33.º, ambos do Anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, alterado pela Lei n.º 50/2018, de 16
de agosto, autorização para a contratação de empréstimo de curto
prazo, nos termos da alínea f) do
n.º 1 do art.º 25.º do Anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, atualização dos valores da Tabela de Taxas
Anexa ao Regulamento de Taxas
do Município do Seixal, nos termos do art.º 44.º do Regulamento
de Taxas do Município do Seixal e
do n.º 1 do art.º 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 117/2009, de 29
de dezembro, mapa de pessoal, nos
termos da alínea o) do n.º 1 do art.º
25.º do Anexo da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e autorização
genérica para a assunção de compromissos plurianuais nos termos do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012,
de 21 de fevereiro alterada pela
Lei n.º 22/2015, de 17 de março.
Aprovação.
• Delegação contratual de competências nas juntas de freguesia.
Reforço dos meios financeiros do
contrato interadministrativo celebrado com a Junta de Freguesia de
Amora. Aprovação.
• Prorrogação do prazo para elaboração do Plano de Urbanização
da UOPG 33. Pinhal das Freiras.

Aprovação.
• Cruz Vermelha Portuguesa –
Delegação Foz do Tejo (Margem
Sul). Comparticipação financeira
para a aquisição de uma nova ambulância de socorro. Aprovação.
• Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos do Concelho do
Seixal. Comparticipação financeira
para aquisição de equipamentos de
proteção individual. Aprovação.

Ratificação do Despacho n.º 1672,
de 9 de outubro.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
• Orçamentação e gestão das
despesas com o pessoal, nos termos do art.º 5.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 80/2013, de 28 de
novembro. Aprovação.

Reunião
de 4 de novembro
Presidência
• Atribuição de medalhas municipais no âmbito das comemorações
do 184.º aniversário do concelho do
Seixal. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso
público n.º 18/2020 para a empreitada do Parque Metropolitano da
Biodiversidade – Alto da Verdizela.
Prorrogação do prazo. Ratificação
do Despacho n.º 1671-PCM/2020,
de 9 de outubro.
• Contratação pública. Concurso público para a empreitada do Cemitério Municipal
de Fernão Ferro. Processo
n.º 2020/300.10.001/124. Ratificação do Despacho n.º 1745-PCM/2020, de 27 de outubro.
• Opções do plano e proposta de
orçamento em vigor, nos termos
da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º,
por força da alínea c) do n.º 1 do
art.º 33.º, ambos do Anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, alterada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto. Revisão. Aprovação.
• Protocolo a celebrar entre o
Município do Seixal e a Associação
10 Milhões na Berma da Estrada
(10MBE), para a instalação da sede
da associação. Aprovação de minuta.

• Praça do Peregrino. Atribuição
de nomeação do espaço público.
Aprovação.

Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude
e Desenvolvimento Social
• Protocolo de colaboração cultural celebrado entre o Município do
Seixal e a Animateatro – Associação
de Teatro e Animação do Seixal.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar
entre o Município do Seixal e a
Igreja Paroquial da Nossa Senhora
da Consolação (Arrentela). Festividades religiosas em honra
de Nossa Senhora da Soledade.
Comparticipação financeira.
• Desafetação do domínio público para o domínio privado municipal, de uma parcela de terreno,
com área de 2252 m2, sita na Rua
Serra do Caramulo, freguesia de
Fernão Ferro, que integrou o domínio público municipal, através do Alvará de Loteamento
n.º 7/2010, correspondente ao processo n.º 6/A/06, para constituição
do direito de superfície a favor de
Universoautista – Associação de
Jovens e Adultos. Aprovação.
Pelouro do Ambiente,
Bem-Estar Animal,
Serviços Urbanos
e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso
público para a empreitada de reabilitação do sistema de abastecimento de água de Fernão Ferro.
Protecnil – Sociedade Técnica de
Construções, SA. Contrato n.º
10/2017. Resolução do contrato.
Levantamento de efeito suspensivo de processo judicial. Resolução
fundamentada no art.º 128.º CPTA.

Pelouro do Desporto,
Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal
e a Associação de Futebol de
Setúbal, para apoio do enquadramento e registo técnico de atletas.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município do Seixal
e o Ginásio Clube de Corroios, para aquisição de duas carrinhas.
Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso
público para a empreitada de ampliação da EB Aldeia de Paio Pires.
Resolução da empreitada por incumprimento definitivo do empreiteiro. Aprovação.
Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
• Contrato-programa de execução para implementação do projeto
Curso Regular Tocá Rufar, a celebrar entre o Município do Seixal e a
ADAT – Associação dos Amigos do
Tocá Rufar. Ano letivo 2020-2021.
Aprovação de minuta.
• Protocolo de colaboração celebrado entre o Município do
Seixal e a Escola de Música do
Conservatório Nacional, para conservação e manutenção (afinação)
de instrumentos musicais necessários ao funcionamento do Polo
do Seixal. Ano letivo 2020-2021.
Comparticipação financeira.
• Casa do Educador. Processo
530/B/20. Isenção de Taxas Urbanísticas. Aprovação.
Pelouro
do Património Cultural
• The International Molinological Society (TIMS). Aceitação dos
estatutos. Adesão.

Reunião
de 18 de novembro
Presidência
• Transferência de competências
da Administração Central para a
Administração Local. Prorrogação
de prazos. Não aceitação. Aprovação.
• Hospital do Seixal. Declaração
de Interesse Municipal. Aprova-ção.
• Hasta pública para exploração
turística do antigo terminal fluvial
do Seixal (conceção, construção e
exploração do antigo terminal do
Seixal). Adjudicação.
• Hasta pública para a instalação
de 10 postos de carregamento elétrico (PCE) no concelho do Seixal.
Abertura de procedimento.
• Contrato interadministrativo de cooperação entre a Agência
Portuguesa do Ambiente, IP e o
Município do Seixal para a execução dos estudos de caracterização
da contaminação existente no Poço
do Talaminho e areeiro Fernando
Branco. Aprovação.
• Protocolo de colaboração entre
o Município do Seixal e a Associação
de Comércio, Indús-tria, Serviços
e Turismo do Distrito de Setúbal,
para implementação da edição
de 2020 do evento Tour do Pitéu.
Aprovação de minuta.
Pelouro da Cultura,
Participação, Habitação,
Juventude
e Desenvolvimento Social
• Programa Ações Jovens 2021.
Normas de participação. Aprovação.
• Programa Aescolamexe.
Modelo de funcionamento. Ano letivo 2020-2021. Aprovação.
• Seixal Férias 2020. Contratos-programa e comparticipações financeiras.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal
e a CRIAR-T – Associação de
Solidariedade. Projeto Linha 65.
Linha concelhia de apoio à terceira
idade e pessoas dependentes, no
âmbito da pandemia por covid-19.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal
e a CRIAR-T – Associação de
Solidariedade. Núcleo de planeamento e intervenção para
as pessoas sem abrigo, no âmbito da pandemia por covid-19.
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Comparticipação financeira.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal e
o Agrupamento 719 de Arrentela
de Corpo Nacional de Escutas.
Apoio à construção da sede.
Comparticipação financeira.
• Apoio ao movimento associativo cultural do Seixal. Projetos e
programas de continuidade 2019.
Clube Recreativo e Desportivo de
Miratejo. Revogação parcial da
Deliberação n.º 286/2019, de 25 de
setembro. Aprovação.
• Contrato-promessa de constituição de direito de superfície a
favor da Associação de Paralisia
Cerebral de Almada-Seixal (APCAS)
sobre o prédio com a área de
26 033,50 m2, sito na Rua Fernando
Namora, Verdizela, e revogação da
deliberação da câmara municipal
n.º 352/2005-CMS, de 10 de agosto. Aprovação.
• Cedência em direito de superfície de uma de parcela de terreno do domínio privado municipal
de 5500 m2, sita na Rua Virgílio
Martinho, Quinta das Felícias, Vinha
da Cabrita, em Aldeia de Paio Pires,
a favor da ANPAR – Associação
Nacional de Pais e Amigos Rett.
Centro de Atividades Ocupacionais.
Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal
e a ANPAR – Associação Nacional
de Pais e Amigos Rett. Apoio para execução de projeto de arquitetura e especialidades para candidatura ao programa PARES 3.0.
Centro de Atividades Ocupacionais.
Comparticipação financeira.
• Cedência em direito de superfície de terreno municipal com a
área de 3633 m2, sito em Pinhal de
Frades, Seixal, a favor da Associação
de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Pinhal de Frades
(ARPIPF). Equipamento integrado
para pessoas idosas. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal
e a Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Pinhal de
Frades. Plano específico de apoio
à elaboração do projeto de execução de equipamento integrado para
pessoas idosas. Comparticipação
financeira.
Pelouro do Desporto,
Obras Municipais,
Fiscalização e Trânsito
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e o
Paio Pires Futebol Clube. Reparações gerais nas instalações.
Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e o

Grupo de Futsal Amigos da Encosta
do Sol. Intervenções diversas nas
instalações. Comparticipação financeira.
• Contrato-programa de desenvolvimento desportivo a celebrar
entre o Município do Seixal e o
Amora Futebol Clube. Centro de
Treinos. Reforço. Comparticipação
financeira.
• Contratação pública. Concurso
limitado por prévia qualificação
para a empreitada de execução para a substituição do piso sintético
da pista de atletismo do Complexo
Municipal de Atletismo Carla Sacramento. Aprovação.

Pelouro da Educação,
Urbanismo e Recursos
Humanos
• Plano de transportes escolares para o ano letivo 2020-2021.
Candidaturas. Admissão excecional. Aprovação.
• Recurso a reserva de recrutamento para ocupação de dois
postos de trabalho, na carreira e
categoria de técnico superior, para
o exercício de funções de arquiteto
paisagista. Aprovação.
• Protocolo a celebrar entre o
Município do Seixal e a Faculdade
de Arquitetura da Universidade
de Lisboa, no âmbito do projeto
de investigação aplicada Espaço
Público Metropolitano: Projeto e
Transformação Urbana na Área
Metropolitana de Lisboa – 1998-2020, em curso no CIAUD – Centro
de Investigação em Arquitetura,
Urbanismo e Design. Aprovação de
minuta.
• Prolongamento de horário no
Jardim de Infância da Quinta de S.
Nicolau. Apoio financeiro aos agrupamentos. Aprovação.
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal e
a Associação dos Serviços Sociais
dos Trabalhadores das Autar-quias
do Seixal. Aditamento. Comparticipação financeira.
• Delimitação de unidades de
execução na unidade operativa de
planeamento e gestão 24. Consulta
pública. Aprovação.
• Contrato de urbanização a celebrar entre o Município do Seixal
e a Sonaerp-Retail Properties, SA.
Processo N.º 2/A/2017. Aprovação
de minuta. n

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

Terreno atribuído à associação Universo Autista, em Fernão Ferro

5.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Seixal

Aprovada atribuição de terreno
para associação Universo Autista
A 5.ª sessão extraordinária da
Assembleia Municipal do Seixal
decorreu no dia 16 de novembro
em formato de videoconferência,
respeitando o regime de exceção
resultante da pandemia de covid-19. Por este motivo, a sessão
não pôde contar com o período
de intervenção da população.
No período da ordem do dia esteve em discussão uma revisão
das Grandes Opções do Plano e
orçamento para permitir abrir um
concurso de eficiência energética para substituição de todas as
luminárias públicas do concelho
por iluminação LED.
Igualmente aprovada foi a desafetação do domínio público
para o domínio privado municipal de um terreno na Rua Serra
do Caramulo, em Fernão Ferro,
para constituição do direito de
superfície a favor da Universo
Autista – Associação para Jovens
e Adultos. Joaquim Santos interveio de igual modo neste ponto
para o enquadrar numa candidatura ao programa PARES «que esta associação tem para construir
um equipamento que dê resposta a crianças e jovens autistas,
o que é uma necessidade não
só do concelho, mas também na
região».
O período da ordem do dia contou igualmente com a aprovação dos estatutos e adesão do
município à The International
Molinological Society (Associação Internacional de Moinhos)
e de uma delegação contratual
de competências da Câmara
Municipal do Seixal na Junta de
Freguesia de Amora. Esta celebração contratual tem em vista
a maior celeridade na requalifi-

cação do Mercado Municipal da
Cruz de Pau e a construção de
raiz de um parque multigeracional na Quinta da Princesa, dotado
com equipamentos infantis, juvenis e geriátricos.

Período antes
da ordem do dia
O período antes da ordem do dia
contou com dois votos de pesar. Falecido a 7 de novembro,
Augusto Carreto foi membro da
Assembleia Municipal do Seixal
no mandato de 1993 a 1997 e
integrou por diversas vezes os
corpos sociais do Amora Futebol
Clube. Gonçalo Ribeiro Telles,
falecido a 11 de novembro de
2020, foi «responsável pelo lançamento da política de ambiente
em Portugal, cuja legislação incentivou». Ambos os votos foram
aprovados por unanimidade.
Aprovada por maioria, uma moção defendeu a requalificação do
Complexo Municipal de Atletismo
Carla Sacramento. O documento
motivou uma intervenção do presidente da Câmara Municipal do
Seixal para referir que se trata de
uma intervenção «já agendada
para deliberar na reunião de câmara de dia 18 de novembro» e
com «investimento inteiramente
municipal».
Igualmente aprovada por maioria, uma outra moção reivindicou
a «reabertura plena dos centros
de saúde» e da «urgência pediátrica no HGO (Hospital Garcia de
Orta) 24h/dia» e apelou «ao reforço do SNS (Serviço Nacional de
Saúde)», assim como «ao reforço
do investimento nos equipamentos» de saúde.
Aprovação por maioria mereceu
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ainda uma moção que exige ao
Governo «a urgente colocação
de pontão provisório no Terminal
Fluvial do Seixal e o recomeço
das ligações fluviais para passageiros entre o Seixal e o Cais
do Sodré», tal como a Câmara
Municipal do Seixal mostrou ser
possível. O presidente da câmara
interveio para referir que a suspensão prejudicou mais de 2500
pessoas e referiu que a obra no
pontão «é necessária, mas não
deveria ser feita sem alternativas».
Aprovada por maioria foi também
uma moção que exige ao Governo
que «cumpra o compromisso
assumido de que os municípios
não terão custos com a remoção
das coberturas de fibrocimento»
das escolas, com financiamento
a 100 por cento conforme a deliberação 18/20 assinada pelo
ministro do Planeamento, e que
«proceda à remoção de todas as
coberturas de fibrocimento existentes nas escolas do 2.º e 3.º
ciclo e secundárias do concelho»,
ação que é «da sua exclusiva responsabilidade».
Uma moção intitulada «Combater a pobreza e a exclusão social» foi também aprovada por
maioria, a qual exorta «o Governo
a adotar uma Estratégia Nacional
de Combate e Erradicação da
Pobreza e Exclusão Social» assim
como reclama do Poder Central
que, no contexto da pandemia,
adote medidas para proteger o
emprego e os rendimentos.
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Guia turístico «Seixal Old Town»

Promover os equipamentos e recursos turísticos locais

Associação Unitária de Reformados,
Pensionistas e Idosos da Torre da Marinha

Câmara apoia aquisição de nova
viatura

A Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Torre
da Marinha (AURPITM) conta com uma nova viatura de seis lugares. A
aquisição desta carrinha contou com uma comparticipação municipal
de 27 250 euros.
A carrinha vai servir para o transporte dos utentes do centro de dia
da AURPITM, assim como para o transporte de bens alimentares do
Banco Alimentar, outra das respostas que a instituição presta a famílias carenciadas do concelho.
Após a ampliação das instalações, beneficiação que foi apoiada pela
autarquia, a associação vai abrir 40 novas vagas no centro de dia,
além das 60 existentes e criar ainda o serviço de apoio domiciliário para 50 utentes, pelo que a viatura é importante para assegurar o pleno
desenvolvimento da atividade da AURPITM, como referiu o presidente
da associação, José Mourato.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, e os
vereadores da autarquia estiveram na associação para a entrega da
nova viatura.

O Armazém 56, na Mundet, foi o local escolhido para apresentar o guia
«Seixal Old Town», no dia 28 de outubro, com a presença de autarcas,
empresários e artistas locais.
O guia, projetado e ilustrado pelo
artista Gonçalo Mar e com design
de Alex Neves, pretende ser um suporte de promoção dos equipamentos e recursos turísticos localizados
no núcleo urbano antigo do Seixal,
agregando informação para apoiar
a promoção e divulgação junto de
visitantes e turistas.
Na publicação, constam 16 restaurantes e 2 alojamentos locais, situados naquele núcleo. As ilustrações
remetem para a história do Seixal
e a vida das suas populações, reportando aos Descobrimentos, embarcações tradicionais, rio, peixes e
flamingos do sapal.
O projeto iniciou-se em 2019, pela
mão de Luís Oliveira e Dina Oliveira,
do restaurante 100 Peneiras e do
Acqua Seixal, que apresentaram o
artista e o projeto à câmara municipal. A autarquia acolheu de imediato
o projeto, no sentido de apoiar a promoção dos estabelecimentos locais.
Luís Oliveira explicou que a ideia
do projeto era divulgar o «potencial
turístico» do Seixal e para isso im-

dobra

punha-se «criar um guia que conseguisse transmitir história, memória e
cultura da região».
Gonçalo Mar, nome de referência no
concelho, onde foi mentor do Seixal
Graffiti entre 2004 e 2016, considera o guia «uma ideia inovadora
ao criar uma ponte com o comércio
local» e referiu que o seu papel «foi
ilustrar e fazer justiça à nossa baía,
que tem condições incríveis».
O presidente da Câmara Municipal
do Seixal, Joaquim Santos, felicitou
os autores da ideia e da concretização do projeto e sublinhou que
o guia «é um excelente contributo
para trazer mais turistas ao Seixal».
Com projetos como este «vamos
conseguir que as pessoas que vêm
ao Seixal queiram voltar», disse, até
porque o Seixal «é um local aprazível
e com qualidade ao nível da gastronomia, cultura, desporto e espaços
naturais».
Sobre os tempos difíceis devido à
pandemia, o edil mencionou o apoio
da autarquia aos empresários através da isenção de taxas a estabelecimentos comerciais até ao final do
ano, e reafirmou a necessidade de
«retomar a vida normal em segurança e confiança», pelo que o município decidiu continuar a realizar even-

dobra
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corte

tos, adaptados à nova realidade.
A concluir, Joaquim Santos referiu alguns investimentos no núcleo urbano antigo do Seixal: o Armazém 56, o
Edifício 69, o Hotel Mundet, a requalificação da zona ribeirinha desde o
Jardim do Seixal até à Azinheira (no
valor de 8 milhões de euros, com lançamento do concurso previsto para
o início de 2021) e um novo posto
de turismo junto à saída dos barcos.

Projeto Social Bola Mágica

Integrar através do desporto
O lançamento do projeto social Bola Mágica decorreu no final de outubro, no Centro Comunitário de Santa Marta de Corroios. Durante a
cerimónia foi assinado o protocolo de colaboração entre a Santa Casa da
Misericórdia do Seixal, que gere o equipamento, e o Seixal Clube 1925,
promotor do projeto.
Segundo Hugo Rodrigues, presidente do clube, o projeto Bola Mágica
pretende, através do futebol, contribuir para a inserção plena das crianças e jovens residentes em bairros sociais. «Uma bola pode fazer magia,
no jogo não há isolamento, nem exclusão social».
Para Edison Dias, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Seixal,
«Esta é mais uma resposta para os jovens que frequentam o centro
comunitário».
O objetivo é que o projeto seja implementado também nos bairros da
Cucena e em Vale de Chícharos, bem como nas escolas básicas do 1.º
ciclo da união das freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires,
abrangendo o maior número de crianças, entre os 5 e os 12 anos, no
sentido de reforçar o sentimento de pertença e os princípios da cidadania e igualdade.
A vereadora Manuela Calado esteve presente no lançamento do projeto
e realçou a importância da inclusão pelo desporto para os 50 jovens que
frequentam o espaço lúdico do Centro Comunitário de Santa Marta de
Corroios. «Inovar nas respostas tornou-se o maior objetivo, todos os munícipes devem ter as mesmas oportunidades», referiu Manuela Calado,
que reiterou: «O apoio da autarquia a todos os projetos de âmbito social
desenvolvidos no concelho, privilegiamos o trabalho em parceria».

Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes

Autarquia apoia projetos que transformam vidas
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, acompanhado da vereadora do Pelouro do
Desenvolvimento Social, Manuela
Calado, visitou no dia 27 de outubro a Cooperativa Nacional de Apoio
a Deficientes (CNAD), sediada no
Fogueteiro. O executivo foi recebido pela presidente da instituição,
Celeste Costa, que fez um balanço

do trabalho e abordou projetos a implementar no futuro. A CNAD é parceira da autarquia no projeto Seixal
Acessível. Nesse âmbito está a ser
implementado o programa Acesso
+, em que 500 passadeiras do concelho estão a ser intervencionadas
para facilitar a acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.
A instituição é também parceira

no projeto Podia Ser Consigo, que
sensibiliza para a alteração de comportamentos na via pública e para
a eliminação de barreiras urbanísticas e faz ainda parte do Conselho
Consultivo para a Igualdade
de Género e Opor-tunidades
(CONCIGO), para que a população
portadora de deficiência tenha respostas inclusivas.

corte
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Câmara do Seixal protesta
contra alteração de regras

Governo recua na remoção
de amianto nas escolas
A Câmara Municipal do Seixal já tinha avançado com os concursos
das obras de remoção de fibrocimento em 14 escolas, tendo posteriormente candidatado estas obras a fundos europeus, cujos concursos abriram em julho. Destes, 11 foram aprovados. No dia 28 de outubro, já depois de as candidaturas submetidas terem sido aprovadas
e as obras realizadas, foi publicada uma alteração às regras de financiamento, impondo limites máximos por m2 e com efeitos retroativos.
A alteração significa que os fundos europeus já não financiam a 100
por cento as intervenções, assumindo as autarquias o restante valor.
Significa que o Governo cativou fundos europeus insuficientes para
cobrir as despesas, quando o programa lançado em julho garantia que
as obras de remoção de amianto seriam financiadas a 100 por cento.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, refere
que esta «mudança das regras no final do jogo é inaceitável do ponto
de vista institucional, legal e de gestão de fundos públicos». No caso
do Seixal, esta alteração representa que a autarquia perdeu 400 mil
euros de comparticipação. A autarquia teria um financiamento de
1 012 183,34 euros e, ao aplicar-se a alteração, o valor passa para
629 683,34 euros.
Refira-se que a Câmara Municipal do Seixal tem vindo, ao longo dos
anos, a assegurar a requalificação e a modernização das escolas da
sua responsabilidade, tendo investido já mais de 8 milhões de euros
no parque escolar.

Autarquia também entregou cadeira a menina com paralisia cerebral

Câmara ofereceu chapéus com viseira
a crianças do 1.º ciclo e jardins de infância
No dia 19 de novembro, Maria João
Macau, vereadora da Educação
da Câmara Municipal do Seixal,
esteve presente na Escola Básica
Pedro Eanes Lobato (EBPEL) para entregar uma cadeira sanitária, com o objetivo de conceder
maior autonomia nas atividades
diárias de uma menina de dez
anos. Inscrita no 5.º ano da EBPEL,
após frequência da Escola Básica
Infante D. Augusto, a menina tem

paralisia cerebral e 92 por cento
de incapacidade, tendo o pedido
sido feito por uma docente da escola.

Diminuir o risco de contágio
No dia 3 de novembro, Maria João
Macau esteve igualmente presente na Escola Básica de Corroios para assinalar o início da distribuição
de chapéus com viseira para utilização nos tempos de brincadeira

e recreio, para diminuir o risco de
contágio pela covid-19.
Num investimento de 19 260 euros, este chapéus foram distribuídos em todas as escolas do 1.º
ciclo do ensino básico e jardins
de infância do concelho, numa
medida que integrou o programa da Receção à Comunidade
Educativa.

Conselho Municipal de Educação do Seixal

Tarefas acrescidas nas escolas
devido à pandemia

O Conselho Municipal de Educação do Seixal (CMES) reuniu-se no
dia 27 de outubro, tendo sido apresentadas as intervenções efetuadas pela autarquia nas escolas básicas (EB) do 1.º ciclo e jardins de
infância (JI) da rede pública, destacando-se a inauguração do novo
edifício da EB Quinta de Santo António, o lançamento da 1.ª pedra da
Unisseixal e a entrega dos planos de emergência às escolas.
Sobre o balanço do início do ano letivo, salientou-se a dificuldade na
contratação de professores e o número insuficiente de auxiliares de
ação educativa para as inúmeras tarefas acrescidas com as medidas
de prevenção devido à covid-19. Contudo, afirmou-se que quando são
detetados casos de covid-19, a articulação com a delegada de saúde
e as direções das escolas tem sido «bastante satisfatória», frisando-se
a importância da reunião promovida pela autarquia antes do início do
ano letivo com a equipa de saúde e as direções das escolas. Também
foi referido o comportamento cívico «exemplar» dos pais e encarregados de educação.
Foi ainda manifestada a preocupação porque a oferta de ensino
noturno na Escola Secundária de Amora não ter começado devido à
falta de profissionais.

Cerimónia de entrega dos planos de emergência

Escolas com medidas de proteção e segurança
A cerimónia de entrega dos planos de emergência às escolas do
1.º ciclo do ensino básico (EB) e
jardins de infância (JI) da rede pública do concelho realizou-se no
dia 2 de novembro, no auditório
dos Serviços Centrais da Câmara
Municipal do Seixal, uma iniciativa
integrada no programa de Receção
à Comunidade Educativa 2020-2021.
A vereadora Maria João Macau, do

pelouro da Educação, deu as boas-vindas aos diretores dos agrupamentos, em representação das 36
EB e JI, frisando a importância deste plano que constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de gestão operacional, uma
vez que, ao identificar os riscos,
estabelece os meios para responder ao acidente e, quando definida
a composição das equipas de intervenção, lhes atribui missões.

Os planos de emergência foram validados pela Autoridade Nacional
de Proteção Civil e cada um deles
contém um conjunto de normas e
regras de procedimento destinadas a evitar ou minimizar os efeitos das catástrofes que poderão
ocorrer em determinadas áreas,
gerindo, de uma forma otimizada,
os recursos disponíveis.
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Limpeza e manutenção do espaço público
O espaço público pode ser um local de passagem, de
acesso às habitações, ao local de trabalho ou de estudo, na ida às compras ou a outro local, mas é também
de ponto de encontro e de lazer, de prática desportiva,
da caminhada ou do passeio. Por isso, é importante
manter limpo e arranjado o espaço à nossa volta para
que possamos usufruir dele da melhor forma.
Todos os dias, entre as 7 e as 21 horas, os trabalhadores municipais estão na rua, em vários pontos do concelho, para limpar, desinfetar e fazer a manutenção
do espaço público.
Além deste trabalho diário, realiza-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente, aos sábados,
a iniciativa Seixal + Perto, em que equipas com cerca
de 50 trabalhadores intervêm de forma concertada
numa determinada localidade. Esta ações incluem a
lavagem de contentores, ecopontos e a manutenção
e conservação de vias, passeios e mobiliário urbano.
Realizam-se também, intervenções nas redes de
água e saneamento, varredura e lavagem de ruas,
desmatações, controlo de pragas, desobstrução de
coletores e sarjetas e sinalização vertical.
Esta iniciativa é sempre acompanhada por Joaquim
Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal,
e vereadores da autarquia, que contactam com os
trabalhadores e com a população, obtendo sugestões
e opiniões sobre o que se pode fazer para melhorar a
intervenção.
As zonas onde decorreu o Seixal + Perto nos meses
de outubro e novembro foram a Quinta da Fábrica da
Pólvora, Torre da Marinha, Miratejo, Seixal, Bairro do
Soutelo, Redondos e Quinta da Medideira.

Rua Aurélia de Sousa, Torre da Marinha

Quinta da Medideira, Amora

Alameda 25 de Abril, Miratejo

Quinta da Fábrica da Pólvora, Corroios

Redondos, Fernão Ferro

Praceta Álvaro Cavalheiro, Seixal

Bairro do Soutelo, Amora
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Terminal Fluvial do Seixal

Obra do cais da Transtejo
não cumpre a lei
O GOVERNO e a Transtejo
não salvaguardaram o património cultural e natural existente
no local com as obras de substituição do pontão do terminal fluvial do Seixal. Tal foi denunciado
pela Direção-Geral do Património
Cultural que questionou a Transtejo, uma vez que não foram tomadas medidas de proteção onde
existem vestígios da época romana.
O documento também enviado
para a autarquia refere que «a sensibilidade da zona é elevada pelo
potencial arqueológico para preservação de contextos portuários,
náuticos e subaquático, associados
à ocupação da faixa ribeirinha do
Seixal desde a pré-história, e à relevância patrimonial que a região detém na construção naval. Pelo que
se presume que existam vestígios

AMESEIXAL participa no programa
HORIZON2020

Seixal tem projeto para otimizar
o consumo enetgético

arqueológicos ainda não conhecidos na área». A preservação patrimonial é também preocupação da
autarquia, como referiu Joaquim
Santos. O autarca acrescentou ainda que aguarda resposta do minis-

tro do Ambiente sobre a solução de
acostagem provisória apresentada
em outubro que permitiria à população continuar a usufruir do
transporte fluvial e lamenta a falta
de resposta da tutela. n

A Agência Municipal de Energia do Seixal – AMESEIXAL foi convidada
a participar numa candidatura ao projeto Self-assessment Towards
Optimization of Building Energy – SATO, do programa HORIZON 2020.
O projeto, aprovado pela Comissão Europeia, começou a ser executado no dia 1 de outubro e tem a duração de 36 meses.
O SATO é liderado pela Faculdade de Ciências de Lisboa, com a colaboração de outras duas universidades europeias, nove empresas
(quatro delas portuguesas); duas agências de energia (entre as quais
a AMESEIXAL) e uma empresa de consultadoria.
No concelho do Seixal, serão desenvolvidos dois projetos-piloto (um
no edifício dos Serviços Centrais da autarquia e outro em 50 edifícios
de habitação), para integrar a plataforma SATO.
O projeto visa otimizar o desempenho energético dos edifícios residenciais e de serviços, incluindo o dos seus equipamentos consumidores
de energia, através da criação de uma plataforma de autoavaliação e
otimização do consumo de energia, que integra todos os equipamentos e dispositivos que consomem energia no edifício.
A plataforma SATO irá demostrar como a autoavaliação e otimização
podem diminuir o consumo de energia, aumentando a flexibilidade do
sistema e contribuindo para maior satisfação dos utentes.

Sistema de recolha semienterrada

Colocados mais 105 novos
contentores de resíduos sólidos

Contribua para um concelho cada vez mais limpo

Instalação de papeleiras com cinzeiro
A Câmara Municipal do Seixal está
a instalar papeleiras com cinzeiro
por todo o concelho. O objetivo é
que os cinzeiros estejam disponíveis em vários locais e sejam utilizados pelos fumadores, para evitar
que as beatas sejam atiradas para
o chão.
A instalação vai ser faseada, sen-

do que, em novembro, estão a ser
colocadas 49 papeleiras com cinzeiro.
No total serão instalados 131 equipamentos com um investimento
global de cerca de 8500 euros.
É de referir que o descarte para o
espaço público de pontas de cigarros, charutos ou outros cigar-

ros contendo produtos de tabaco,
não só é um atentado contra o ambiente e a saúde pública, como é
punível com coimas entre os 25 e
250 euros, pois são equiparados a
resíduos sólidos urbanos.
Se fumar, utilize os cinzeiros à sua
disposição e contribua para um
concelho cada vez mais limpo.

A Câmara Municipal do Seixal continua a implementar um sistema de
recolha semienterrada em várias zonas do concelho e, por isso, apela
aos munícipes para depositarem os seus resíduos no novo contentor
semienterrado que se encontra disponível nas respetivas zonas.
A autarquia considera que esta é uma solução mais higiénica e ecológica, que qualifica o espaço público. Nesse sentido, solicita-se aos
munícipes que respeitem as regras de deposição de resíduos, não
os depositando noutro local que não seja o contentor semienterrado.
Nesta fase, foram colocados 105 contentores semienterrados, distribuídos pelos seguintes localidades do território: 66 na freguesia de
Amora (31 na Cruz de Pau; nove nos Foros de Amora; 13 nas Paivas e
13 no Fogueteiro); 26 na freguesia de Arrentela (três na Murtinheira,
19 nas Cavaquinhas, dois no Vale da Romeira, um na Quinta do Cabral
e um em Vale de Carros) e 13 na freguesia do Seixal.
A câmara municipal informa mais uma vez que para agendamento
de serviços de recolha de monos e esclarecimento de dúvidas deve
contactar-nos pelo email seixal.limpo@cm-seixal.pt.
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Carta da Qualidade do Ar

Câmara apresentou
estudo sobre
a qualidade do ar
NO ÂMBITO do Fórum
Seixal+, foi apresentada, a 28 de novembro, numa sessão online, a Carta
de Qualidade do Ar do Município do
Seixal. O projeto foi encomendado
pela Câmara Municipal do Seixal
e elaborado pelo Departamento
de Ambiente e Ordenamento da
Universidade de Aveiro.
A Carta de Qualidade do Ar do
Seixal obteve informação quanto
ao ar que se respira no município.
Este conhecimento permite à autarquia tomar medidas; requerer
às entidades o cumprimento da legislação em matéria de qualidade
do ar e informar a população sobre
a situação.
A Carta de Qualidade do Ar do
Município do Seixal incluiu a caracterização e o mapeamento das
fontes de poluição atmosféricas e
dos níveis da qualidade do ar, focando a análise nos poluentes atmosféricos legislados para a proteção
do ambiente e da saúde humana. O
diagnóstico baseou-se num conjunto de mapas, quantitativos e qualitativos, anuais e sazonais para os
poluentes: monóxido de carbono
(CO); dióxido de azoto (NO2); dióxido de enxofre (SO2); ozono (O3);
partículas com diâmetro inferior
a 10 micrómetros (PM10) e partículas com diâmetro inferior a 2,5
micrómetros (PM2,5). Apurou-se
que, no Seixal, as concentrações dos
poluentes são idênticas às dos concelhos vizinhos. O estudo decorreu
entre fevereiro e julho de 2019, com
a instalação de microssensores em

várias zonas do concelho, que mediram a qualidade do ar nos setores
industrial, residencial e do transporte rodoviário. Segundo o estudo,
as concentrações de PM10 estão
abaixo do valor limite diário, sendo o desafio reduzir a emissão nas
áreas industriais. Quanto ao transporte rodoviário, a concentração
de NO2 situa-se junto à A2, A33 e
EN10, devido ao tráfego. Já a combustão residencial está distribuída
pelo município. Na generalidade do
território, o índice de qualidade do
ar tem um valor médio.
Durante o fórum, Carlos Borrego,
professor da Universidade de
Aveiro, mencionou que: «O ar é um
recurso limitado e a poluição atmosférica tem impacto na saúde
dos cidadãos, para a mitigar temos
de estudar as fontes poluentes».

Recomendações

A carta faz recomendações: ao
nível da gestão de tráfego, propõe
zonas de velocidade reduzida em
áreas residenciais, escolares e comerciais e a restrição de circulação de pesados de mercadorias
junto a escolas e centros de saúde.
Aconselha a criação de um Plano
Local de Transportes e Mobilidade
que priorize o transporte coletivo
e interligue uma rede de circuitos
pedonais e cicláveis e reforça a
importância da sensibilização da
população, atores na redução das
emissões.
Joaquim Tavares, vereador do
Pelouro do Ambiente, salientou a

ação do município: «Elaborámos o
Estudo Epidemiológico e o Estudo
de Poluentes Atmosféricos na
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires».
Destacou a criação de zonas verdes
no concelho: «São já 1 146 hectares,
ao que se juntará o Parque Urbano
de Miratejo e a 1.ª fase do Parque
Metropolitano da Biodiversidade».

Um concelho sustentável

Para Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal,
esta é uma ação para: «Termos o conhecimento que nos permita tomar
medidas em prol da qualidade de
vida». E adiantou que com base nas
conclusões da carta: «O município
está a preparar medidas, através
do concurso que aumentará em 65
por cento a oferta de transporte coletivo rodoviário no concelho, em
2021».
Um trabalho que segundo o autarca passa ainda: «Pela pressão
junto do Ministério do Ambiente
para a necessidade de fiscalização
sobre as empresas poluidoras e de
mais equipamentos de medição da
qualidade do ar. Entre 2007 e 2018,
já reduzimos as emissões CO2 em
36 por cento. Apostamos num concelho sustentável».
O autarca deixou o convite para
que a população coloque questões
sobre o tema, através do email forumseixal@cm-seixal.pt. Estas serão
respondidas pela equipa técnica do
projeto. Participe! n
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Seixal e ambientalistas travam
aeroporto no Montijo: Alcochete
é a melhor opção
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos,
demonstra satisfação com o facto de o Governo ter admitido em
novembro, numa audição parlamentar, a necessidade de uma
Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) sobre o Novo Aeroporto de
Lisboa (NAL) no Montijo.
O autarca afirmou que o Governo demonstra que «quer abandonar
o projeto». E reitera: «O interesse das populações faz com que a
melhor opção seja o Campo de Tiro de Alcochete. Uma solução
que custa menos dinheiro, tem menores impactos sobre as populações e ambiente e mais capacidade de expansão futura». Ao que
acrescenta: «Um estudo aprofundado vai comparar com outras
soluções, nomeadamente com o Campo de Tiro de Alcochete, ao
contrário do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) realizado, que apenas avaliava as condições de uma única localização, o Montijo».
Desde 2008 que a construção no Campo de Tiro de Alcochete é
considerada a solução mais adequada, de acordo com a AAE desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, com o
apoio do Instituto Superior de Economia e Gestão. Esta localização
tem igualmente um EIA com parecer favorável válido até dezembro
de 2020.
Nesse sentido, tanto a Plataforma Cívica «Aeroporto BA6-Montijo
Não!» como a Associação Ambientalista Zero exigem ao Governo
a prorrogação da declaração de impacte ambiental do NAL no
Campo de Tiro de Alcochete – publicada a 9 de dezembro de 2010
e válida até dezembro deste ano, por considerar ser a «única avaliação ambiental estratégica que comparou várias localizações de
construção».

Montijo: um projeto sem futuro
Várias foram as iniciativas promovidas pela Câmara Municipal do
Seixal em conjunto com autarquias, associações ambientalistas
e a plataforma cívica para denunciar os impactos, não só no ambiente, mas na qualidade de vida e saúde das populações dos
concelhos envolvidos, estimando-se que mais de 90 000 pessoas
sejam afetadas.
Tendo em conta a informação agora revelada, a Câmara Municipal
do Seixal considera positivo que o Governo admita uma avaliação
ambiental estratégica, o que a acontecer implica fazer uma análise
comparativa do Montijo com outras localizações e possibilitar uma
decisão mais fundamentada em torno de uma questão estruturante para a região e o país.
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Centro Internacional
de Medalha
Contemporânea
do Seixal em obra

Mais um espaço
cultural nasce na
Quinta da Fidalga

Danças Ocultas

Cinema S. Vicente e Auditório Municipal
do Fórum Cultural do Seixal

Programação variada com uma
oferta cultural de excelência

Em novembro, o Cinema S. Vicente e o Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal continuaram a receber um programação variada
que tem como objetivo proporcionar uma oferta cultural de excelência
à população do concelho. Além dos espetáculos desta programação,
as salas acolhem igualmente o Festival de Teatro do Seixal.
Inserido nas comemorações do 184.º aniversário do concelho do
Seixal, no dia 7, subiu ao palco do auditório o quarteto de acordeões
diatónicos (vulgo concertinas) Danças Ocultas. O espetáculo assinalou um percurso de 30 anos na música nacional em que desenvolveram aquilo que designam como «folk impressionista», uma música
intemporal, pontuada pelo minimalismo, em que se desenham
paisagens sonoras profundas, cheias de reviravoltas e uma nobre
melancolia.
A mesma sala recebeu ainda um festival de cinema português, com
a exibição de três filmes reconhecidos pelo público e aclamados pela
crítica: «Linhas Tortas», realizado por Rita Nunes; «Vitalina Varela»,
obra de Pedro Costa; e «Ordem Moral», filme de Mário Barroso.
Através de uma parceria entre a Câmara Municipal do Seixal e a
Animateatro para o desenvolvimento de uma programação infantil, o
Cinema S. Vicente acolheu as peças «...Num Farol» e «Balbucia», duas
produções da companhia seixalense e «Um, Dó, Li, Tá» pela companhia sediada em Setúbal GATEM – Espelho Mágico.
No dia 27 de novembro, a mesma sala recebeu ainda «Mininu», produção da companhia A Caravana, poema cénico para a infância que
conta a história de um menino com um sonho e do percurso que fez
para o realizar.

Estão a decorrer obras de requalificação num edifício da Quinta da
Fidalga, em Arrentela, para acolher o Centro Internacional de Medalha
Contemporânea do Seixal (CIMCS).
A intervenção representa um investimento municipal de 200 mil euros e
visa preservar a identidade histórica do edifício que faz parte da Quinta da
Fidalga, transformando-o num espaço cultural com área para exposições
temporárias, salas para reuniões e ateliês e um centro de documentação.
O Centro Internacional de Medalha Contemporânea foi o objeto da reunião que decorreu no dia 5 de novembro, entre o presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim Santos, a vereadora Manuela Calado, do
Pelouro da Cultura, e João Duarte, um artista com fortes ligações ao
concelho ao nível do seu trabalho na área da escultura e da medalhística.
Após a reunião, seguiu-se uma visita às obras em curso do CIMCS, para
analisar a possibilidade da otimização de alguns detalhes do projeto.

«O Mundo É Redondo » – Ar de Filmes/Teatro do Bairro

«Era Uma Vez... Ou Lá o Que É Que É» – Tea

37.ª edição decorre em todas as freguesias do concelh

Festival de Teatro
futuro da arte dram
O FESTIVAL de Teatro do
Seixal teve início no dia 13 de novembro e termina no dia 18 de
dezembro. A abertura decorreu
no Auditório Municipal do Fórum
Cultural do Seixal com um espetáculo distinguido com o Prémio da
Sociedade Portuguesa de Autores
para o Melhor Espetáculo de
2018.
Em «O Mundo É Redondo»,
António Pires traduz o livro homónimo de Gertrude Stein para
linguagem dramática, mantendo
partes do texto em inglês para
manter a originalidade rítmica
e poética do texto. Uma originalidade também assegurada pela
tradução de Luísa Costa Gomes.
A produção é da Ar de Filmes/
/Teatro do Bairro.
Embora tenha tido início e termine no Auditório Municipal,

com a apresentação de «A Pulga
atrás da Orelha», texto com que
o Teatro da Terra regressa à obra
de George Feydeau, o festival é
descentralizado por todas as freguesias do concelho.
Deste modo, logo a 15 de novembro, a Associação de Moradores dos
Redondos recebeu «Era Uma Vez...
Ou Lá o Que É Que É», uma criação
coletiva do Teatro Extremo, encenada por Joseph Collard e desenvolvida na técnica do clown moderno. No dia 18, coube à Sociedade
Filarmónica Operária Amorense
acolher «Isto É», espetáculo que
reúne três pequenos episódios
marcados por boa disposição e humor numa encenação da companhia seixalense O Grito.
O festival voltou ao Auditório
Municipal no dia 20 de novembro, com uma coprodução entre

a Câmara Municipal do Seixal e o
Teatro do Vestido. «Atalhos, Ou
sobre o Caminho Mais Comprido
entre Dois Pontos» tem texto e
encenação de Joana Craveiro e
apresenta um elenco jovem, procurando refletir sobre o mundo
atual e as notícias que perturbam
o nosso quotidiano.
No dia 26 de novembro, o Ginásio Clube de Corroios foi o palco para a peça «Não Se Ganha, Não
Se Paga». A comédia de Dario Fo
sobre o impacto das crises económicas nas famílias recebeu uma
encenação de Ana Nave.
A Animateatro aceitou o desafio de integrar este programa e no
dia 27 do mesmo mês apresentou no seu espaço duas sessões de
«A...Guardando», criação coletiva
que reflete sobre as diferentes dimensões do tempo.

CULTURA
NOVEMBRO 2020

17

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 758

Mural 18 une municípios no apoio aos agentes culturais

Seixal integra projeto inédito
O município do Seixal integra, juntamente com os restantes municípios da Área Metropolitana de
Lisboa (AML), um projeto inédito
de dinamização e apoio aos agentes culturais, o Mural 18.
Esta iniciativa surge num momento particularmente difícil para o
setor cultural e para agentes culturais e estruturas envolvidas na sua

atro Extremo

conceção, produção e dinamização, tendo os municípios da AML
decidido de forma unânime criar
uma programação com impacto
na subsistência de quem trabalha
no setor cultural. Deste modo, os
municípios assumem uma posição sobre a importância das atividade cultural na vida das suas
comunidades.

O que é o Mural 18?
O Mural 18 consiste numa programação cultural em rede, dinamizada pela Área Metropolitana de
Lisboa e os seus 18 municípios,
comparticipada por fundos comunitários, e que permitirá desenvolver uma programação cultural na
região, unindo agentes culturais,
municípios e cidadãos, em defe-

etc.), prioritariamente ao ar livre
e em espaços que valorizem o património cultural e paisagístico do
território.
Esta programação será revelada
brevemente.

«Atalhos, Ou sobre o Caminho Mais Comprido entre Dois Pontos» –
Teatro do Vestido

ho

do Seixal afirma
mática
Outra companhia sediada no
Seixal, o Teatro Fusão apresentou o seu trabalho no dia 3 de
dezembro no Cinema S. Vicente.
Com texto de Ana Neves e Sofia
Carô, a qual é igualmente responsável pela encenação, «A Família
Invisível» questiona o papel que
cada um assume na sociedade,
diferente daquele que cada um
assume para si mesmo.
No dia 4 de dezembro, a Sociedade Filarmónica União Arrentelense acolheu a atuação
do Teatro das Beiras, sedeado
na Covilhã. A companhia teatral
apresentou «A Força do Hábito»,
texto de Thomas Bernhard com
encenação de Nuno Carinhas, a
história da oposição entre um diretor de espetáculo autoritário
e um quarteto obrigado a uma
interpretação da peça musical

sa da comunidade artística e do
seu património cultural, imaterial
e material.
O Mural 18 vai decorrer de janeiro a maio de 2021. Através do
projeto, os municípios da Área
Metropolitana de Lisboa desenvolverão um conjunto de eventos
em múltiplas áreas artísticas (música, teatro, dança, artes de rua,

«A Truta», da autoria de Franz
Schubert, para a qual não tem talento suficiente.

11 de dezembro,
sexta-feira, 20.30 horas
O Sr. Ibrahim
e as Flores do Corão
Teatro Meridional (Lisboa)

Auditório Municipal
do Fórum Cultural do Seixal
M/ 12 euros . 8 euros*

18 de dezembro,
sexta-feira, 20.30 horas
A Pulga atrás da Orelha
Teatro da Terra (Seixal)

Auditório Municipal
do Fórum Cultural do Seixal
M/ 12 anos . 8 euros *

*Bilhetes à venda na rede
Ticketline e no balcão de informações da Biblioteca Municipal do
Seixal, de terça a sexta-feira, das
10 às 19 horas. Os ingressos têm
um desconto de 50 por cento para
jovens até 25 anos, reformados e
funcionários das autarquias do
Seixal. n

Joaquim Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal

«A cultura não é prescindível»

O presidente da Câmara Municipal do Seixal compareceu na abertura
do Festival de Teatro do Seixal e assistiu a «O Mundo É Redondo», uma
produção Ar de Filmes / Teatro do Bairro, num voto de confiança na aplicação das normas da Direção-Geral da Saúde nos equipamentos e iniciativas municipais e afirmando que «a cultura é necessária e segura».
«Apesar das medidas e restrições impostas pela situação de pandemia
de covid-19, estamos mais uma vez a promover e a festejar a cultura no
concelho do Seixal. Com a 37.ª edição do Festival do Teatro do Seixal
queremos afirmar que a cultura está sempre presente neste município,
adaptada às novas medidas de saúde pública.
Levar as diferentes dimensões da cultura à população é um princípio
de que não abdicamos e um contributo importante não só a nível local,
mas também regional e nacional. Também por essa importância no
princípio do ano passámos a contar com mais uma companhia no concelho, o Teatro da Terra, um projeto nascido da vontade de criar pontes
entre o teatro profissional e as comunidades onde está inserido.
Este festival é feito de atuações de companhias locais e nacionais,
contando com diversos motivos de interesse para todas as gerações e
públicos. Desta filosofia de grande abrangência da oferta cultural nasce
também a vontade de que a iniciativa seja descentralizada e aconteça
em várias coletividades e em todas as freguesias do concelho. Também
para que a cultura esteja acessível ao maior número de pessoas, mais
de metade do programa é de entrada gratuita.
Desde março, ao mesmo tempo que desenvolvíamos soluções de combate à covid-19, procurámos não relegar para segundo plano o direito à
fruição cultural, deste modo assegurando que os trabalhadores do setor cultural continuariam a trabalhar e a desenvolver as suas atividades.
No Seixal, afirmamos que a cultura não é prescindível e, em tempos
de pandemia, cada vez mais necessária. Uma oferta cultural variada,
descentralizada, acessível e segura, ao serviço da nossa população».
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Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Câmara do Seixal defende reforço de recursos na saúde

O conselho de administração da Rede Portuguesa de Municípios
Saudáveis (RPMS) reuniu-se no dia 26 de outubro, no Seixal, com
a participação do município do Seixal, que detém a presidência da
rede, e dos municípios de Lisboa e Torre Vedras.
Foi aprovada a adesão dos municípios de Pombal, São Roque do Pico
e Vila Nova de Famalicão (sujeita a aprovação final em Assembleia
Intermunicipal), passando a rede contar com 61 membros.
Foi debatido o trabalho realizado este ano pela rede, em contexto da
pandemia, em que os seus municípios assumiram uma intervenção
essencial no âmbito das fases de resposta à covid-19, resultando
num documento enviado ao Ministério da Saúde, à Direção-Geral
da Saúde e à Associação Nacional de Municípios Portugueses, com
questões para reflexão e trabalho conjunto.
A RPMS criou um arquivo dos planos e medidas dos municípios membros, disponível online para consulta desta intervenção articulada
num momento de ameaça da saúde pública.
O conselho de administração aprovou o Plano de Atividades e
Orçamento para 2021, com destaque para a realização do VIII Fórum
da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis em 2021 e o projeto
estratégico Atlas da Saúde da RPMS.

O presidente da autarquia, Joaquim
Santos, acompanhado pela vereadora Manuela Calado e por
uma equipa técnica da Câmara
Municipal do Seixal, reuniu-se, no
dia 10 de novembro, com o conselho de administração (CA) do
Hospital Garcia de Orta (HGO).
Na reunião solicitada pela autarquia, Joaquim Santos reconheceu
o trabalho dos profissionais do HGO
e salientou que a posição da autarquia vai no sentido do reforço de
recursos do Serviço Nacional de
Saúde, para fazer frente à crise que

Intervenção articulada em defesa
da saúde pública

Reunião com Hospital Garcia de Orta
define linhas de combate à pandemia
o país atravessa. O autarca demonstrou total disponibilidade para ajudar o HGO: «em tudo o que nos for
possível, pelo bem da população».
Quanto ao serviço de urgência pediátrica noturna, encerrado há cerca de um ano por falta de pediatras,
o CA do hospital informou que o reforço das equipas está aquém das
necessidades, o que não permite a
reabertura do serviço».
A autarquia demonstrou disponibilidade para estabelecer parcerias
ao nível do que são as suas competências para potenciar os serviços

de saúde prestados à população,
tendo sido agendado um novo encontro técnico para avaliar a sua
concretização.
Refira-se que a autarquia tem estado na linha da frente e apoiado
as autoridades de saúde locais,
sendo disso exemplo o apoio à instalação do centro de rastreio móvel e o espaço para funcionamento da Área Dedicada aos Doentes
Respiratórios na Comunidade do
Seixal, ambos a funcionar junto ao
Complexo Municipal de Atletismo
Carla Sacramento.

Semana do Aleitamento Materno alerta
para a defesa do ambiente

A amamentação em contexto
de pandemia

A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) decorreu de
17 a 28 de novembro, com o lema «Apoiar a Amamentação para Um
Planeta Mais Saudável». A Câmara Municipal do Seixal, em articulação com o Agrupamento dos Centros de Saúde de Almada-Seixal/
/Unidade de Cuidados na Comunidade do Seixal e Hospital Garcia
de Orta, associou-se à iniciativa que sensibilizou para a importância
do aleitamento materno para a saúde, tanto do planeta, como da
população.
Durante a semana, as futuras mães inscritas nos cursos de
Preparação para o Nascimento e Parentalidade visitaram a mostra documental sobre aleitamento materno exposta na Biblioteca
Municipal do Seixal e ficaram a conhecer as atividades da Bebeteca.
O objetivo foi divulgar junto destas famílias o equipamento e os serviços gratuitos que oferece para a área da infância. Os participantes receberam ainda o DVD «Aprender a Contar Histórias» e foram convidados a consultar um conjunto de suportes informativos sobre os riscos
da covid-19 na gravidez, que estão disponíveis no site da autarquia,
entre eles um vídeo da Ordem dos Enfermeiros e um documento da
Organização Mundial da Saúde.

Linha 1400 – Assistência Farmacêutica Gratuita

Mais uma medida de apoio às populações
Agora já pode telefonar gratuitamente para a Linha 1400 para
encomendar os seus medicamentos. Trata-se de um programa de
assistência farmacêutica gratuita
implementado pela Associação
Nacional de Farmácias (ANF), no
âmbito do contexto do combate à
pandemia da covid-19.
A Linha 1400 funciona 24 horas
por dia, durante os sete dias da

semana. Permite ao utente fazer
a encomenda de medicamentos
e de outros produtos da farmácia
via telefone, os quais podem ser levantados depois na farmácia mais
próxima ou entregues no domicílio.
Atenta ao acesso dos cidadãos aos
cuidados de saúde e no apoio ao
desenvolvimento de políticas de
saúde de proximidade, a Câmara
Municipal do Seixal esteve na apre-

sentação da Linha 1400, no dia
30 de outubro, na Farmácia Nova
Amorense. Estiveram presentes
Joaquim Santos, presidente da
autarquia, a vereadora Manuela
Calado, o delegado do círculo de
farmácias dos concelhos do Seixal,
Sesimbra e Palmela, a delegada
da ANF da zona de Amora e Seixal
e um representante da direção nacional da ANF.
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TRANSTEJO

Horários

707 127 127

SETÚBAL | SEIXAL | LISBOA

PARTIDAS DE COINA (Concelho do Seixal)

Dias úteis

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
M 33 13 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 13 43 43
53 33 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23 13 13 13 23 23 43
53 33 33 33

43 43 43

43 43 43

53 53

53 53 53

Suspensão temporária de carreiras
Seixal-Lisboa-Seixal
• A partir de 26 de outubro, a Transtejo assegura a ligação rodoviária do Terminal Fluvial do Seixal até ao Terminal Fluvial de
Cacilhas de acordo com os seguintes horários:
Transporte rodoviário Seixal-Cacilhas (terminais fluviais)
		Horário			Frequência

43 23 23 23 43 43 43 43 43 43 43 23 23 23 43 43
53 33 33 33

808 203 050

53 (*)

Sábados

Dias úteis

6h* – 23h30**		

20-30 minutos

Sábados

7h*– 22h**		

60 minutos

Domingos
e feriados

8h* – 22h** 		

60 minutos

* primeira saída Seixal > Cacilhas
** última saída Cacilhas > Seixal

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M 33 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

• O título de transporte válido na ligação fluvial do Seixal pode
ser utilizado nas ligações fluviais do Barreiro, Cacilhas e Montijo
(Informação fornecida pela empresa)

Domingos e feriados

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
M 53 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53

al

túb
Se

26 ‘

ina
Co
5‘

TELEFONES ÚTEIS

iro
os
s
iro
mp -Aree
lide
os
l
Rio reca
ete mora
roi raga ampo
t
ma
te
gu
r
A
o
e
n
o
o
.
F
E
S
F
P
R
C
C
3‘
4‘
5‘
9‘
2‘
3‘
2‘

(*) n Partida do Fogueteiro

Cruz Vermelha Portuguesa
Delegação Foz do Tejo – Margem Sul
| 212 227 746

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

Dias úteis

43 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23 13 13 13 13 23 43 58
33 33 33

53 33 32 33 33

43 43 43

43 43 43 43

53 53

53 53 53

Unidades de Saúde
UCSP de Amora | 212 274 200
UCSP de Corroios | 212 548 350/55
UCSP do Seixal| 212 277 188
USF Amora Saudável | 212 274 230/31
USF CSI Seixal | 212 277 183
USF Cuidar Saúde | 212 277 191
USF FF-MAIS | 212 128 230
USF Pinhal de Frades | 212 260 070
USF Rosinha | 212 273 500
USF Servir Saúde | 212 556 429
USF Torre | 212 274 320/30/05

Sábados, domingos e feriados

H 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
M 43 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
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Guarda Nacional Republicana
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940
Saúde 24 | 808 242 424

23 23 23 43 43 43 43 43 43 43 23 23 23 23 43

4‘

Assistência Farmâceutica
às populações – Linha nacional | 1400
Polícia de Segurança Pública
Divisão Policial do Seixal,
Torre da Marinha | 212 276 500
Cruz de Pau | 212 260 350
Seixal | 212 273 230
Corroios | 212 548 410

H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1
M 43 13 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 13 13 43 28

2‘

Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal
| 212 279 530
Bombeiros Mistos de Amora
| 212 255 555

Sublinhados: com partidas de Setúbal, os restantes partem de Coina

PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA)

Número Nacional de Socorro
| 112

UCSP: Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar
Hospital Garcia de Orta – Almada
| 212 940 294
l

a
túb
Se

24 ‘

Sublinhados: com destino a Setúbal, os restantes terminam em Coina.
Aos dias úteis o comboio das 8.13 horas termina no Fogueteiro

Atendimento Público
da Câmara Municipal do Seixal
O atendimento público dos pelouros da Câmara Municipal
do Seixal é realizado mediante marcação prévia, de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17.30 horas, através dos gabinetes
de apoio aos vereadores.

SOS – Mulheres Vítimas de Violência
| 800 202 148
Linha 65 – Apoio à Terceira Idade
e a Pessoas Dependentes
| 800 208 875
Segurança Social /
/Serviço Local de Amora
| 300 502 502
Tribunal Judicial da Comarca
do Seixal | 212 274 500
Julgado de Paz | 212 219 200

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL
Geral | 212 276 700
camara.geral@cm-seixal.pt
Seixal Limpo | 210 976 011
seixal.limpo@cm-seixal.pt
Piquete de águas, esgotos
e contadores | 210 976 700
| 210 976 046 (depois das 17 horas]
Proteção Civil Municipal
| 212 275 681
Leitura do consumo de água
| 800 500 210
CROACS | 210 976 200
croacs@cm-seixal.pt
Agendamento prévio para
atendimento nos Serviços Centrais
Atendimento geral e CIAC
| 212 276 770 | dpat@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788
dau.atendimento@cm-seixal.pt
Divisão Administrativa de Água,
Saneamento e Resíduos
(faturação e contratos) | 212 276 720
daas@cm-seixal.pt
Desenvolvimento Social e Cidadania
| 210 976 220 | ddsc@cm-seixal.pt
Finanças e Património | 212 275 780
df@cm-seixal.pt
Fiscalização Municipal | 210 976 202
dfm@cm-seixal.pt
Contactos para agendamento
prévio nas lojas do munícipe
Lojas do Munícipe | 212 275 776
agenda.lojas@cm-seixal.pt
Assembleia Municipal do Seixal
| 210 976 225
Freguesias
Junta de Amora | 212 268 730
Junta de Corroios | 212 535 814
Junta de Fernão Ferro | 215 979 195
União das Freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires
| 211 316 223
EDP
Informações | 800 505 505
Avarias | 800 506 506
Conservatória do Registo
Civil do Seixal | 212 271 217
Conservatória do Registo Predial
Cruz de Pau | 212 260 620
Seixal | 212 271 280
Repartição de Finanças
Cruz de Pau | 212 260 760
Seixal | 212 219 710
Centro de Emprego | 212 267 230
TÁXIS
Expresso táxis
| 212 250 265 | 212 250 270
| 968 485 593 | 917 297 278
Coop táxis
| 211 581 132 | 966 781 220
| 932 711 132 | sms: 4901 táxi já
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FARMÁCIAS | DEZEMBRO
Serviço permanente
Abreu Cardoso
Fonseca
Nurei
Bento Lino
Seruca Lopes
Bento Lino

1
2
3
4
5
6, 7, 9, 15, 16,
20, 22, 23, 24, 31
Silva Carvalho
8
Central da Amora
10
Vale Bidarra
11
Do Vale
12, 30
Novais
13
Além Tejo
14
St.ª Marta do Pinhal 17
Alves Velho
18
Matos Lopes
19
São Bento
21
Universo
25
Duarte Ramos
26
Moura Carneiro
27
Nova Santa Marta
28
Além Tejo
29

Farmácias de serviço – Linha 1400
A Associação Nacional de Farmácias
recomenda, especialmente aos grupos de risco, que os utentes deixem
de se dirigir diretamente às farmácias
e adquiram medicamentos através da
linha telefónica gratuita 1400. Esta
linha está disponível 24 horas por dia,
todos os dias da semana, e através
dela pode saber qual a farmácia que
tem os medicamentos de que precisa
mais perto de si e informar-se sobre a
possibilidade de entrega ao domicílio.
ABREU CARDOSO | R. Cidade Setúbal, 1-B,
Corroios | 212 545 585
ALÉM TEJO | Av. Dr. Arlindo Vicente, 20 A e 20 B
Torre da Marinha | 212 223 736
ALVES VELHO | R. Luís de Camões, 27,
Torre da Marinha | 212 211 132
BAIRRO NOVO | R. da Liberdade, 105-A,
Bairro Novo | 212 220 959
BENTO LINO | Av. de Vale de Milhaços, 34,
Corroios | 212 532 601
BIOTIFAR | R. José Carlos Ary dos Santos, 2-A,
Miratejo | 212 536 351
CENTRAL DA AMORA | R. MFA, loja 22, Amora
| 212 257 108
CENTRAL DE PAIO PIRES | Av. General
Humberto Delgado, 9-11, Paio Pires
|212 210 365
DO VALE | R. da Cordoaria, 5 B,Cruz de Pau
| 212 255 919
DUARTE RAMOS | Centro Comercial Belsul, 11,
Lj. 29, Cruz de Pau | 212 268 930
FLOR DA MATA | Av. 23 de julho, 56
| 213 157 308
FOGUETEIRO | Av. 1.º de Maio, 93 A e B,
Fogueteiro | 212 229 522
FONSECA | Pátio das Artes, 36 loja C8,
Estrada dos Foros de Amora
| 212 259 813
FOROS DE AMORA | Estrada dos Foros
de Amora, 120-A-B | 212 260 579
GODINHO | Largo da Igreja, 51, Seixal
| 212 213 580
HOLON VALE DE MILHAÇOS | R. Alexandre
Herculano, 2 A, Vale de Milhaços | 212 530 256
LUSITANA | Rua João Gil, 2, Arrentela
| 212 277 959
PINHAL DE FRADES | R. Dr. Raul Machado,
lote 52, Pinhal de Frades | 212 244 224
MATOS LOPES | R. 25 de Abril, 20 r/c, Amora
| 212 246 355
MOURA CARNEIRO | RioSul Shopping,
Loja 0.044 A | 212 277 868
NOBRE GUERREIRO | Av. Marcos de Portugal,
20-A, Amora | 212 276 470
NOVA AMORENSE | R. Oliveira Martins, 4-B, 
Paivas | 212 268 818
NOVA SANTA MARTA | Av. Rui Grácio, 84 - A/B,
Santa Marta do Pinhal | 213 462 687
NOVAIS | Av. José António Rodrigues, 89-A,
Aldeia de Paio Pires | 212 225 495
NUREI | R. da Igreja, Lt. 831 A, r/c,
Fernão Ferro | 212 120 384
QUINTA DA TORRE | Av. 25 de Abril, 65,
Torre da Marinha | 212 224 750
ROMANA | R. Gil Vicente, 25, Vale de Milhaços
| 212 546 293
SÃO BENTO | R. Ana Castro Osório, 10-A, Amora
| 212 225 539
SEIXAL | Av. Vasco da Gama, 15, Seixal
| 212 222 658
SERUCA LOPES | Trav. Paz, 4-B, Casal do Marco
| 212 210 369
SILVA CARVALHO | Praceta Emídio Santana,
6 – 6 A | Aldeia de Paio Pires | 210 993 415
SOUSA MARQUES | Av. Luís de Camões, 2,
Miratejo | 212 555 006
ST.ª MARTA DO PINHAL | R. Mário Sampaio
Ribeiro, 7, St.a Marta do Pinhal | 212 255 300
UNIVERSO | Av. 25 de Abril, 60 B, Corroios
| 212 535 084
VALE BIDARRA | R. Luís de Camões, Lt. 350,
Fracção A e B, Fernão Ferro | 212 121 121
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Seixal + Participação

Novo portal permite ao munícipe
intervir sobre o espaço público

Complexo Municipal de Atletismo
Carla Sacramento

Seixal tem
Área Dedicada
para Doentes
Respiratórios
Encontra-se em instalação, no
Complexo Municipal de Atletismo Carla
Sacramento, uma Área Dedicada para
Doentes Respiratórios na Comunidade
(ADR-C).Esta nova unidade está a ser instalada pela Câmara Municipal do Seixal,
para a utilização pelo Agrupamento de
Centros de Saúde Almada-Seixal, uma
vez que, até agora, existia apenas uma
ADR-C para servir os concelhos do Seixal
e de Almada, a funcionar no Laranjeiro.
O Agrupamento de Centros de Saúde
Almada-Seixal será responsável pelos
cuidados de saúde prestados neste local,
onde será feita a avaliação clínica dos
doentes com suspeita de infeção respiratória aguda que, pela gravidade dos sintomas, necessitem de avaliação médica
presencial, seja em resultado da gripe
comum ou da covid-19.
Esta resposta vem tirar dos circuitos
normais dos centros de saúde as pessoas que apresentam infeções respira-

tórias, evitando o contacto com doentes
que apresentam outras patologias.
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, e vereadores da autarquia visitaram o espaço
durante a sua instalação.
A ADR-C do Seixal integra quatro gabinetes para consultas, uma sala de tratamentos e outros espaços de apoio, com
áreas diferentes para doentes infetados
e para doentes suspeitos e em estudo.
O encaminhamento do doente suspeito para as Áreas Dedicadas para Doentes
Respiratórios na Comunidade é feito
mediante a avaliação da Linha SNS24,
pelas unidades de saúde familiares ou
unidades de cuidados de saúde personalizados. Caso haja suspeita de covid-19,
o doente é encaminhado para o teste de
rastreio.
O investimento da Câmara Municipal
do Seixal na instalação da ADR-C no concelho é de 150 mil euros.

O portal Seixal + é a plataforma informática que permite ao munícipe reportar
as situações ocorridas na via pública aos
serviços municipais e espoletar a rápida
resolução dos mesmos. As participações
podem referir-se a iluminação danificada, resíduos depositados ilegalmente
na via pública, veículos abandonados ou
pavimentos degradados, ou sugestões de
melhoria do espaço público. A plataforma
Seixal + é um investimento de 101 212
euros e integra o projeto Seixal On.
Para utilizar o portal use o browser
Google Chrome ou Microsoft Edge, através de dispositivo móvel ou computador. Registe-se em seixalmais.cm-seixal.pt e faça o login. Encontrará estas
aplicações: Participação/Ocorrências;
Serviços Online; Fórum Seixal e Seixal
Wi-Fi. Ao clicar em reportar, na área
Participação/ /Ocorrências, surge um
marcador com a área de localização, cujo
campo de morada fica logo preenchido,
descreva a ocorrência e adicione foto.
Após confirmação dos dados, carregue
em reportar.
O lançamento do portal decorreu dia
26 de novembro, numa sessão online,
realizada no âmbito do Fórum Seixal +.

A vereadora Manuela Calado falou sobre
o portal: «Uma ferramenta que faz a ponte entre as unidades orgânicas da câmara e os quatro gabinetes de participação,
através da participação dos utilizadores
da plataforma».
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, considerou
que «O portal simplifica a gestão tanto
dos serviços como dos utilizadores: os
munícipes». O autarca deixou o repto:
«Acedam ao portal, ajudem-nos a ter
um concelho qualificado e mais próximo».
O portal desenvolvido pelo Gabinete
de Participação da Câmara Municipal do
Seixal permite ao cidadão ter um papel
ativo na vida municipal. Participe.

Seixal + Estacionamento

Concelho já tem mais 312
novos lugares
O parque de estacionamento em
Corroios, junto ao Mercado de Levante,
com 221 lugares, já está em funcionamento. A infraestrutura serve os
utentes da estação ferroviária e público em geral. O projeto foi criado pelo
Gabinete de Participação de Corroios
(GPAR) da Câmara Municipal do Seixal
e desenvolveu-se no âmbito do Seixal +
Estacionamento para responder às dificuldades de estacionamento sentidas
nas zonas envolventes às interfaces de
transportes públicos. A autarquia in-

veste 1,3 milhões de euros e cria 6 novos
parques, com 2 mil lugares gratuitos.
Este é o segundo parque a entrar em
funcionamento. O primeiro, com 94 lugares, fica na Praça José Queluz.
O Gabinete de Participação de
Corroios situa-se na Rua Cidade de
Aveiro, o gabinete recebe os munícipes que queiram dar contributos para
qualificar a sua localidade ou obterem
informações. O projeto enquadra-se na
estratégia de proximidade implementada pela Câmara do Seixal.
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Aprovação de mais de 100 milhões de euros de investimento
nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2021

Autarquia investe
na qualidade de vida
As Grandes Opções do Plano e Orçamento
(GOP) da Câmara Municipal do Seixal para
2021 foram aprovadas pela Assembleia
Municipal do Seixal. A sessão decorreu
online, nos dias 25 e 26 de novembro, e
revestiu-se de grande importância por ser
o momento em que foi aprovado o orçamento da autarquia naquele que será o
último ano do mandato.
A CDU e o presidente da Junta da
Freguesia de Fernão Ferro votaram a favor,
o PS, PSD, CDS e PAN votaram contra e o
BE absteve-se. Sobre o orçamento para
2020, no valor de 101,5 milhões de euros,
Joaquim Santos, presidente da Câmara
Municipal do Seixal, explicou que, pela
primeira vez em cinco anos, o orçamento
municipal diminuiu: «Tínhamos vindo a aumentar o orçamento devido ao aumento
de receitas, mas com a pandemia houve
uma quebra nas receitas e o orçamento foi
afetado em cerca de 4 milhões de euros
relativamente a 2020.»
Um segundo aspeto que o autarca des-

tacou foi que este orçamento integra valores residuais para as 19 competências
que vão ser assumidas pelo município
em 2021, pois, em 18 delas, a autarquia
«desconhece em absoluto as tarefas a
desempenhar, porque não recebemos do
Governo qualquer informação sobre essas
competências».
Joaquim Santos salientou ainda que o
orçamento prevê que a aquisição dos
Serviços Operacionais esteja concluída (aguarda a emissão de despacho do
ministro das Finanças para ir a visto do
Tribunal de Contas), inclui verbas para
ações relacionadas com o combate à covid-19 e ainda uma forte aposta nos salários e carreiras dos trabalhadores municipais, pois atribui mais 5 milhões de euros
para recursos humanos, no âmbito dos
processos de SIADAP, da opção gestionária e da atribuição do subsídio de insalubridade, penosidade e risco.
Outro aspeto que o presidente da câmara
valorizou foi o facto de este ser «um orça-

mento plural, uma vez que inclui 84 por
cento do total das propostas dos partidos,
mas que mesmo assim contou com vários
votos contra».

Atividade municipal

No período da ordem do dia, os deputados
municipais colocaram várias questões,
sendo de destacar as descargas na Baía;
a deposição de resíduos na via pública; os
estudos ambientais e o apoio aos setores
fustigados pelo confinamento. Também
houve perguntas sobre os pontos de carregamento elétrico; a falta de trabalhadores nas escolas e os projetos realizados
nas áreas cultural e social.
No período antes da ordem do dia, foram
aprovados nove documentos. Exortar o
Governo à suspensão imediata da Lei das
Transferências das Competências para
os municípios e exigir ao Governo a revogação da decisão de duplicação do valor
da taxa de gestão de resíduos (TGR) foram
os dois temas das moções apresentadas

pela CDU e aprovadas por maioria.
A saudação do PS à Área Metropolitana
de Lisboa e ao Fundo Ambiental pela contratação de autocarros para reforço do
transporte públicos nas horas de ponta
foi aprovada por maioria, enquanto a recomendação para criação de um lugar de
estacionamento para deficientes em frente ao IEFP foi aprovada por unanimidade.
O Dia Internacional pela Eliminação da
Violência contra as Mulheres foi o assunto
de duas moções, uma do PS e outra do BE,
ambas aprovadas por unanimidade.
A recomendação do PSD sobre a adesão
do município do Seixal ao Plano Local de
Leitura foi aprovada por unanimidade.
O PAN apresentou um voto de congratulação pelo aumento da verba para a
implementação de respostas de proteção e bem-estar animal no Orçamento do
Estado para 2021 e uma recomendação
para a criação do portal do munícipe da
transparência, ambos os documentos foram aprovados por maioria.
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Conheça os projetos da câmara para o concelho

Concelho do Seixal,
uma terra onde é bom viver
O concelho do Seixal está a crescer, e
prova disso são os mais de 900 milhões
de euros de investimento público e privado em diversos projetos, que vão, entre
outros, requalificar toda a zona em torno
da Baía, nas áreas do turismo, atividades
náuticas, de lazer, desenvolvimento eco-

nómico, restauração e hotelaria.
Entre os projetos previstos para 2021 estão
também a requalificação de espaços públicos e equipamentos que irão criar mais emprego e reforçar o desenvolvimento social e
económico do concelho.
O concelho do Seixal faz a diferença. A dife-

rença na promoção da qualidade de vida da
população, dos mais jovens aos mais idosos
e a diferença nos apoios concedidos e parcerias estabelecidas com as instituições e
associações, garantindo-lhes as condições
para que cumpram a sua missão. E, apesar
de não ser da competência do Poder Local,

apoia a construção de equipamentos sociais, de saúde e educativos e assegura o
apoio às forças de segurança e proteção civil. Em 2021, a Câmara Municipal do Seixal
vai continuar a trabalhar para que o concelho do Seixal continue a ser uma terra onde
vale a pena viver, trabalhar, estudar e visitar.

Serviço público e participação
No Seixal, o serviço público de qualidade é alcançado com a participação
dos trabalhadores e dos munícipes na gestão municipal.
Projetos para 2021
• Instalação da Loja de Cidadão em Amora (obra em curso);
• Construção do Cemitério Municipal de Fernão Ferro (obra em adjudicação);
• Instalação da nova Loja do Munícipe de Miratejo (obra em curso);
• Prosseguir obras e projetos de proximidade no âmbito do Gabinete de Participação
(obras em curso);
• Potenciar a aplicação Seixal + para reforçar a proximidade com a população e o serviço público (já em funcionamento);
• Aumentar a rede Seixal Wi-Fi (atualmente com 28 spots com acesso livre à internet).

Loja de Cidadão em Amora (em construção)

Cemitério Municipal de Fernão Ferro

Aumentar a rede Seixal Wi-Fi
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Desenvolvimento económico
e emprego
Investir no Seixal é apostar num concelho com mão de obra qualificada e todas as
condições para receber as mais diversas atividades económicas e projetos inovadores.

Mercado Municipal da Cruz de Pau (em construção)

Projetos para 2021
• Requalificar os mercados municipais da Cruz de Pau, da Torre da Marinha, de Aldeia
de Paio Pires, do Casal do Marco e de Pinhal de Frades (obras em adjudicação);
• Continuar as ações de captação de investimento, no âmbito Projeto do Arco Ribeirinho Sul/Lisbon South Bay;
• Desenvolver o Centro Inova Miratejo, espaço de desenvolvimento sustentado de novos projetos de start-ups (obra em curso);
• Aumentar a oferta da Incubadora de Empresas Baía do Seixal, alargando-a ao setor
cooperativo e lançando um novo conceito através do Centro de Inovação Criativa no
Seixal;
• Promover o Silk Road Lisboa, o maior parque tecnológico da região, no Pinhal das
Freiras, em Amora.

Centro de Inovação Criativa no Seixal

Turismo
«Seixal, Uma Baía no Coração do Tejo» é o nome da marca que leva o município a
eventos nacionais e internacionais e traz cada vez mais visitantes ao nosso território.
Projetos para 2021
• Iniciar a construção dos centros náuticos de Amora e do Seixal, para servir as associações náuticas e os seus atletas e potenciear a ligação da população à Baía;
• Apoiar a instalação de novas unidades hoteleiras e de alojamento local no concelho;
• Desenvolver um plano de pormenor para a criação do Eco Resort do Seixal;
• Avançar com o projeto para o prolongamento para norte do passeio ribeirinho de
Amora;
• Construir uma Estação de Serviço de Autocaravanas junto ao Terminal Fluvial do
Seixal;
• Lançar o concurso para o novo terminal de embarcações de operadores marítimo-turísticos e um novo equipamento de restauração, que já foi concessionado, ambos
no antigo terminal fluvial do Seixal.
Centro Náutico de Amora

Centro Náutico do Seixal

Eco Resort do Seixal
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Planeamento e urbanismo
A capacidade de planeamento urbanístico e ordenamento do território de forma
equilibrada têm potenciado a conclusão de vários processos de reconversão urbanística.

Frentes ribeirinhas de Arrentela e Seixal

Projetos para 2021
• Avançar com a alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal do Seixal;
• Concluir o projeto de requalificação da frente ribeirinha do Seixal (2.ª fase) e lançar
o concurso da obra;
• Concluir os projetos de requalificação dos núcleos urbanos antigos de Arrentela,
Amora e Aldeia de Paio Pires;
• Prosseguir as parcerias com as associações de moradores para a realização de
infraestruturas nas Áreas Urbanas de Génese Ilegal do concelho.

Núcleo urbano antigo de Aldeia de Paio Pires

Cultura e património
O concelho do Seixal tem uma forte dinâmica cultural e de promoção do património, com equipamentos municipais com uma programação regular de qualidade e a
realização de iniciativas de referência.
Projetos para 2021
• Concluir o Centro Internacional de Medalha Contemporânea na Quinta da Fidalga, em
Arrentela (obra em curso);
• Construir o Centro de Interpretação Patrimonial e Ambiental do Parque Urbano de
Miratejo, valorizando o monumento nacional da Olaria Romana da Quinta do Rouxinol
(obra adjudicada);
• Lançar o concurso para a obra do Centro Cultural de Amora;
• Instalar a componente oficinal na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro;
• Apoiar a requalificação dos equipamentos do movimento associativo cultural do concelho (obras em curso);
• Continuar a promover o teatro, em parceria com a companhia profissional Teatro da
Terra, que escolheu o concelho do Seixal para se estabelecer;
• Programar o Centro Educativo do 25 de Abril.

Centro Cultural de Amora

Centro Internacional de Medalha Contemporânea (em construção)

Companhia profissional Teatro da Terra, residente no concelho
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Desporto
Movimento associativo, autarquias, escolas e outras instituições contribuem ativamente para que o concelho do Seixal tenha hoje um elevado índice de prática
desportiva.
Projetos para 2021
• Concluir a obra da Piscina Municipal de Paio Pires (obra em curso);
• Concluir a construção do Complexo Desportivo do Clube Associativo de Santa Marta
do Pinhal (obra em curso);

Piscina Municipal de Paio Pires (em construção)

• Apoiar a conclusão das obras do Centro de Treinos do Amora Futebol Clube no Parque
Municipal do Serrado (obra em curso);
• Iniciar a obra de requalificação do Estádio Municipal da Medideira;
• Lançar o concurso do Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro;
• Prosseguir o investimento na requalificação das instalações e equipamentos desportivos do movimento associativo popular (obras em curso);
• Apoiar o desporto adaptado como forma de inclusão das pessoas com deficiência e
projeção de atletas paraolímpicos.

Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro

Educação
A valorização e defesa da escola pública está bem patente no trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido no município na área da educação.
Projetos para 2021
• Concluir as obras de requalificação e ampliação da Escola Básica de Aldeia de Paio
Pires (obra a retomar);
• Adjudicar e iniciar a obra do novo Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau;
• Prosseguir o Plano Municipal de Remoção de Coberturas com Fibrocimento nas escolas do concelho;
• Continuar a instalar novos computadores em todas as escolas do ensino básico e
pré-escolar e investir na substituição de mobiliário e outros equipamentos;
• Apoiar a Casa do Educador do Concelho do Seixal e o seu projeto da Universidade
Sénior, com novas instalações no antigo edifício do Grémio da Lavoura, no Fogueteiro
(obra em curso);
• Preparar os concursos de requalificação e ampliação das escolas básicas de Arrentela e do Bairro Novo, de Santa Marta de Corroios e do Jardim de Infância do Fogueteiro.

Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau

Escola Básica de Aldeia de Paio Pires (em construção)

Futuras instalações da Universidade Sénior do Seixal, no Fogueteiro (em construção)
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Juventude
No Seixal, são criadas condições e oportunidades para que os jovens participem
ativamente no desenvolvimento do concelho, nomeadamente através de apoio ao
movimento associativo juvenil.
Projetos para 2021
• Programar um novo Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil em Amora;
• Lançar um novo festival de música rock e heavy metal;
• Lançar o Fórum Seixal Jovem;
• Desenvolver um programa de habitações a custos controlados para jovens do concelho;
• Desenvolver o estudo para a instalação de uma pousada da juventude no concelho.
Novo festival de música rock e heavy metal

Saúde
No concelho são desenvolvidos vários projetos de promoção da saúde e de estilos
de vida saudável, em parceria com entidades locais e nacionais, no âmbito do projeto Seixal Saudável.
Projetos para 2021
• Concluir a construção dos espaços exteriores do novo Centro de Saúde de Corroios,
de acordo com protocolo assinado com o Ministério da Saúde em março de 2017 (obra
em curso);
• Construir os acessos principais e infraestruturas exteriores ao hospital do Seixal, de
acordo com adenda ao protocolo estabelecida com o Ministério da Saúde em junho
de 2018;
• Participar na Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da Organização Mundial da Saúde;
• Dinamizar as iniciativas de educação para a saúde e promoção de estilos de vida
saudáveis;
• Continuar as parcerias com instituições de saúde para promover o combate à pandemia de covid-19.

Desenvolvimento social
A Rede Social do Seixal tem 236 instituições que se unem em torno do mesmo
objetivo: apoiar quem mais precisa. São muitos os projetos e iniciativas desenvolvidos nas áreas da terceira idade, infância, deficiência, comunidades migrantes e
ciganas, sem abrigo e vítimas de violência e discriminação.

Centro de Dia do Casal do Marco

Centro de Saúde de Corroios (em construção)

Projetos para 2021
• Apoiar a construção do novo Centro de Dia do Casal do Marco;
• Apoiar e comparticipar as candidaturas a financiamento por parte do Governo dos lares de idosos de Corroios, Pinhal de Frades, Casal do Marco e Fernão Ferro (este último
já com obra em curso);
• Apoiar e comparticipar as candidaturas a financiamento por parte do Governo às
novas creches sociais de Amora, Miratejo, Fogueteiro e da Associação dos Serviços
Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Seixal;
• Apoiar e comparticipar a candidatura a financiamento por parte do Governo da Unidade de Cuidados Integrados de Arrentela da Santa Casa da Misericórdia do Seixal;
• Continuar a assegurar as medidas de apoio às famílias, instituições e empresas, consideradas como adequadas à situação epidemiológica.

Lar de Idosos de Fernão Ferro (em construção)
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Habitação
O realojamento social e intervenções nos bairros, a reabilitação de habitações e de
espaços públicos estão entre as medidas que têm vindo a ser tomadas na área da
habitação.
Projetos para 2021
• Promover o realojamento das famílias que habitam em Vale de Chícharos no quadro
do protocolo celebrado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana;
• Criar o Plano Municipal de Habitação, prosseguindo o trabalho de gestão e acompanhamento da habitação social municipal;
• Desenvolver e concretizar os projetos de reabilitação dos espaços públicos da Cucena, Quinta do Cabral, Quinta da Princesa e Fogueteiro, a par da criação de equipamentos de utilização coletiva (obras adjudicadas);
• Continuar a desenvolver as Áreas de Reabilitação Urbana (ARU), com programas de
incentivo à reabilitação do parque habitacional e de criação de habitação, incluindo o
apoio ao movimento cooperativo habitacional;
• Desenvolver os projetos Pinte a Sua Casa e Reabilite o Seu Prédio, dando apoios
materiais e financeiros a quem requalifique as suas habitações.

Projetos Pinte a Sua Casa e Reabilite o Seu Prédio

Ambiente
A valorização da área verde do concelho, que ocupa mais de 356 mil m2, é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente.
Projetos para 2021
• Implementar o Laboratório Vivo para a Descarbonização e os seus projetos em torno
da Baía do Seixal, no âmbito do Projeto Seixal On;
• Executar a 2.ª fase da construção do Parque Urbano do Seixal, na Mundet (obra
adjudicada);
• Construir o Parque Metropolitano da Biodiversidade, avançando com a construção da
1.ª fase na Verdizela, em Corroios (obra em adjudicação);
• Realizar o projeto para a Construção do Centro Ciência Viva de Interpretação Ambiental da Baía do Seixal;
• Iniciar a construção do Parque Urbano do Miratejo (obra adjudicada);
• Construir os espaços agrícolas da Quinta do Paço e da Quinta das Sementes;
• Desenvolver os projetos do Parque Natural de Arrentela e do Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras, em Fernão Ferro.

Água, saneamento e resíduos
A manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento e a recolha de
resíduos sólidos urbanos são serviços municipais realizados diariamente, cuja melhoria constante visa ir ao encontro das necessidades da população.
Projetos para 2021
• Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro (obra em conclusão);
• Avançar com o concurso da obra de ampliação e requalificação do Centro Distribuidor
de Água de Belverde;

Obras de saneamento e infraestruturas na Verdizela

Parque Urbano do Seixal

• Avançar com as 3.ª e 4.ª fases das obras de saneamento e infraestruturas na Verdizela, Corroios;
• Concluir a rede de saneamento e obras de infraestruturas nos Morgados II (6.ª fase),
em Fernão Ferro;
• Prosseguir a implementação do novo modelo de higiene urbana, com mais equipamentos, novos circuitos e melhoria da recolha dos resíduos sólidos urbanos;
• Alargar a recolha de resíduos urbanos biodegradáveis no âmbito do projeto Recolher
Porta a Porta para Valorizar;
• Instalar novos sistemas de recolha semienterrada;
• Prosseguir com as ações integradas Seixal + Perto.

Recolha porta a porta de biorresíduos
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Mobilidade e transportes
Com vista a assegurar melhores condições de tráfego e qualificar as vias existentes, tem havido um forte investimento na beneficiação de vias e estradas municipais, com mais repavimentações, construção de passadeiras e passeios, rotundas,
obras de sinalização e outras.
Projetos para 2021
• Concluir o Plano de Mobilidade e Transportes do Concelho do Seixal;
• Lançar o concurso da obra de construção da alternativa à EN10 até Amora;
• Avançar com a criação de parques de estacionamento gratuitos nas envolventes das
interfaces de transportes públicos (obras em curso);
• Prosseguir a concretização da Rede Ciclável do Município do Seixal;
• Prosseguir o Plano de Execução e Requalificação de Passeios no âmbito do projeto
Peões em Segurança (obras em curso);
• Participar com cerca de 2 milhões de euros na implementação do modelo de passe
social intermodal e novo concurso da rede de transporte coletivo de passageiros que
vai aumentar a oferta em 65 por cento no concelho.

Forças humanitárias e de segurança
Nesta área, o apoio às duas associações de bombeiros é uma constante, valorizando a sua atividade diária no socorro às populações, bem como a capacitação do
Serviço Municipal de Proteção Civil com mais meios para melhor intervenção.

Apoio às corporações de bombeiros do concelho

Construção da alternativa à EN10 até Amora

Projetos para 2021
• Prosseguir o apoio às corporações de bombeiros do concelho, valorizando a sua capacidade de intervenção e socorro, nomeadamente com o investimento em mais e
melhores viaturas e equipamentos;
• Capacitar o Serviço Municipal de Proteção Civil com mais meios, nomeadamente de
uma viatura de catástrofe e equipamentos de escoramento.

Serviço Municipal de Proteção Civil

Bem-estar animal
O Seixal tem defendido a promoção da proteção dos animais, sendo pioneiro no
não abate de animais no canil municipal e no estabelecimento de parcerias com
organizações de voluntários que atuam nesta área, defendendo a adoção e o não
abandono.
Projetos para 2021
• Prosseguir a qualificação das instalações do atual Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal (CROACS), dotando-o de mais meios, recursos humanos,
veterinários, enfermeiros e auxiliares;
• Prosseguir o estabelecimento de parcerias com organizações de voluntariado de
bem-estar animal;
• Executar os projetos e lançar o concurso da obra de construção de um novo CROACS,
com mais área e mais funcional;
• Construir novos parques de atividades para canídeos.

Parque Canino de Amora

Concelho do Seixal, uma terra onde é bom viver

