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Seixal investe mais de 3,5 milhões de euros no combate à pandemia

Câmara instala três centros municipais
de vacinação e assegura transporte
gratuito aos utentes
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Estudo da DECO sobre tarifários de água

Seixal tem das tarifas mais baixas de água,
saneamento e resíduos da AML
O Seixal tem das tarifas mais baixas de água,
saneamento e resíduos da Área Metropolitana
de Lisboa (AML), segundo um estudo dos tarifários em vigor em 2020 publicada pela DECO
– Associação Portuguesa para a Defesa dos
Consumidores.
O município da AML com a tarifa mais elevada
é Mafra, com um valor total anual de 388,62
euros, o que perfaz 32,39 euros por mês. Em

comparação com a tarifa no concelho do Seixal,
a diferença é de 12,38 euros por mês.
Verificou-se ainda que os tarifários mais caros
são nos municípios que realizaram contratos
de concessão com entidades privadas. Este
facto só comprova o que há muito o município
do Seixal tem defendido: só a gestão pública da
água, saneamento e resíduos garante a melhor
qualidade e tarifas mais baixas. 11
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Câmara do Seixal
dinamiza Centro
Comercial
de Miratejo

Remodelação
das redes de água
e saneamento
em Fernão Ferro

A autarquia está a investir em
obras de requalificação do
Centro Comercial de Miratejo,
em Corroios, que visam a dinamização daquele espaço
com a instalação da nova Loja
do Munícipe, o Centro Inova
Miratejo e com um auditório.

A Câmara Municipal do Seixal
está a desenvolver uma vasta
intervenção nas redes de água e
de saneamento nos Morgados,
contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população
da freguesia de Fernão Ferro.
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AMESEIXAL
promove eficiência
energética
nas escolas

Escolas e creches
recebem filhos
de trabalhadores
essenciais

Melhorar a eficiência energética
na área da iluminação interior
nas escolas do 1.º ciclo do ensino básico é o objetivo do EduLUX,
um projeto que damos a conhecer nesta edição.

No âmbito da suspensão de atividades letivas e não letivas, no
concelho foram designadas escolas de acolhimento para apoio
aos filhos dos trabalhadores de
serviços essenciais. Conheça
a lista de estabelecimentos de
ensino de acolhimento.
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Câmara Municipal
do Seixal na linha
da frente pela vida
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

Apesar de a situação se manter complexa, com uma crise
pandémica que persiste, a Câmara Municipal do Seixal
continua a prestar o melhor serviço público para garantir
o bem-estar da população que, em virtude da conjuntura,
também viu as suas dificuldades aumentarem. Dificuldades que, dentro das nossas competências, procurámos
colmatar, ao termos investido até esta data cerca de 3,5
milhões de euros do orçamento municipal para o combate
à pandemia.
Continuamos na linha da frente, garantindo a limpeza urbana, a manutenção dos espaços públicos, a recolha de
resíduos, o tratamento das questões mais prementes dos
munícipes. Um trabalho que se estende à defesa do acesso
aos cuidados de saúde e assistência aos idosos e à população vulnerável. Nesse sentido, a Câmara Municipal do
Seixal instalou três centros municipais de vacinação contra
a covid-19, onde estão a ser vacinados os utentes considerados prioritários pelos serviços de saúde. Estamos ainda
a disponibilizar transporte para os centros de vacinação às
pessoas que não disponham deste recurso. Para tal, os munícipes devem contactar a linha telefónica ou o email que a
autarquia criou para o efeito.
Estamos conscientes da dimensão da operação, pelo que
instaremos as autoridades competentes para que o processo decorra com transparência e a vacinação chegue a toda
a população. Desde 8 de fevereiro que temos condições
para vacinar 6 mil pessoas por semana, mas por falta de
vacinas só foram vacinadas 3362 pessoas nos centros de
vacinação até final de fevereiro. O Governo tem de reforçar
a aquisição das vacinas o quanto antes.
Sempre lutámos por mais e melhor saúde e a pandemia
veio comprovar que, se o Governo já tivesse cumprido a
construção do hospital do Seixal, teríamos mais condições
para travar esta crise sanitária.

A autarquia disponibiliza transporte para os centros
municipais de vacinação.
Crucial é que a vacinação chegue a toda a população.
No entanto, é um facto que a vida prossegue e que a Câmara Municipal do Seixal tem de preparar o futuro e continuar
o trabalho por um concelho coeso, alicerçado em projetos
que elevem a qualidade de vida. Nessa perspetiva, reiniciámos em fevereiro as sessões do Fórum Seixal +, nas quais
apresentamos os projetos estruturantes para o território.
Num quadro de democracia participativa, contamos com
os contributos de todos para encontrarmos as melhores
soluções para a sua concretização.
Projetamos o futuro, com foco no presente e nas intervenções em curso por todo o concelho. Exemplo disso é a
construção da Loja de Cidadão, uma responsabilidade do
Governo, mas em que a autarquia do Seixal está a investir
mais de 2 milhões de euros, para tornar mais acessível aos
munícipes o contacto com os serviços públicos da Administração Central e Local. Em fase final de construção, estão
a Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires e o Centro Internacional de Medalha Contemporânea, pois defendemos
que, mesmo no atual contexto, é possível fazer desporto e
viver a cultura. Estamos igualmente a promover a criação
do Auditório Municipal e da Loja do Munícipe de Miratejo,
no sentido de criar respostas para a comunidade.
Acreditamos que juntos somos mais fortes, num concelho
com potencialidades e recursos para assegurar o desenvolvimento a que nos propusemos durante este mandato.
Mantendo a orientação estratégica de defesa do serviço

público, em 2020 mais uma vez fomos dos municípios em
que a fatura da água foi das mais baratas. Da análise efetuada pela DECO, o Seixal surge como um dos municípios
onde as tarifas são das mais baixas entre todos os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Além
de uma água de excelente qualidade, os munícipes encontram tarifas acessíveis. Mais uma vez, demonstramos que
é possível uma gestão pública de qualidade com baixos
custos para a população. Esta é a motivação para prosseguirmos o nosso trabalho em prol da população, apesar
dos desafios com que nos confrontamos diariamente.
Será, pois, na melhoria contínua, na procura de novas soluções e reinventando formas de trabalho que daremos continuidade ao nosso projeto autárquico.
Estamos na linha da frente pela vida.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
Autarquia contra aumento
da tarifa cobrada pela Amarsul

Fórum Seixal +,
onde a sua opinião conta

Fernão Ferro merece ensino
dos 2.º e 3.º ciclos e secundário

A Câmara do Seixal contesta o aumento da tarifa de
tratamento de resíduos sólidos urbanos (RSU) comunicado pela Amarsul e fixado pela Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e Resíduos, ainda por cima no
contexto de pandemia, com dificuldades para as famílias e empresas. Comparativamente a 2015, quando a
Amarsul era totalmente pública, a autarquia atualmente paga à empresa, maioritariamente privada, quase o
dobro do valor por tonelada de resíduos depositados
em aterro, que passou de 29,20 euros para 54,50 euros. Este facto prova o que defendemos: só a gestão
pública garante a qualidade e tarifas mais baixas.

Em 2021, o Fórum Seixal + regressa às plataformas
digitais do município, num modelo que volta a colocar
em debate temas e projetos de interesse estratégico
para o concelho, e em que todos podem dar o seu contributo. Uma forma de governação local, em que as decisões sobre o planeamento e os investimentos municipais são, democraticamente, partilhadas com todos.
Apelamos à participação da população, todos podem
colocar as suas questões sobre os temas em debate
através do email forumseixal@cm-seixal.pt, as quais
serão posteriormente respondidas pelas equipas técnicas dos projetos.

A Resolução da Assembleia da República n.º 44/2021
que recomenda ao Governo iniciar o processo de construção de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino
básico e do ensino secundário na freguesia de Fernão
Ferro foi publicada no dia 3 de fevereiro. É uma reivindicação antiga da população, que a Câmara Municipal
apoia desde sempre, ao considerar inadmissível que
uma freguesia com uma população jovem e de 20 mil
habitantes não conte com nenhuma escola da responsabilidade do Ministério da Educação.
A Câmara do Seixal não desistirá de pressionar o Governo para avançar com a concretização da obra.
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Centro Municipal de Vacinação no Pavilhão Desportivo
do Portugal Cultura e Recreio, em Arrentela

Primeira fase de vacinação

Centros municipais têm
capacidade para vacinar mais
de 6 mil pessoas por semana
A vacinação contra a covid-19 no concelho do Seixal teve início no dia
12 de fevereiro com a aplicação de vacinas a pessoas com 80 ou mais
anos de idade ou mais de 50 anos e insuficiência cardíaca, doença
coronária, insuficiência renal ou doença respiratória, que foram previamente contactadas pelo Serviço Nacional de Saúde para o efeito.
Foram ainda vacinados bombeiros das corporações de Amora e do
Concelho do Seixal.
O primeiro dia do processo decorreu no Pavilhão Multiusos da Quinta
da Marialva, em Corroios.
Até ao final do mês de fevereiro, e com a entrada em funcionamento
dos outros dois centros municipais de vacinação, instalados em
Amora e Arrentela, foi administrado um total de 2989 vacinas, dando
continuidade a um processo que, além dos grupos abrangidos no primeiro dia, inclui igualmente profissionais das forças de segurança e da
Cruz Vermelha Portuguesa.
Destas vacinas, 981 foram aplicadas no Pavilhão Multiusos da Quinta
da Marialva e 1123 vacinas no Pavilhão dia Desportivo Escolar Paulo
da Gama, em Amora. No Pavilhão Desportivo do Portugal Cultura e
Recreio, em Arrentela, foram aplicadas 885 vacinas.
Presente no primeiro dia da vacinação, em Corroios, Alexandre Tomás,
diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal assegurou que neste momento «por dia podemos vacinar cerca de 300 pessoas», mas é possível «aumentar essa capacidade, quer pelo número
de equipas, quer pelo número de horas de vacinação».
O responsável do Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal
garantiu que «a vacina é segura» e assegurou que «não é o facto de ter
ou não ter médico ou equipa de família que garante a vacinação» e que
«todos vão ser vacinados».
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, reconheceu que «o início da vacinação é uma excelente notícia e o facto de
incluir também os bombeiros é algo que nos deixa muito satisfeitos,
pois são pessoas que estão diariamente na linha da frente e que mereciam ter sido contempladas na primeira fase da vacinação, como
sempre reivindicámos».
Joaquim Santos lamentou ainda que apesar de existir «capacidade
para vacinar mais de 6000 pessoas por semana» o número de vacinas
disponibilizadas fique todas as semanas muito aquém dessa capacidade e desejou «que este processo decorra com tranquilidade e em
segurança e que em breve possamos todos ser vacinados e voltar à
normalidade».

Autarcas visitam o Centro Municipal de Va
no Pavilhão Desportivo Escolar Paulo da G

Vacinação contra a covid-19 no concelho do Seixal

Câmara assegura tra
os centros municipa
A CÂMARA Municipal
do Seixal instalou três centros
municipais de vacinação contra a covid-19, localizados no
Pavilhão Multiusos da Quinta da
Marialva, em Corroios, no Pavilhão
Desportivo Escolar Paulo da
Gama, em Amora, e no Pavilhão
Desportivo do Portugal Cultura e
Recreio (PCR), em Arrentela. Este
investimento acresce aos 3,5 milhões de euros que a Câmara do
Seixal já investiu no combate à
doença.
Apesar de solicitada para a disponibilização de apenas duas estruturas, a autarquia considerou
ser esta a melhor forma de distribuir equitativamente a população.
Os centros de Corroios e Amora
ficam dedicados à vacinação da população destas freguesias, 50 mil
pessoas em cada, enquanto o do
pavilhão desportivo do PCR acolhe as 70 mil pessoas residentes

no Seixal, Arrentela, Aldeia de Paio
Pires e Fernão Ferro. Além da montagem das estruturas, a autarquia
e juntas de freguesia asseguram o
funcionamento com 35 trabalhadores em permanência.
Os centros obedecem a todas
as medidas de proteção, estando
divididos em três áreas: além dos
postos de vacinação, existe uma
área para espera antes da vacina e
outra para recobro após a mesma.
No conjunto, os centros têm uma
capacidade para aplicar 1200 vacinas por dia.
Cada um dos centros tem capacidade para ter um médico e sete
enfermeiros e os utentes a vacinar.
Os primeiros utentes a vacinar pertencem ao grupo com 80 ou mais
anos e ao grupos dos 50 aos 79
anos com comorbilidades. Nesta
fase encontram-se também a ser
vacinados profissionais das forças
de segurança, dos bombeiros e da

Área de recobro nos centros de vacinação

Cruz Vermelha Portuguesa.
Os utentes são convocados pelos
respetivos centros de saúde através de mensagem para o telemóvel,
a que devem responder, ou por via
telefónica. Na convocatória é especificado o dia e a hora em que devem comparecer para a vacinação.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal afirma a necessidade de o processo ser mais abrangente, uma vez que na primeira
semana «só foram vacinadas 100
pessoas quando tínhamos capacidade para vacinar mais de 6000».
Joaquim Santos alerta: «A este ritmo, para 170 000 habitantes, para
duas tomas, só daqui a seis anos é
que toda a população estaria vacinada».

Transporte gratuito
para utentes

A Câmara Municipal do Seixal
assegura transporte aos munícipes

Viaturas municipais asseguram transport

MUNICÍPIO
FEVEREIRO 2021

acinação instalado
Gama, em Amora

Centro Municipal de Vacinação no Pavilhão Multiusos
da Quinta da Marialva, em Corroios

A vereadora Manuela Calado recebeu as profissionais de saúde
francesas que vieram reforçar a equipa do HGO

ansporte para
ais de vacinação
que tiverem sido contactados para
a vacinação e que tenham dificuldade em deslocar-se aos centros
municipais de vacinação.
Para a implementação deste
serviço de apoio, a autarquia disponibiliza três viaturas de transportes de passageiros elétricas,
uma solução de menor emissão
carbónica, que promove a mobilidade sustentável, conforme explicou o vereador Joaquim Tavares.
As viaturas, com capacidade para
transportar até 22 pessoas, incluindo cidadãos com mobilidade reduzida, foram adquiridas no
âmbito do projeto Seixal On que
visa a descarbonização através de
soluções tecnológicas inovadoras.
Duas moradoras no Pinhal do
General, em Fernão Ferro, foram
das primeiras a utilizar o serviço.
Com 74 anos, Carmen Santos não
tinha transporte para o centro de
vacinação em Arrentela, quando

te para centros de vacinação

CONTACTO

210 976 099

transporte.vacinacao@cm-seixal.pt

Transporte municipal
para centros de vacinação
solicite o transporte 24 horas antes da VAcinação
nos dias úteis das 9 às 12 e das 14 às 16 horas

recebeu o telefonema para ser vacinada, informaram-na que a autarquia estava a assegurar transporte à população. Considera que
«é um serviço muito útil que a autarquia implementou no momento
certo, ao qual todos os que não têm
transporte devem aderir». Opinião
complementada por Isabel Santos

que acha que «esta é uma forma de
as pessoas que estão mais céticas
em tomar a vacina se decidirem a
fazê-lo».
A autarquia disponibiliza o
transporte aos munícipes que tenham dificuldades em deslocar-se. n

Eleitos das autarquias do Seixal e técnicos da autoridade de saúde
pública trabalham em parceria para a população
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A autarca fez uma oferta em nome da Câmara Municipal do Seixal

Equipa reforça Cuidados Intensivos
do Hospital Garcia de Orta

Seixal na receção a profissionais
de saúde de França
As quatro profissionais de saúde francesas que vieram reforçar a equipa da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do Hospital Garcia de Orta
(HGO), em Almada, foram recebidas, no dia 15 de fevereiro, durante
uma cerimónia em que esteve presente Manuela Calado, vereadora
do pelouro do Desenvolvimento Social da Câmara Municipal do Seixal.
A equipa é constituída por uma médica e três enfermeiras dos serviços
de saúde dos bombeiros franceses. Segundo explicou Sandra Fleury,
enfermeira lusodescendente, têm experiência em emergência e reanimação em várias missões sanitárias, tanto a nível internacional como
local, de desastres naturais à mais recente pandemia de covid-19.
As profissionais de saúde vão apoiar o HGO na resposta à crise
pandémica por um período inicial de 15 dias, possível de estender
caso seja necessário, e integrar a equipa do diretor da UCI, Antero Vale
Fernandes.
A vereadora Manuela Calado fez uma oferta simbólica à equipa, numa
iniciativa que revela «a importância da cooperação entre países».
Para a autarca, «toda a ajuda é bem-vinda, neste momento difícil que
ainda atravessamos. E é preciso ter em conta que os profissionais de
saúde do HGO têm sido incansáveis no combate à covid-19 e que esta
ajuda vai permitir aliviar a pressão sobre os médicos e enfermeiros
portugueses».
Referiu também «que se já tivesse sido construído o hospital no Seixal,
hoje estaríamos em melhores condições para lutar contra a pandemia».
Estiveram ainda presentes na cerimónia o secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, o presidente do conselho de administração do
Hospital Garcia de Orta, a embaixadora de França em Portugal, e a
presidente da Câmara Municipal de Almada.

6

MUNICÍPIO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 761

FEVEREIRO 2021

Novo equipamento de jogo e recreio na EB da Torre da Marinha

Requalificação dos espaços exteriores na Quinta
da Princesa

Estádio Municipal do Bravo

Executivo municipal acompanha obras no terreno

Investimento
em equipamentos
desportivos, culturais
e espaço público
Estabelecimentos de ensino da Torre
da Marinha e Infante D. Augusto

Escolas básicas recebem novos
equipamentos de jogo e recreio
No âmbito das visitas que o executivo da Câmara Municipal do
Seixal tem realizado às diferentes obras que estão a decorrer no
concelho, Maria João Macau, vereadora da Educação, esteve nas
escolas básicas (EB) Infante D. Augusto e Torre da Marinha para
constatar a colocação de novos equipamentos nos espaços de jogo
e recreio destes estabelecimentos de ensino.
A funcionar com 157 alunos distribuídos por 7 turmas do 1.º ciclo
e com 43 alunos em duas salas de pré-escolar, este ano letivo a EB
Infante D. Augusto já tinha recebido um investimento de 99 056
euros para substituição da cobertura e de 6415 euros para videoprojetores e telas de projeção. A colocação do novo equipamento
de jogo e recreio contempla 28 541 euros de investimento.
A EB Torre da Marinha tem oferta apenas de 1.º ciclo do ensino
básico, e conta com três turmas, num total de 69 alunos. Tendo no
ano letivo anterior sido beneficiada com videoprojetores, em 2020
recebeu quatro computadores e viu colocada nova sinalética de
identificação da escola. O novo equipamento de jogo e recreio teve
um investimento de 28 223 euros.
A câmara municipal está também a proceder à colocação de
equipamentos similares no espaço de jogo e recreio do Jardim de
Infância da Quinta da Princesa e tem já concluídas pinturas termoplásticas nas escolas básicas da Quinta da Courela, de Arrentela,
de Santa Marta de Corroios e do Bairro Novo, assim como no Jardim
de Infância do Casal do Marco.

NOS DIAS 2, 9 e 23 de fevereiro o executivo municipal percorreu alguns locais do concelho
onde estão a decorrer diferentes
intervenções. Além das intervenções no Centro Comercial de
Miratejo, dos equipamentos de
espaço de jogo e recreio em diferentes escolas e de obras de qualificação da rede de águas residuais
e pluviais (ver nesta e na página
anterior), os eleitos estiveram no
Estádio Municipal do Bravo, no
Centro Internacional de Medalha
C o n t e m p o râ n e a d o S e i x a l
(CIMC-S) e na Quinta da Princesa.
O Estádio Municipal do Bravo
conta já com um investimento de
2,2 milhões de euros da Câmara
Municipal do Seixal e as mais recentes intervenções incluem a

manutenção geral e marcações do
relvado sintético nos dois campos
e a reformulação da iluminação e
substituição dos projetores por
LED. Vão também ser realizados
um novo balneário no campo de
treinos e um novo gabinete médico, assim como a beneficiação da
cobertura dos balneários do campo principal.
O CIMC-S é implantado num edifício da Quinta da Fidalga e inclui
uma sala de exposições temporárias/sala polivalente para dar
resposta a necessidades expositivas e inclui ainda uma sala para reuniões e formação, uma sala
para ateliês, um centro de documentação e instalações sanitárias.
Também o exterior será beneficiado no âmbito da intervenção,

Centro Internacional de Medalha Contemporânea

uma obra que no total supera os
230 mil euros de investimento municipal. A reabilitação dos
espaços exteriores da Quinta da
Princesa incide sobre uma área de
17 213m² e tem um valor de
634 836 euros. A primeira fase
inclui trabalhos de desmatação,
movimentação de terras e limpeza
de lixos. Seguidamente proceder-se-á à construção de três zonas
de lazer, uma em prado florido e
duas em prado de sequeiro, sendo
uma delas constituída por equipamentos infantis e de atividade
física com pérgulas de ensombramento em betão. A obra é realizada ao abrigo do Plano de Ação
Integrado para Comunidades
Desfavorecidas e inclui também a
plantação de 94 árvores. n

Piscina Municipal de Aldeia de Paio Pires
abre em abril
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Construção da rede de águas residuais e pluviais
na Rua da Juventude, em Fernão Ferro

Autarcas tomam conhecimento das obras em curso da AUGI FF71,
no Pinhal do General, em Fernão Ferro

Equipamento vai criar dinâmicas culturais em Miratejo

Nova Loja do Munícipe, centro de inovação
e auditório

Câmara do Seixal
dinamiza Centro
Comercial Miratejo
A AUTARQUIA está a investir no Centro Comercial Miratejo,
para reafirmar uma antiga centralidade que teve na vida da localidade e para dinamizar o espaço. O
centro recebeu visitas dos eleitos
nos dias 2 e 9 de fevereiro, com o
intuito de acompanhar as intervenções que estão a ser realizadas para instalalar a nova Loja do
Munícipe e implementar um auditório municipal no antigo cinema.
O município adquiriu também
um conjunto de lojas na superfície comercial para criar o Centro
Inova Miratejo, visando a sua disponibilização a pessoas singulares e coletivas para instalação de
projetos empresariais e cooperativos que estejam a ser iniciados,

proporcionando espaços para
trabalho, consultoria de gestão,
contabilística, financeira e jurídica. A ideia é que o projeto funcione
como um centro de inovação. No
âmbito da política de proximidade de serviço público, a autarquia
investiu 32 mil euros na aquisição e adaptação de duas lojas para
acolhimento da Loja do Munícipe
de Miratejo. Desta forma, qualifica
o serviço prestado com um novo
espaço adaptado às necessidades
dos utentes. A obra está em fase final e prevê-se a abertura em abril.
Também no mesmo espaço comercial, a autarquia investiu na
requalificação do antigo cinema
para o converter em auditório
municipal, numa política que pre-

vê a descentralização cultural e
a sua dinamização pela AESCA –
Associação Espaço Sócio Cultural
Adorar Artes. O investimento de
150 mil euros inclui a aquisição e
já permitiu a ampliação e pintura
do palco, a criação de um patamar
com dois lugares para pessoas
com mobilidade reduzida, a execução de uma rampa de acesso ao
interior do espaço, a colocação de
um varandim de proteção, a beneficiação do teto e a colocação de
revestimento no piso e de novas
cadeiras na plateia. O valor inclui
ainda a substituição da instalação
elétrica e do sistema de iluminação de palco, um novo sistema sonoro e a beneficiação da caixa de
palco.n
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Morgados e Pinhal do General

Remodelação das redes de água
e saneamento em Fernão Ferro
Nos dias 9 e 19 de fevereiro, o executivo municipal esteve em Fernão
Ferro para conhecer as obras de remodelação das redes de águas e
saneamento que se encontram a decorrer nos Morgados e no Pinhal
do General, respetivamente.
A intervenção nos Morgados está incluída na VI fase e contempla
a remodelação e construção da rede de águas residuais e pluviais
na Rua da Juventude. É uma obra por administração direta com um
investimento municipal de 16 900 euros. A rua fica localizada entre o
cruzamento com a Rua Fernão Lopes e o cruzamento com uma artéria
sem toponímia e a obra deverá estar concluída já no mês de março,
após o que será realizada a pavimentação da via.
Já no Pinhal do General, estão em curso as obras de remodelação
da rede de água e saneamento, assim como a construção de lancis,
arruamentos e colocação de betuminoso no quarteirão das travessas
das Dálias e Mimosas, ruas Dra. Sara Benoliel, Matilde Bensaúde e
Elisa Sousa Pedroso, uma intervenção que beneficia diretamente 70
lotes, com conclusão prevista para abril.
Ao acompanhar esta intervenção, o executivo municipal contactou
com os promotores da obra, a associação que reúne os coproprietários da AUGI FF71 e realçou a parceria entre a Câmara Municipal do
Seixal e a associação para requalificar a área no âmbito do processo
de reconversão.
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A Escola Básica de Corroios está a ser alvo de obras de requalificação

Autarcas e técnicos analisam o projeto e próximas intervenções

Requalificação do espaço público junto a

Investimento público ao serviço da população

Obras qualificam espaço
Estão a decorrer em todo o concelho obras em equipamentos como escolas e instalações do movimento associativo, mas também intervenções
no espaço público, como requalificações, pavimentações e criação de
novos estacionamentos.

Na Escola Básica da Quinta da Cabouca decorrem várias intervenções

AO LONGO do mês de fevereiro, as obras em curso receberam um acompanhamento no
local pelo executivo municipal
que se inteirou do andamento das
obras e contactou com os trabalhadores e a população.

Escolas

Autarcas visitaram as obras do Grupo Desportivo do Cavadas

A Escola Básica de Corroios,
construída ao abrigo do Plano
dos Centenários, é um dos equipamentos que está a ser intervencionado, com um investimento de
150 mil euros. As obras contemplam a instalação de um campo
de jogos, o reforço da iluminação
e a construção de um telheiro e de
portaria. No interior, a intervenção abrange a remodelação das
instalações sanitárias e a cozinha,
bem como as infraestruturas de

Loja de Cidadão do Concelho do Seixal

Obras avançam para que equipamento abra à população
Prosseguem a bom ritmo as obras para a instalação da
Loja de Cidadão do Concelho do Seixal, tal como constatou Joaquim Santos, durante a visita ao equipamento.
Neste momento estão a ser executadas as paredes
divisórias e a instalação de infraestruturas de telecomunicações e respetivas ligações às redes públicas. O objetivo é que o equipamento possa abrir ainda no terceiro
trimestre do ano, tal como afirmou o autarca.
A infraestrutura localizada no edifício Alentejo, na freguesia de Amora, vai albergar a Loja do Munícipe e os
serviços do Instituto da Segurança Social, do Instituto
dos Registos e Notariado e da Autoridade Tributária.
Esta é uma loja de cidadão de segunda geração, o que
permite mais qualidade e rapidez dos serviços. No total,

terá 38 postos de atendimento, além de vários postos
de trabalho em backoffice. Aqui o cidadão pode resolver
questões relacionadas com vários ministérios e com
a câmara, num único balcão e com a ajuda do mesmo
funcionário.
Para o presidente da Câmara Municipal do Seixal: «Este
é um espaço único com mais-valias em termos de economia de tempo e acessibilidade». Um investimento municipal na ordem dos 2,5 milhões de euros que contempla
também os arranjos exteriores, a execução de acessos,
incluindo para pessoas com mobilidade reduzida, e a
criação de mais lugares de estacionamento. Um novo
serviço de atendimento público qualificado ao serviço do
cidadão está a surgir no concelho.

águas, esgotos e eletricidade.
Na Escola Básica da Quinta da
Cabouca, em Corroios, estão a ser
realizadas várias obras de requalificação, com um investimento
municipal de cerca de 300 mil euros. No interior, está a decorrer
a reformulação das instalações
sanitárias, colocação de novos
pavimentos vinílicos, pinturas e
substituição de caixilharias. No
exterior, o pavimento do espaço
de jogo e recreio vai ser substituído e os equipamentos vão ser
beneficiados.
Em visita às escolas, Maria João
Macau, vereadora do Pelouro da
Educação da Câmara Municipal
do Seixal, explicou que o objetivo é
dotar as escolas de melhores condições, quer para quem leciona,
quer para quem está a aprender.

Movimento associativo
Dotar as coletividades com recursos que viabilizem a sua atividade é um dos eixos da intervenção municipal que, nesse sentido,
está a apoiar as remodelações das
sedes sociais dos clubes. O Grupo
Desportivo do Cavadas (GDC) foi
um dos abrangidos pela medida.
Há 50 anos que o GDC dinamiza atividades desportivas, com destaque
para o xadrez e o atletismo. Com
o passar dos anos, as instalações
sofreram um natural desgaste e necessitavam de manutenções que a
Câmara do Seixal apoiou através de
contratos-programa de desenvolvimento desportivo. Numa primeira fase, as obras abrangeram os balneários, as instalações sanitárias
e a cozinha do clube. Atualmente,
decorrem as pinturas das fachadas.
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ao novo Centro de Saúde de Corroios

Pavimentação na Rua Marco Severino, em Amora

Autarcas acompanharam as obras de pavimentação em Amora

público e equipamentos
Nos últimos anos, o apoio municipal foi de cerca de 100 mil euros.
O executivo visitou a coletividade e o vereador com o Pelouro
do Desporto, José Carlos Gomes,
referiu que «estas visitas servem
para constatar a boa aplicação das
verbas disponibilizadas» e destacou o trabalho do movimento associativo que se caracteriza por ser o
maior veículo de oferta de atividades desportivas à população.

Pavimentações

A Rua Marco Severino, junto ao
Centro Comercial de Amora, está a
ser alvo de pavimentação para melhorar as condições de circulação
no local, quer para os peões, quer
para veículos.
O executivo municipal visitou o
local, onde Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do
Seixal, explicou que se trata de
mais uma intervenção no âmbito
do Plano de Pavimentações para
a Freguesia de Amora, que repre-

As visitas
do executivo
municipal a obras
e equipamentos
realizam-se
semanalmente
com o objetivo
de acompanhar
no terreno
o andamento das
obras

senta um investimento municipal
de 226 655 euros. Este é mais um
passo na acessibilidade da cidade,
proporcionando melhores condições de circulação.

Investimento de 1 982 410 euros

Câmara financia obras
no Lar de Idosos de Fernão Ferro
Um ano após o início da construção do Lar de Idosos de Fernão Ferro, é tempo de balanço: as obras continuam a bom ritmo, com execução dos rebocos
exteriores, canalizações e outras infraestruturas e conclusão da alvenaria na
área de serviços. Setembro é a data prevista para a conclusão e 1 982 410
euros é o investimento da Câmara Municipal do Seixal na obra.
A vereadora do Pelouro do Desenvolvimento Social, Manuela Calado, disse
que foi aprovada mais uma comparticipação de 150 mil euros e que o equipamento não conta com qualquer apoio da Segurança Social e do Governo.
Situado na Avenida 10 de Junho, o equipamento integrará 32 quartos, com
capacidade para 63 camas, e prestará apoio domiciliário a 40 utentes. Terá
enfermaria, salas de convívio e atividades, de refeições, cozinha, lavandaria,
vestiários, instalações sanitárias, receção e gabinetes técnicos.

Requalificação
do espaço público
Encontra-se a decorrer, na Rua
General Humberto Delgado, no
Fogueteiro, uma obra de requalificação da rede de abastecimento de
água, que vai substituir as condutas
de fibrocimento por uma rede em
PVC, no total de 880 metros, com
reabilitação dos ramais domiciliários.
Após esta obra, será feita a requalificação de todo o espaço público, com intervenções na via e nos
passeios. Prevê-se um custo global
de mais de 200 mil euros.
A Avenida Vieira da Silva, em
Corroios, está a ser alvo de obras
de requalificação, com criação de
acessos e estacionamento junto ao
novo Centro de Saúde de Corroios,
que está quase concluído, cujos arranjos exteriores estão a ser realizados pela Câmara Municipal do
Seixal. A obra representa, até agora,
um investimento na ordem dos 562
mil euros. n

9

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 761

O executivo municipal acompanhou o desenvolvimento
das obras na Rua General Humberto Delgado, no Fogueteiro

Remodelação da rede de abastecimento de água
feita por trabalhadores da autarquia

10

MUNICÍPIO

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 761 FEVEREIRO 2021

O presidente da Câmara Municipal do Seixal interveio na sessão sobre
as novas instalações da Unisseixal

Fórum Seixal +

Câmara apresenta à população
a nova Universidade Sénior
AS SESSÕES do Fórum
Seixal + regressaram em fevereiro, com o objetivo de debater temas e projetos de interesse estratégico para o município, em que
todos podem dar o seu contributo. O objetivo é levar à discussão
pública temas como o ambiente,
o turismo, a mobilidade e transportes, os novos equipamentos
educativos, sociais e desportivos,
entre muitas outras áreas ligadas
à vida municipal.
A participação é uma das
condições essenciais para a
gestão autárquica e a Câmara
Municipal do Seixal pretende
continuar a envolver a população e as instituições nos desafios e soluções para o futuro
do concelho. O Fórum Seixal +
é esse espaço de democracia
participativa que, no contexto da
pandemia, é apresentado exclusivamente nas plataformas digitais da autarquia. Coloque as suas
dúvidas e sugestões através do
email forumseixal@cm-seixal.pt,
as quais serão respondidas pelas equipas técnicas dos projetos.
Participe. A sua opinião conta.

Novas instalações
da Universidade Sénior
do Seixal – Unisseixal

O primeiro Fórum Seixal + de
2021 decorreu no dia 11 de fevereiro. A sessão contou com as
intervenções de Joaquim Santos,
presidente da Câmara Municipal
do Seixal, Maria João Macau, vereadora do Pelouro da Educação,

Jaime Ribeiro, presidente da
Casa do Educador do Concelho
do Seixal, Mariana Mareco, reitora da Universidade Sénior do
Seixal, e com os contributos técnicos da Divisão de Gestão de
Equipamentos Educativos da autarquia.
Para Joaquim Santos, as novas instalações da Universidade
Sénior do Seixal são uma ambição
antiga, quer da autarquia, quer
da Casa do Educador do Seixal.
«A solução encontrada abrange
quatro dimensões: educativa,
social, patrimonial e de requalificação do edifício e espaços envolventes nesta zona central do
Fogueteiro».
A obra representa um investimento municipal de cerca de três
milhões de euros, soma da aquisição do antigo Grémio da Lavoura
e das obras em curso. O autarca
salientou a aquisição do edifício,
um património ligado à história
do concelho que «será valorizado e transformado em novas funções. Ao nível dos espaços envolventes, a Rua General Humberto
Delgado sofrerá remodelações na
rede de abastecimento de água,
serão criados novos passeios e
estacionamentos e instalada nova iluminação pública. Vamos dotar a zona de melhores condições
e acessibilidades, tanto para moradores, como para transeuntes».
A vereadora Maria João Macau
realçou o desafio que representa
a construção do equipamento: «A
Unisseixal faz parte da vida mu-

Executivo municipal visita obra das novas instalações da Unisseixal

nicipal, um projeto de 14 anos,
referência na educação sénior a
nível nacional e atualmente com
90 professores e 800 alunos. Com
o equipamento, a Unisseixal terá
uma oferta mais alargada para
a população sénior, que constitui uma aposta na promoção do
envelhecimento ativo. Estamos a
trabalhar em parceria e o objetivo é a abertura em setembro».
Jaime Ribeiro referiu a necessidade de uma estrutura centralizada, «após anos a funcionarmos
em vários polos, locais cedidos
pelas autarquias e coletividades». O objetivo é «duplicar o
número de alunos neste espaço.
Reconhecemos o esforço da câmara municipal para a concretização do projeto».

Para a reitora, Mariana Mareco,
será dada uma nova vida a um espaço emblemático do concelho.
«Aqui vamos fomentar o conhecimento, a partilha e o convívio,

num projeto socioeducativo como é a Unisseixal e com o qual
combatemos o isolamento de
muitas pessoas».n

Universidade Sénior do Seixal

A universidade apresenta as seguintes características:
• Área de construção – 2000 m2
• Número de pisos – 2
• Salas de aula – 11
• Espaço multiusos
• Zona de secretaria e direção
• Sala de reuniões
• Zona de estar
• Instalações sanitárias.
• Área de preservação do lagar de azeite
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Estudo da DECO sobre tarifários de água

Seixal tem das tarifas mais baixas
de água, saneamento e resíduos
da Área Metropolitana de Lisboa
O Seixal tem das tarifas mais baixas de água,
saneamento e resíduos das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, segundo um estudo
dos tarifários em vigor em 2020 publicada pela
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa
dos Consumidores.
O estudo realizou uma análise comparativa dos
tarifários de 135 municípios de todo o país e
mostra que para um igual consumo anual de
120 metros cúbicos as diferenças de preços são
muitas.

O município da AML com a tarifa mais elevada é
Mafra, com um valor total anual de 388,62 euros,
o que perfaz 32,39 euros por mês.
Em comparação com a tarifa no concelho do
Seixal, a diferença é de 12,38 euros.
Relativamente à Área Metropolitana do Porto,
a tarifa mais cara é da Trofa, onde anualmente,
por 120 m3, cada família paga 527,50 euros, portanto, mais do dobro do que se paga no Seixal.

Área
Metropolitana
de Lisboa

Verificou-se ainda que os tarifários mais caros
são nos municípios que realizaram contratos
de concessão com entidades privadas. Este
facto só comprova o que há muito o município
do Seixal tem defendido: só a gestão pública da
água, saneamento e resíduos garante a melhor
qualidade e tarifas mais baixas.
Analisando especificamente a Área Metropolitana de Lisboa (AML), verifica-se que, no
Seixal, além de uma água de excelente qualidade, os munícipes encontram uma das tarifas
mais baixas, existindo também uma tarifa social.
A Organização Mundial da Saúde estabeleceu
como necessários 50 a 100 litros diários (entre
1500 e 3000 litros por mês) de água, por pessoa,
para a satisfação das necessidades mais básicas. Assim, a DECO considerou que uma família
de três pessoas precisa de gastar, em média,
10 000 litros (10 m3) por mês para cobrir essas
mesmas necessidades, o que, por ano, perfaz
120 metros cúbicos.
Para um consumo de 120 m3/ano (10 m3 mensais) cada família pagou, em 2020, no nosso
concelho, 98,13 euros pela água, 86,01 euros
pela taxa de saneamento e 55,99 euros pela taxa
de resíduos sólidos, num total de 240,13 euros/
/ano, ou seja, 20,01 euros por mês.

PALMELA

LOURES
SINTRA

ODIVELAS
AMADORA

CASCAIS

ALCOCHETE

LISBOA

OEIRAS

MONTIJO

MONTIJO

ALMADA

BARREIRO
MOITA

SEIXAL

SESIMBRA

PALMELA

SETÚBAL

Valor mensal da fatura da água, saneamento e resíduos para um consumo de 10 m3
tarifas mais baratas

tarifas mais caras

MOITA

PALMELA

SEIXAL

CASCAIS

MAFRA

19,39

19,93

20,01

29,70

32,39

TARIFAS MAIS ALTAS

TARIFAS MAIS BAIXAS

MOITA

VILA FRANCA
DE XIRA

MAFRA

SEIXAL
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+ 62%

+ 48%

MAFRA

CASCAIS
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Deliberações da Câmara Municipal do Seixal de 10 e 24 de fevereiro

Seixal reforça investimento na qualidade
de vida da população
Reunião de 10 de fevereiro
Presidência

Autarquia vai pagar Suplemento
de Penosidade e Insalubridade
aos trabalhadores operacionais
A Câmara Municipal do Seixal deliberou, na reunião de 24 de fevereiro, a atribuição do Suplemento Remuneratório de Penosidade e
Insalubridade aos trabalhadores que laboram nas áreas de recolha
e tratamento de resíduos e efluentes, higiene urbana e saneamento.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos,
afirmou que este Suplemento de Penosidade e Insalubridade «é
um direito dos trabalhadores decidido em 1998, mas nunca foi implementado pelos sucessivos governos. Nesse sentido, a autarquia
enviou, em agosto de 2020, ofícios ao primeiro-ministro, grupos
parlamentares e Associação Nacional de Municípios Portugueses,
afirmando a urgência de se avançar com esta medida que é inteiramente justa para os trabalhadores operacionais, ainda para mais
em tempos de pandemia».
Para o autarca, os trabalhadores das áreas de recolha e tratamento
de resíduos e efluentes, higiene urbana e saneamento «estão também na linha da frente, e os riscos que correm devem ser devidamente compensados pelo esforço e penosidade a que estão sujeitos», e
considera ainda que «existem outros que também deveriam ter direito ao mesmo suplemento, como sejam os trabalhadores das águas,
pavimentações ou espaços verdes».

• Ata da reunião ordinária de 27 de janeiro de 2021. Aprovação.
• Grandes Opções do Plano e Orçamento
2021. 1.ª revisão. Aprovação.
• Procedimento para contratação de empréstimo a médio-longo prazo para investimento. Relatório final e adjudicação.
Aprovação.
• Procedimento para contratação de empréstimo a médio/longo prazo para investimento. Minuta do contrato. Aprovação.
• Refeições escolares – Pagamento no
âmbito das medidas extraordinárias
destinadas à contenção da covid-19.
Ratificação do Despacho n.º 82-PCM/2021 de 22 de janeiro.
Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Contratação pública. Concurso público para aquisição de equipamentos e
software de comunicações e de serviços
de comunicações fixas e móveis de voz
e dados e serviços afins, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
Processo n.º CP 46/DCA/2021. Abertura
de procedimento.
• Apoio à requalificação da sede da
Associação de Reformados, Pensionistas
e Idosos de Arrentela. Contrato-programa
e comparticipação financeira.
• Apoio à Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Fernão Ferro
para a construção do equipamento integrado para pessoas idosas. Contrato-programa e comparticipação financeira.
Pelouro do Desporto, Obras
Municipais, Fiscalização e Trânsito
• Apoio ao Clube Associativo de Santa
Marta do Pinhal para a continuação da
construção do edifício técnico de apoio ao
pavilhão desportivo. Contrato-programa e
comparticipação financeira.
• Apoio ao Ginásio Clube de Corroios para
a reformulação da iluminação do campo principal de futebol de 11. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Contratação pública. Concurso público
com publicação no Jornal Oficial da União
Europeia para empreitada de substituição do piso sintético da pista de atletismo do Complexo Municipal de Atletismo

Carla Sacramento. Processo n.º CP 4/
/DCA/2021. Abertura de procedimento.
• Contratação pública. Concurso público
para empreitada do Parque Metropolitano
da Biodiversidade – Alto da Verdizela.
Processo n.º 2020/300.10.001/61 CP
18/2020. Relatório final de análise das
propostas, minuta do contrato e adjudicação. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso público para empreitada de construção do
novo Jardim de Infância da Quinta de
São Nicolau, em Corroios. Processo
n.º 2020/300.10.001/129 CP 27/2020.
Relatório final, minuta do contrato e adjudicação. Aprovação.

Reunião de 24 de fevereiro
Presidência

• Ata da reunião ordinária de 10 de fevereiro de 2021. Aprovação.
• Suplemento de Penosidade e
Insalubridade. Aprovação.
• Contratação pública. Aquisição de um
sistema de gestão inteligente de resíduos urbanos para uma monitorização
da recolha de resíduos pelo município
do Seixal (CP n.º 28/2020). Ratificação
do despacho n.º 168-PCM/2021, de 17
de fevereiro.
Pelouro da Cultura, Participação,
Habitação, Juventude
e Desenvolvimento Social
• Rede Intermunicipal de Bibliotecas
da Região de Setúbal. Contrato de comodato a celebrar entre a Associação
de Municípios da Região de Setúbal e o
Município do Seixal. Aprovação de minuta.
Pelouro do Ambiente, Bem-Estar
Animal, Serviços Urbanos
e Proteção Civil
• Agência Municipal de Energia do Seixal.
Contrato-programa e comparticipação
financeira.
• Hasta pública para concessão de licença municipal de uso privativo para exploração de instalações existentes para cafetaria no Parque Urbano dos Almeirões,
Aldeia de Paio Pires. Adjudicação definitiva e aprovação de minuta de contrato.
• Proposta de abertura de procedimento para concessão/construção e exploração de quiosque/cafetaria no Parque

Urbano do Seixal. Prorrogação do prazo
para apresentação de propostas.
Pelouro do Desporto, Obras
Municipais, Fiscalização e Trânsito
• Clube Desportivo e Cultural do Casal
do Marco – apoio para intervenções
diversas no edifício do clube. Contrato-programa e comparticipação financeira.
• Clube de Canoagem de Amora –
Continuação da construção de um edifício de apoio para atletas, praticantes,
funcionamento das atividades náuticas
e hangar de embarcação, que integra a
área global do Centro Náutico de Amora,
e de um passadiço pedonal de acesso
entre o passeio ribeirinho de Amora e
o Centro Náutico. Contrato-programa e
comparticipação financeira.
• Associação Naval Amorense –
Continuação da construção de um edifício de apoio para atletas, praticantes,
funcionamento das atividades náuticas
e hangar de embarcação, que integra a
área global do Centro Náutico de Amora,
e de um passadiço pedonal de acesso
entre o passeio ribeirinho de Amora e
o Centro Náutico. Contrato-programa e
comparticipação financeira.
• Contratação pública. Empreitada de
construção do Cemitério Municipal de
Fernão Ferro – Ajuste direto. Processo
n.º 2021/300.10.001/11. Abertura de
procedimento.
Pelouro da Educação, Urbanismo
e Recursos Humanos
• Programa de apoio a projetos e atividades escolares. Plano Educativo Municipal
2020-2021 – Retificação da deliberação
n.º 327/2020, de 22 de dezembro de
2020. Contratos-programa e comparticipações financeiras.
• Casa do Educador – Obras de requalificação. Contrato-programa e comparticipação financeira.

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

Pela defesa de um serviço essencial para as populações

Autarquia contra aumento da tarifa dos resíduos sólidos urbanos anunciado pela Amarsul
A Câmara Municipal do Seixal contesta o aumento da tarifa de tratamento de resíduos sólidos urbanos
(RSU) comunicado pela Amarsul,
empresa do grupo Mota-Engil na
margem sul do Tejo para a recolha
e tratamento de resíduos, o qual
foi fixado pela ERSAR – Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas
e Resíduos.
Saliente-se que o valor pago pela autarquia até 2015, data em
que a empresa era 100 pública,
em comparação com o valor pago

atualmente, em que a empresa é
maioritariamente privada, quase
duplicou.
A Amarsul sustenta que a decisão
de, em 2021, refletir na tarifa de
RSU um aumento na ordem dos 10
por cento tem em conta a sua situação económico-financeira, como
refere o regulador em documento
enviado à autarquia. O município
do Seixal considera que «a empresa
reclama compensações e estabelece valores exorbitantes, pelo que
o aumento vai além daquilo que é

a sua necessidade de sustentabilidade».
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, adianta: «Estamos perante uma empresa
privada e uma atividade regulada,
em que a entidade reguladora deu
o aval ao aumento. Além disso, este
aumento na tarifa não se refletiu
numa melhoria na prestação do
serviço, o qual que se tem vindo a
degradar e a ser alvo de diversas
reclamações».
De modo que o munícipe não seja

penalizado, a autarquia tem acomodado no seu orçamento municipal a maior parte dos custos que
deveriam ser refletidos na fatura
da água.
A Câmara Municipal do Seixal
sempre foi contra a privatização
da Amarsul e a transformação dos
serviços públicos de resíduos num
negócio privado, por considerar
que traria aumentos de tarifas e
prejuízos para a população. O aumento agora anunciado só comprova o que o município do Seixal

defende: «Os serviços essenciais
devem permanecer na esfera pública. Só a gestão pública da água,
saneamento e resíduos garante a
qualidade e tarifas mais baixas».
Refira-se que a autarquia adotou
um conjunto de medidas perante
os constrangimentos associados à
pandemia e para minimizar custos
para as empresas e famílias. O desconto na tarifa social da água foi
alargada de 50 para 65 por cento.
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Investimento municipal de 1 856 000 euros

Construção do Jardim de Infância
da Quinta de São Nicolau vai começar
A ADJUDICAÇÃO da construção do Jardim de Infância
da Quinta de São Nicolau, em
Corroios, foi aprovada na reunião
de câmara de 10 de fevereiro,
com um investimento municipal
de 1 856 418,56 euros e um prazo
de execução de 365 dias.
O novo equipamento será implementado numa parcela de terreno de 2995 m2, localizada entre
a Rua Cidade de Lobito e a Rua da
Casa do Povo.
Sobre o novo Jardim de
Infância da Quinta de São
Nicolau, o presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim
Santos, afirmou que o Seixal «é
um município jovem, pelo que
necessita de mais equipamentos
educativos para os mais jovens, e
nesse sentido este novo jardim de
infância, com todas as condições
para que as nossas crianças possam crescer e aprender, será uma

mais-valia para a população».

Caraterísticas

- Capacidade para 100 crianças;
- Quatro salas de atividades;
- Sala polivalente;
- Sala de reuniões;
- Três gabinetes de trabalho;
- Refeitório;
- Cozinha e copa;
- Despensa
- Arrecadação;
- Instalações sanitárias para
crianças, incluindo unidade acessível;
- Instalações sanitárias para
adultos;
- Arrumos;
- Zona suja com ponto de água e
vestiário;
- Zona de cacifos para pessoal da
cozinha;
- Espaço exterior com recreio;
- Área lúdica equipada com brinquedos e áreas cobertas. n

Localização e projeto do novo Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau

Hasta pública para quiosque/cafetaria com novo prazo

Parque Urbano do Seixal
com mais equipamentos

Fernão Ferro

Construção do cemitério municipal
adjudicada
A Câmara Municipal do Seixal deliberou, na reunião de 24 de fevereiro, proceder à adjudicação, por ajuste direito, da construção do Cemitério Municipal de Fernão Ferro, pelo preço
base de 578 655,75 euros.
Esta deliberação vem na sequência de não ter havido propostas apresentadas no concurso
público lançado para o referido equipamento.
Localizado no final da Avenida da Liberdade, nos Redondos, o projeto teve em conta a topografia do local e a envolvente urbana.
O projeto do Cemitério Municipal de Fernão Ferro é constituído por um recinto vedado implantado num terreno retangular e ocupa uma área total de 3 643,55 m2 e contará com 392 campas, além da criação de uma área verde, um edifício para as áreas administrativas, de gestão
e apoio ao público, áreas de circulação acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida e
estacionamento. Com este investimento, o executivo municipal cumpre a concretização de
um equipamento de grande importância para a freguesia de Fernão Ferro, indo ao encontro
de uma aspiração da população residente nesta freguesia.

A deliberação da Câmara Municipal do Seixal n.º 041/2021-CMS, de 24 de fevereiro, procedeu à prorrogação do prazo em 60 dias para a apresentação de propostas relativas à
hasta pública para conceção/construção e exploração do quiosque/cafeteria a implantar no
Parque Urbano do Seixal, de acordo com o respetivo regulamento.
O equipamento, com uma área de implantação de 150 m2, situa-se no interior do Parque
Urbano do Seixal, sito na Praça 1.º de Maio, Seixal, sendo a base de licitação de 400 euros
por mês, valor abaixo do qual não são admitidas propostas.
O valor do objeto de hasta pública é de 73 800 euros e tem o prazo de adjudicação de 10
anos.
Relativamente ao procedimento, numa primeira fase de pré-qualificação, os candidatos
terão de apresentar ao nível de estudo prévio, um projeto para o quiosque/cafetaria e o
modelo de gestão preconizado. Numa segunda fase, a licitação será restrita aos candidatos
qualificados na primeira fase.
O prazo limite para apresentação de propostas referentes à 1.ª fase é o dia 8 de maio de
2021.
Até ao termo do prazo de apresentação das candidaturas, os interessados poderão realizar
os reconhecimentos que reputarem indispensáveis.
O regulamento e o edital podem ser consultados e/ou adquiridos pelos interessados no
Balcão de Atendimento dos Serviços Centrais da Câmara Municipal do Seixal, todos os dias
úteis, das 9 às 17 horas, mediante o pagamento da quantia prevista no Regulamento de
Taxas do Município do Seixal.
As dúvidas relativas ao procedimento serão esclarecidas a todos os interessados desde a
data de publicação do edital n.º 046/2021 até à data e hora limite de entrega das propostas
de estudo prévio (1.ª fase).
As dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser apresentados por escrito e dirigidos ao
presidente da Câmara Municipal Seixal, para os Serviços Centrais da Câmara Municipal do
Seixal, sitos na Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 Seixal, Portugal.
Poderá consultar o edital em cm-seixal.pt.
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Reforço orçamental

Aprovados 19,37 milhões de euros
para investimento no concelho
A ASSEMBLEIA Municipal
do Seixal, que decorreu nos dias 24
e 25 de fevereiro, votou a proposta
relativa à 1.ª revisão das Grandes
Opções do Plano e Orçamento para
2021 da câmara municipal, no valor de19,37 milhões de euros.
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim
Santos, enunciou um conjunto de
investimentos e projetos, os quais
totalizam 19,37 milhões de euros,
destinados «a investimentos concretos e para projetos que são bastantes transversais à atividade da
câmara municipal». Sublinhou a
exequibilidade deste reforço com
«uma boa gestão económica e financeira como está a ser feita, com
elevados níveis de execução de receita e de despesa, uma fortíssima
redução de endividamento e a libertação de meios para podermos
fazer mais investimento. Este é o
modelo certo da gestão da CDU e
por isso estamos muito satisfeitos, pois apesar da crise, da crise
pandémica e dos impactos nega-

tivos sobre as contas da câmara
municipal, a autarquia continua a
ter condições para poder apoiar a
população, poder continuar a investir na qualidade de vida e no reforço da oferta social do município
do Seixal».
A proposta foi aprovada por
maioria.

Projetos e investimentos
para 2021

• Medidas de combate à covid-19;
• Descentralizações para as juntas
de freguesias (obras de parceria);
• Requalificação do Mercado
Municipal da Torre da Marinha;
• Requalificação do Mercado
Municipal da Cruz de Pau;
• Centro Inova Miratejo;
• Centros Náuticos do Seixal e de
Amora;
• Melhoramento da Rede Ciclável
do Concelho do Seixal;
• Cemitério Municipal de Fernão
Ferro;
• Crematório Municipal do Seixal;
• Requalificação da Escola Básica

de Aldeia de Paio Pires;
• Jardim de Infância de Aldeia de
Paio Pires;
• Requalificação do palacete da
Quinta da Fidalga;
• Instalação do espaço oficinal da Oficina de Artes Manuel
Cargaleiro;
• Pavilhão Desportivo Municipal

Cidade de Amora;
• Habitação social;
• Projeto Seixal On;
• Requalificação do Parque Lopes–
Graça;
• Finalização do Centro
Distribuidor de Água de Fernão
Ferro;
• Ampliação e remodelação da re-

de de águas domésticas e pluviais;
• Recolha de efluentes;
• Tratamento de resíduos sólidos
urbanos;
• Novos parques de estacionamento a construir junto às estações e às
• interfaces (projeto Seixal +
Parques). n

Primeira sessão ordinária de 2021 da assembleia municipal

Seixal exige vacinação abrangente e com critérios mais rigorosos
Na 1.ª sessão ordinária de 2021 da
Assembleia Municipal do Seixal, decorrida nos dias 24 e 25 de fevereiro,
foram aprovados vários documentos, tendo reunido unanimidade os
votos de pesar pelo falecimento do
fadista Carlos do Carmo, «figura relevante na luta pela liberdade e na
construção do país de Abril»; Raul
Canal, «referência de idoneidade e
humanismo», antifascista, preso político durante a ditadura e autarca no
concelho; e José Filipe Gomes, paiopirense, dedicado à vida associativa.
Também foram aprovadas por unanimidade uma moção a apelar ao
Governo que «tome medidas concretas para apoiar as coletividades» e
outra que insta «o Governo a apoiar
no imediato os trabalhadores avençados», e a recomendação à Câmara
do Seixal para apoiar «ainda mais
as coletividades e as associações».
Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, reconheceu este «gravíssimo problema»
e disse que em março «vamos deli-

berar os apoios anuais às coletividades e pagá-los de imediato.
Uma moção que exige à E-Redes
(antiga EDP Distribuição) o imediato
«reforço das infraestruturas elétricas da freguesia de Fernão Ferro de
modo que seja normalizado o fornecimento de energia elétrica na freguesia» recebeu aprovação por unanimidade. O presidente da câmara
reconheceu algumas reclamações
de munícipes que levaram a uma
denúncia da autarquia junto da empresa, sem ter recebido «nenhuma
justificação perante esta situação
anómala».
Unanimidade mereceu a saudação
ao Dia Internacional da Mulher.
Foi aprovada ainda a «criação
de uma NUT III (Nomenclatura de
Unidades Territoriais para Fins
Estatísticos) para a Península de
Setúbal» situação que a lesa na atribuição de fundos europeus por integrar a mesma NUT de toda a Área
Metropolitana de Lisboa, com a qual
partilha a sua distribuição. A moção

levou Joaquim Santos a referir que
parece que a «região de Lisboa está
a convergir, mas se estudarmos cada município isso não acontece».
Uma moção de saudação ao Festival
de Teatro do Seixal que inclui uma
recomendação para «a disponibilização dos conteúdos online em futuras edições» foi aprovada por maioria. Outra saudação dirigida «aos
cuidadores de animais de rua pelo
seu trabalho e dedicação» foi aprovada por unanimidade. Neste caso,
Joaquim Santos julgou igualmente
justo referir «o importante contributo
do Centro de Recolha de Animais
de Companhia do Seixal para acolher os animais em boas condições
e para o sucesso das campanhas de
adoção em desenvolvimento».
Foi também aprovada uma moção
a exigir que o «Governo diligencie
pela celeridade do processo de vacinação» através da «aquisição de
vacinas», mas também da produção
nacional; que defende critérios de
vacinação claros em que os «infra-

tores sejam severamente punidos,
não só criminalmente, mas também
com a imediata destituição das funções públicas que ocupam»; assim
como a prioridade na vacinação a
trabalhadores «dos serviços de
apoio domiciliário a idosos das instituições sociais».
No período da ordem do dia, o executivo foi questionado sobre o investimento em curso e futuro, o regulamento de estacionamento em Vale
de Gatos, as escolas de acolhimento
dos filhos de trabalhadores essenciais, a estratégia local de habitação,
a mobilidade elétrica, os apoios à
Unisseixal e as medidas para medição da qualidade do ar, entre outros.
Em resposta às questões de educação, a vereadora Maria João Macau
explicou que os critérios para definição de escolas de acolhimento são
«uma responsabilidade do Ministério
da Educação». Afirmou também que
as «centenas de universidades seniores deste país» não têm qualquer
apoio do Governo. Manuela Calado

respondeu a questões referentes
ao Plano Municipal de Habitação,
salientando que quanto a «Vale de
Chícharos, continuamos a aquisição
de habitações», sendo um processo
«burocrático e moroso».
O presidente da Câmara do Seixal
referiu estar em curso a elaboração
do regulamento de parqueamento
para Vale de Gatos e que «o objetivo
é reservar estacionamento para os
moradores». Joaquim Santos referiu ainda ter lançado um concurso
para 20 postos de carregamento
para mobilidade elétrica, com dois
concorrentes que «não apresentaram propostas». Acerca da medição da qualidade do ar, disse ainda
ser «uma reivindicação da câmara
municipal» e uma «responsabilidade da CCDR-LVT, do Ministério do
Ambiente e do Estado português».
A proposta referente ao procedimento para contratação de empréstimo
a médio-longo prazo para investimento por parte do Município do
Seixal foi aprovada por maioria.
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Câmara reforça limpeza e manutenção
do espaço público
Todos os dias, 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.
Higiene e limpeza urbana, recolha de resíduos
sólidos urbanos, salubridade, manutenção e conservação urbana, água e saneamento, espaços
verdes, pavimentos e iluminação pública, entre
outras, são algumas das áreas abrangidas nestas
ações, que demonstram a capacidade dos trabalhadores municipais e são uma forte aposta na

melhoria do serviço público à população.
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 os trabalhos
realizados e a realizar, numa forte aposta na gestão de proximidade.

Belverde

Fernão Ferro

Amora

Corroios

Arrentela

Fernão Ferro

Através do portal Seixal +, os munícipes
podem registar todo o tipo de ocorrências em tempo real. Para utilizar este
portal deve usar um destes browsers:
Google Chrome ou Microsoft Edge.
Registe-se em seixalmais.cm-seixal.pt e
faça o seu login.

O Seixal Limpo é um projeto
que sensibiliza para a correta deposição de resíduos
e disponibiliza contactos
para esclarecimentos, informações e marcações de
serviços de recolha.
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9
8

CAIXAS-NINHO
PARA CHAPIM

33
4

7

Seixal
Em colocação: 9

12

11

1
5

Fernão Ferro
Em colocação: 5
Arrentela
Em colocação: 4
Já existentes: 12
Aldeia de Paio Pires
Em colocação: 1
Já existentes: 5

5

Amora
Em colocação: 7
Já existentes: 11
Corroios
Em colocação: 8
Já existentes: 33

Totais:

61 +

34 =

95

Câmara do Seixal instala ninhos de chapim

Aves combatem
lagarta-do-pinheiro
A CÂMARA Municipal do
Seixal está a colocar mais 34 caixas-ninho de chapim em diversas
localizações no concelho para fomentar a biodiversidade e combater a lagarta-do-pinheiro. Estes
novos ninhos juntam-se aos 61 já
existentes em estabelecimentos de
ensino, parques urbanos e espaços
verdes do concelho.
A colocação de ninhos para chapins como forma de combater a
lagarta-do-pinheiro iniciou-se em
2006, quando a Câmara do Seixal
implementou o projeto O Chapim
Vem à Escola, com o objetivo de

criar condições favoráveis à instalação deste predador natural da
lagarta-do-pinheiro. Inicialmente,
foram instaladas 63 casas-ninho
nas escolas, para que estas aves se
pudessem reproduzir e combater
a praga de processionárias.
O projeto, que também tinha a
função de alertar para os perigos
do inseto e formas de prevenção,
mostrou-se vencedor e alargou-se a espaços verdes fora dos estabelecimentos de ensino. Também
os munícipes que assim o desejem poderão solicitar à autarquia
caixas-ninho para instalação em

árvores nas suas propriedades,
quando localizadas junto de matas
e pinhais.
A colocação de caixas-ninho deve ser feita entre 2 a 4 metros do
solo, idealmente em pinheiros, se
o objetivo for combater a processionária, não obstante poderem
ser colocadas noutras árvores. As
caixas-ninho devem ser orientadas
a Norte, uma vez que as protege
contra chuvas e excesso de calor.
No caso de o tronco estar inclinado,
a caixa-ninho deverá ficar do lado
inclinado para baixo. n

O chapim
Os chapins nidificam em buracos de árvores e caixas-ninho para se protegerem de predadores e usam na construção do ninho musgo retirado dos
troncos das árvores, pelos de animais e penas.
A falta de abrigos naturais limita a sua propagação, e a colocação de
ninhos artificiais contribui para a disseminação da espécie. As fêmeas
põem entre 3 e 12 ovos, chocando-os sozinhas, ainda que ambos os pais
criem a ninhada. Com presença em todo o mundo, o chapim come cerca
de 7 kg de mosquitos por ano e é dos poucos pássaros insectívoros que se
alimenta da lagarta-do-pinheiro, contribuindo igualmente para controlar
outras pragas, e também para o equilíbrio do ecossistema.

Projeto poupa 44 mil euros no consumo de eletricidade

Escolas do 1.º ciclo reduzem consumo da energia elétrica
No âmbito da divulgação de projetos relacionados com a eficiência energética e para assinalar
os 20 anos da AMESEIXAL, destacamos nesta edição o projeto
EduLUX – Eficiência Energética
na Iluminação Interior de Escolas
Básicas.
O projeto conta com a participação
de agências locais de energia, en-

tre as quais a AMESEIXAL – Agência
Municipal de Energia do Seixal.
Melhorar a eficiência energética
na área da iluminação interior em
188 escolas do 1.º ciclo do ensino básico dos concelhos do Seixal,
Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete,
Setúbal, Palmela, Sesimbra e
Loures é o objetivo do EduLUX.
A sua implementação permitiu,

além da poupança energética obtida nos edifícios escolares, contribuir para a melhoria das condições
de conforto e visibilidade dos utentes nos espaços intervencionados.
Na aplicação da medida EduLUX,
foram adquiridas 27 478 lâmpadas
tubulares do tipo LED, para serem
distribuídos pelas mais de 200 escolas envolvidas.

A Câmara Municipal do Seixal adquiriu 7 271 lâmpadas tubulares
LED, para completar a substituição
de todas as lâmpadas tubulares
fluorescentes existentes nas escolas básicas da responsabilidade da
autarquia.
Com este investimento, a Câmara
do Seixal reduziu o consumo de
energia elétrica em 244 257 kWh,

correspondente a uma economia
de 43 966 euros por ano.
O EduLUX é promovido pela
S.ENERGIA, com a participação
de agências de energia, sendo
financiado no âmbito do Plano
de Promoção da Eficiência no
Consumo de Energia Elétrica, aprovado pela Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos (ERSE).

EDUCAÇÃO
FEVEREIRO 2021
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Apoio aos filhos de trabalhadores
de serviços essenciais

Escolas e creches
de acolhimento
no concelho
NO ÂMBITO da suspensão
de atividades letivas e não letivas e
formativas presenciais, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares divulgou as seguintes escolas de acolhimento no Seixal para
apoio aos filhos dos trabalhadores
de serviços essenciais:
Escola Secundária Alfredo
dos Reis Silveira
direcao@esars.pt,
esb3.areissilveira@escolas.min-edu.pt, 212 276 368
Escola Secundária de Amora
esb3.amoraAs.min-edu.pt, joao.godinho@esec-amora.pt
212 268 000
Escola Secundária Dr. José Afonso
esb3.drjoseafonso@escolas.min-edu.pt, esjafonso@gmail.com
212 276 600
Escola Básica Paulo da Gama
eb23.paulogama@escolas.min-edu.pt, secpgama1@gmail.com
212 211 672
Escola Básica Pedro
Eanes Lobato
eb23.peaneslobato@escolas.min-edu.pt, pedroeaneslobato@gmail.
com, 212 211 020
Escola Básica Carlos Ribeiro
direccao.pinhalfrades@aepinhalfrades.pt, 212 254 969

Escola Básica de Pinhal de Frades
direccao.pinhalfrades@aepinhalfrades.pt, 212 254 969
Escola Básica de Vale de Milhaços
eb23valedemilhacos@gmail.com
212 548 260
Escola Básica da Cruz de Pau
eb23.cruzpau@gmail.com
212 269 810
Escola Básica Nun’Álvares
direcao@aenunalvares.edu.pt
212 210 207, 212 273 600

Os trabalhadores de serviços essenciais do concelho com necessidade de recorrer às escolas de acolhimento para os seus filhos devem
contactar a escola mais perto da
sua área de residência, por email
ou telefone.
Relativamente às crianças que
frequentam creches, as instituições
do concelho que garantem o acolhimento dos filhos de trabalhadores
essenciais são:
Centro Paroquial de Bem-Estar
Social de Arrentela
secretaria@centroparoquialarrentela.pt, 212 216 290
Creche da Associação
de Reformados e Idosos
da Freguesia de Amora (ARIFA)
direccao.arifa@gmail.com
212 240 498

Creche do Centro Paroquial
de Bem-Estar Social
de Fernão Ferro
geral@centroaberto.com
212 248 471

Colégio O Pequeno Polegar,
Seixal
crechepequenopolegar@gmail.
com, 965 613 460
Estação da Fantasia, Arrentela
geral@estacaodafantasia.pt
210 822 189, 963 344 455,
963 344 755

Nos termos da lei, são considerados trabalhadores de serviços essenciais os profissionais de saúde;
das forças e serviços de segurança
e socorro, incluindo os bombeiros
voluntários; das forças armadas;
dos serviços públicos essenciais;
de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam respostas de carácter residencial de apoio social e de saúde
às pessoas idosas, às pessoas com
deficiência, às crianças e jovens
em perigo e às vítimas de violência
doméstica; de serviços de gestão
e manutenção de infraestruturas
essenciais, bem como de outros
serviços essenciais. n

Sem o voto favorável do PS,
Parlamento obriga Governo

Concelho ganha luta pela
construção de uma escola
dos 2.º e 3.º ciclos e secundária
em Fernão Ferro
No dia 3 de fevereiro, foi publicada no Diário da República a
Resolução da Assembleia da República n.º 44/2021 que recomenda ao Governo dar início, a breve prazo, ao processo de construção
de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário na freguesia de Fernão Ferro.
Este equipamento conta já com terrenos atribuídos pela Câmara
Municipal do Seixal, reservados na respetiva Carta Educativa, sendo que a recomendação resultou de uma discussão realizada em
plenário e recebeu a aprovação de todos os partidos, com abstenção apenas do Partido Socialista. Tanto a discussão como a resolução dão seguimento a uma petição com mais de 4 000 assinaturas
realizada por pais e encarregados de educação de alunos das escolas da freguesia e que recebeu o apoio da Câmara do Seixal.
Com quase 20 mil habitantes, Fernão Ferro não tem nenhuma
escola da responsabilidade exclusiva do Ministério da Educação.
Na transição para o 2.º e 3.º ciclo e secundário, os alunos da
freguesia inserem-se na Escola Básica Dr. Carlos Ribeiro, sede
do Agrupamento de Escolas do Pinhal de Frades, a funcionar em
turnos duplos, sendo muitas vezes obrigados a alternativas mais
distantes e mesmo situadas fora do concelho.
Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, salientou que «agora que a maioria da Assembleia da República decidiu
pela construção de uma escola dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico
e do ensino secundário em Fernão Ferro, vamos continuar a pressionar o Ministério da Educação e o Governo para avançar com o
projeto das obras».
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O executivo municipal visitou o Estádio Municipal do Bravo no dia do aniversário do clube

Aniversário online demonstra vitalidade da coletividade

Seixal Clube 1925 une personalidades
na construção do futuro
Carinhosamente referido como «filho do
Seixal Futebol Clube», o Seixal Clube 1925
mantém as cores e a memória do clube que
chegou a disputar o escalão máximo do futebol português entre 1963 e 1965. No dia 5 de
fevereiro, a agremiação juntou um conjunto
de personalidades, histórias e memórias do
clube como forma de assinalar o 96.º aniversário e o trabalho desenvolvido em benefício
da população.
A história do clube, que mantém atividades de
futebol, basquetebol e futsal e que ao longo
dos anos somou desafios e superações, adversidades e conquistas, é extensa e feita de
muitos milhares de atletas, dirigentes, sócios
e simpatizantes. Contudo, o que ficou evidenciado na celebração foi uma vitalidade virada
para o futuro, num clube que move paixões e
dinamiza largas centenas de atletas.
E o futuro já começou, com a obra do Estádio
Municipal do Bravo, financiada pela Câmara
Municipal do Seixal, e que tem em curso a
reformulação da iluminação com a substituição dos projetores por equipamento LED, a
manutenção geral do relvado sintético nos

dois campos, bem como a construção de um
novo balneário no campo de treinos, além do
apoio à construção do gabinete médico, entre
outras obras de requalificação que incluem
a beneficiação da cobertura dos balneários
do campo principal. O investimento é de 2,2
milhões de euros.
Na comunicação que o presidente da Câmara
Municipal do Seixal dirigiu ao clube, Joaquim
Santos afirmou «o enorme apreço» da autarquia, garantiu que «o movimento associativo
é fundamental para assegurar a prática desportiva das crianças e jovens do concelho» e
salientou a importância do Seixal Clube 1925
para a concretização deste objetivo.
O aniversário contou ainda com a presença
de José Carlos Gomes, vereador do Desporto
da Câmara do Seixal. Na comunicação que
a direção do clube gravou para assinalar a
data, o presidente Hugo Rodrigues referiu o
«orgulho» no passado de formação de atletas,
treinadores e dirigentes e afirmou que «juntos, somos mais fortes».

Campo do Ginásio Clube de Corroios

Celebração online em tempos difíceis para todos

Ginásio Clube de Corroios celebrou
o 75.º aniversário
Sujeito ao confinamento que obrigou a uma
paragem das atividades, o Ginásio Clube de
Corroios (GCC) celebrou o 75.º aniversário
através das redes sociais, com diversas
mensagens de personalidade ligadas à história e à vida atual da coletividade.
Fundado a 10 de fevereiro de 1942, o
Ginásio Clube de Corroios nasceu para
satisfazer as necessidades desportivas,
culturais e recreativas da comunidade ali
existente. Da sua história mais antiga fazem
parte a afirmação da modalidade do futebol
e o desenvolvimento do teatro, jogos de
mesa e chinquilho, entre outras atividades,
como os bailes.
Após o 25 de Abril de 1974, associados
voluntariosos fizeram erguer o cineteatro
e, com o apoio do Poder Local, uma nova
sede, um pavilhão gimnodesportivo e, já
nos últimos anos, um relvado sintético para
a prática do futebol, o que deu origem ao
seu complexo desportivo. Atualmente, a
coletividade mantém modalidades de artes
marciais, dança cultural, futebol e desportos de combate.

Dirigentes, atletas, alunos, sócios e amigos celebraram online

Independente Futebol Clube Torrense fez 96 anos
Fundado em 12 de fevereiro de
1925, o Independente Futebol
Clube Torrense assinalou online o
96.º aniversário. Quase a completar 100 anos, o clube da Torre da
Marinha nasceu com o objetivo de
fomentar a prática do futebol, mas
brilhou em modalidades como o
andebol, modalidade que mantém
a par de secções de ténis de mesa,
karaté, aeromodelismo, columbofilia, ginástica, xadrez, judo e BTT/
/ciclismo.
O clube teve um papel preponderante na dinamização social e cul-

tural da localidade onde está inserido, que reforçou com a criação da
Escola de Artes, em que se inscrevem 300 alunos, cujas aulas vão
da iniciação musical até à aprendizagem de múltiplos instrumentos,
abrangendo igualmente classes de
dança.
Fruto do confinamento, a coletividade tem as suas atividades presenciais suspensas e apresenta-se
na internet com o lema «Queremos
todos de volta». Neste aniversário,
o clube desafiou atletas, alunos,
sócios e amigos a publicarem nas

redes sociais imagens e memórias
relacionadas com o clube.
O desafio foi bem aceite e muitas foram as pessoas a postar
imagens e palavras de reconhecimento ao IFCT, demonstrando
que o clube está bem vivo no coração daqueles que todos os dias
lhe dão vida. O aniversário contou
ainda com a Orquestra Juventude
Independente Torrense a executar
o hino da coletividade nas suas casas, numa orquestração de Bruno
Baião com a voz de Lara Silvestre.

Na comunicação por ocasião do aniversário, Miguel Godinho, presidente da direção
do GCC, referiu as dificuldades impostas
pela pandemia de covid-19, mas salientou
que «o que mais importa é estarmos unidos»
e «encontrar razões para nos mobilizar».
Considerou a forma encontrada para celebrar o aniversário «como um bom exemplo»
e afirmou o objetivo de «combater a crise
económica, cultural, recreativa, desportiva
e social», protegendo os mais desprotegidos.
O aniversário contou também com o testemunho do vereador do Desporto, José
Carlos Gomes, e de Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, que
referiu o trabalho realizado pela coletividade em prol da população de Corroios e a
intenção de prosseguir os apoios à requalificação «das suas instalações desportivas e também das instalações culturais».
Joaquim Santos considerou o GCC «um
clube eclético e muito importante para a
freguesia de Corroios e para o concelho do
Seixal».
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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
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Guarda Nacional Republicana
Aldeia de Paio Pires | 217 655 950
Fernão Ferro | 217 655 940
Saúde 24 | 808 242 424
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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

4‘

Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal
| 212 279 530

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

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

2‘

Número Nacional de Socorro
| 112

Bombeiros Mistos de Amora
| 212 255 555

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

33 33 33

21.30

Farmácias
de serviço
Linha 1400
Para saber qual a farmácia de
serviço mais perto de si, ligue
para a Linha 1400.
A Linha 1400 é uma chamada
gratuita e está disponível 24
horas por dia durante todos os
dias da semana.
Ao ligar 1400, o operador indica-lhe onde o medicamento (ou
produto) de que necessita está
disponível e pode agendar a
recolha na farmácia ou a entrega em casa.
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.
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UCSP: Unidade de Cuidados
de Saúde Personalizados
USF: Unidade de Saúde Familiar
Hospital Garcia de Orta – Almada
| 212 940 294
al

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 saneamento | 210 976 000
| 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 | ciac@cm-seixal.pt
Urbanismo | 212 276 788
dum@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
Piquete de contadores
| das 9 às 17 horas | 212 276 700
| das 17 às 22 horas | 210 976 046
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

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 e Pedro Abrunhosa
na campanha Rumo a 2030

Foros de Amora

Belverde

Dia Mundial da Justiça Social

Verdizela

A33

1.ª Fase
7 ha

O segundo maior parque urbano da Área Metropolitana de Lisboa

Seixal aprova construção do Parque
Metropolitano da Biodiversidade
A Câmara Municipal do Seixal aprovou, na reunião de 10 de
fevereiro, a adjudicação do concurso público para a construção da 1.ª fase do Parque Metropolitano da Biodiversidade,
no Alto da Verdizela, na freguesia de Corroios, pelo valor de
444 894,38 euros (mais IVA) e com um prazo de execução
de 270 dias.
O parque, que nesta 1.ª faze se estende por cerca de 7
hectares, «assumirá um papel importante na estrutura
verde e de recreio do concelho do Seixal. No futuro, com
uma área total de 400 hectares, será o segundo maior
parque urbano da Área Metropolitana de Lisboa, depois de
Monsanto», afirmou o presidente da Câmara Municipal do
Seixal, Joaquim Santos.
O Parque Metropolitano da Biodiversidade contemplará
percursos pedonais e de bicicleta e fará ligação à Rede
de Trilhos de Interpretação Ambiental do Município do
Seixal. No local haverá também uma zona de estadia com

bancos e mesas e um Espaço de Interpretação e Educação
Ambiental, com uma área multiusos que dará apoio aos
utentes do parque. Será também criado um pequeno charco biológico que permitirá a visualização de anfíbios em
ações de educação ambiental. Todo o parque será acessível a pessoas com mobilidade reduzida.
A proposta de criação de um parque desta natureza nesta
localização é sustentada pela existência, proximidade e
ligação a habitats classificados associados a estas zonas
húmidas. A valorização destas zonas e a sua proteção é o
objetivo principal do parque, através da requalificação e
recuperação da vegetação existente, potenciando a regeneração natural.
O parque irá promover a educação ambiental, os valores
naturais do município, juntamente com as atividades desportivas e recreativas que o local proporciona, e fomentar o
turismo de natureza.

No Dia Mundial da Justiça Social (20 de fevereiro), a Rede
Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento,
da qual o município do Seixal detém a vice-presidência,
lançou o hino «Todos por Um», com letra e música de
Pedro Abrunhosa.
«Todos por Um» é um apelo à necessidade de união para
se alcançar as metas estabelecidas para os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela
Organização das Nações Unidas.
Esta iniciativa foi realizada no âmbito da campanha Rumo a 2030, implementada em Portugal pelo
Instituto Marquês de Valle Flôr e pelos membros da Rede
Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento.
Oiça a música de Pedro Abrunhosa e veja o vídeo de
Gustavo Lopes em rumoa2030.pt/todos-por-um/.

Programa Municipal de Educação
para a Sustentabilidade

Participe no inquérito online
O município do Seixal está a desenvolver um inquérito
que pretende aferir a importância para os munícipes
de um conjunto de temas e ações relacionadas com o
ambiente e a sustentabilidade, a fim de corresponder às
suas necessidades e/ou interesses através da disponibilização de ações e de atividades, no âmbito do Programa
Municipal de Educação para a Sustentabilidade (PMES).
Através deste inquérito, o munícipe tem ainda a possibilidade de expressar a vontade de participar ativamente
no PMES.
A autarquia do Seixal agradece o seu contributo, através do inquérito, para que juntos possamos cuidar do
ambiente numa perspetiva integrada aplicando o lema
«Pensar global, Agir local».
O município conta consigo, para
fazer mais e melhor por um desenvolvimento sustentável!
Leia o QR Code com o seu smartphone e participe.

Projeto Seixal On

Câmara Municipal do Seixal
adquire três autocarros elétricos
No âmbito do Projeto Seixal On, que visa a descarbonização da Baía, a Câmara Municipal do
Seixal adquiriu recentemente três viaturas elétricas de transporte de passageiros, no valor de
315 mil euros cada.
Este investimento municipal global de 945 mil
euros em autocarros totalmente elétricos constitui uma solução de menor emissão carbónica,
que promove a mobilidade sustentável.
As viaturas têm autonomia para cerca de 250
quilómetros e a capacidade para transportar
até 22 passageiros, incluindo cidadãos com
mobilidade reduzida.
Cada autocarro dispõe de ar condicionado, internet sem fios, carregadores de telemóveis e
de outros dispositivos eletrónicos, videovigilância e rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.
Atualmente, as três viaturas são disponibilizadas pela autarquia para efetuar o transporte de pessoas até aos centros
municipais de vacinação que estão a funcionar no concelho.

Biblio@porta volta
a estar disponível
Em tempos de restrições, a Biblioteca Municipal do Seixal
volta a disponibilizar aos seus leitores o serviço de empréstimo de documentos Biblio@porta, prestado em
regime de take-away e entrega ao domicílio. Podem ser
requisitados materiais como jogos, CD, filmes e livros.
Basta aceder ao catálogo online através do site cm-seixal.
pt, navegação Biblioteca, e escolher os documentos que
pretende levar para casa. De seguida, faça a reserva
através dos contactos indicados, mencionando os títulos
das publicações.
Os serviços farão o agendamento da data e hora em que
poderá levantar os documentos, à porta da biblioteca. Os
munícipes que comprovadamente demonstrem limitações de mobilidade ou que pertençam a grupos de risco
poderão solicitar a entrega no domicílio.
Torne-se um novo leitor, a requisição do cartão é um processo simples e fácil.
Todos os procedimentos serão realizados de acordo com
as regras da Direção-Geral da Saúde.

