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Redução da taxa de IMI para 0,35 % vai apoiar as famílias do concelho

Aprovado orçamento da câmara municipal
para 2022 no valor 111,4 milhões de euros

Suplemento

Mais Um Natal sem Hospital do Seixal
Continua a luta pelo Hospital do Seixal
O espetáculo Mais Um Natal sem Hospital do Seixal realizou-se
no dia 18 de dezembro, no Pavilhão Desportivo Municipal Leonel
Fernandes, no Seixal. A primeira edição desta iniciativa realizou-se em 2008 e já mobilizou milhares de pessoas e centenas de
artistas que, juntamente com as comissões de utentes de saúde, órgãos autárquicos e Plataforma Juntos pelo Hospital, lutam
para que o processo avance de forma decisiva e que não pare até
à construção do hospital. 5
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Aldeia Natal
do Seixal foi mágica
De 1 de dezembro até ao dia 2
de janeiro, o núcleo histórico do
Seixal foi invadido pela mágia do
Natal. Muitos divertimentos e
animação fizeram parte da iniciativa que comprovou que se
pode realizar eventos culturais
com total segurança.

Entrega das chaves
da Creche Sonho
Azul
A Câmara Municipal do Seixal
entregou as chaves da Creche
Sonho Azul à Santa Casa da
Misericórdia do Seixal, instituição que fica responsável pela
gestão do equipamento. A creche vem dar mais uma resposta
no apoio à infância no concelho.
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Autarquia reforça
rede de oleões
A Câmara do Seixal procedeu à
instalação de 20 novos pontos
de recolha de óleos alimentares
usados, em Amora e Corroios.
Atualmente, já estão disponíveis
83 pontos de recolha distribuídos por todo o concelho.
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Campeonato
da Europa
de Poomsae
A competição trouxe ao Seixal
mais de 400 atletas, em representação de 46 países. A equipa
nacional esteve presente e foram vários os atletas que se sagraram campeões no Pavilhão
Municipal da Torre da Marinha.
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«A Última Refeição», de 20 a 22 de janeiro,
no Auditório Municipal
«A Última Refeição», monólogo de Maria
João Luís que encerrou a 38.ª edição do
Festival de Teatro do Seixal, vai ter novas
apresentações no Auditório Municipal do
Fórum Cultural do Seixal já em janeiro.
Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, o Teatro da
Terra sobe ao palco da principal sala de espetáculos do concelho do Seixal para apresentar um texto de António Cabrita com
encenação de António Pires que nos conta
a última refeição preparada por Helena, esposa de Bertolt Brecht, no primeiro dia em

cm-seixal.pt

que o marido já morto repousa no caixão.

facebook.com/municipioseixal

Na peça, enquanto cozinha, Helena discorre sobre a sua vida com o marido: as alegrias por partilha-

twitter.com/CMSeixal

rem o sonho teatral e por se confiarem incondicionalmente no palco, mas também o sofrimento com
as traições conjugais, o carácter de pinga-amor de Brecht e a sua noção alargada de família, a dureza

youtube.com/user/MunicipioSeixal

da vida no exílio, o difícil regresso a Berlim e o seu papel cuidador para apoiar Brecht nas suas neces-

flickr.com/photos/cmseixal

sidades criativas. Com uma duração de 75 minutos, esta peça é dirigida a um público maior de 12

issuu.com/municipiodoseixal

anos e tem um custo de ingresso de 8 euros, com descontos de 50 por cento para jovens até 25 anos,
reformados e funcionários das autarquias do Seixal.

EDITORIAL

3

DEZEMBRO 2021 SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 770

Construímos
o futuro do concelho
com a população
Joaquim Santos

Presidente da Câmara

Recentemente vivemos a quadra festiva, um tempo de
solidariedade e partilha. O executivo municipal deseja que esta época tenha sido melhor do que a anterior,
vivida num quadro difícil para as famílias, instituições e
empresas locais.
Assim, voltámos a realizar a Aldeia Natal do Seixal no núcleo histórico do Seixal, que foi invadido pela magia da
época e não faltaram, nem animação nem alegria, com
a casa do Pai Natal, o Mercado de Natal, a pista de gelo
e um comboio de Natal que percorreu a zona ribeirinha.
Foi ainda possível assistir às apresentações musicais e
de animação circense, programadas e vividas com total
segurança.
Em 2021, quisemos comemorar esta quadra com esperança renovada num futuro auspicioso para a população
e para este concelho que sempre superou os desafios.
Resiliência e determinação fazem parte do nosso ADN,
de quem não abdica de lutar pelos direitos da população.
Assim, no dia 18 de dezembro, realizámos mais uma jornada reivindicativa com a iniciativa Mais Um Natal sem o
Hospital do Seixal, para exigir a construção do hospital,
para que seja finalmente assumido pelo Governo como
uma prioridade. Esta é uma luta com mais de 20 anos
que tem sofrido sucessivos adiamentos. A Câmara Municipal do Seixal não desiste da efetivação de um dos direitos mais elementares e consagrados na Constituição
da República Portuguesa: o acesso a cuidados de saúde.
No ínicio deste novo ano, estivemos a preparar o futuro
com a aprovação das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2022.

O nosso projeto autárquico assenta na construção
de soluções e propostas de desenvolvimento qualificado
para o concelho do Seixal, dando voz aos interesses
das populações. Temos o privilégio de viver e trabalhar
numa terra com enormes potencialidades.
Num quadro democrático, ouvimos todas as forças políticas e as autarquias do concelho para discussão das propostas, tendo incluído muitos contributos no documento
que determina as nossas prioridades e fundamenta as
decisões para uma cada vez maior qualidade de vida. O
orçamento para 2022 totaliza 111,4 milhões de euros,
em consonância com a receita da autarquia, apesar da
redução que a pandemia significou. Este será determinante para um novo ciclo de progresso e desenvolvimento económico e social do concelho.
A Câmara do Seixal assume-se como motor do desenvolvimento, através do investimento na construção e qualificação de equipamentos, em infraestruturas e espaço
público e na salvaguarda ambiental, em paralelo com o
reforço da oferta cultural e desportiva. A nossa atuação
passa ainda pela criação de condições para a fixação de
empresas e de projetos inovadores, com emprego com
direitos. Queremos continuar o trabalho por um território
coeso, alicerçado em projetos que elevam a qualidade
de vida da população.

Quando se aproxima um novo ano, é altura de abraçar
desafios e estabelecer novas metas, como é apanágio
da Câmara Municipal do Seixal, sem esquecer os projetos que estão em curso, sempre com a convicção de que
o caminho traçado responde aos anseios e interesses
da população. Em coletivo construímos o futuro de um
concelho que queremos próspero e solidário.

Joaquim Cesário Cardador dos Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal

Destaco ainda...
Empresas distinguidas
pelo mérito

Seixal rejeita redução
de fundos europeus

Contra a transferência de
encargos para as autarquias

O concelho do Seixal viu 84 empresas serem reconhecidas, 65 com o estatuto PME Líder e 19 com o
PME Excelência de 2020. Este é um selo criado pelo
IAPMEI que, além de distinguir o mérito, reconhece
o esforço das empresas num ano particularmente
difícil. Presto o meu reconhecimento a todos quantos nas empresas trabalham e criam valor. Com atividade em setores como a educação, a construção,
a saúde, os setores alimentar e automóvel ou a restauração, o Seixal deteve o maior número de empresas certificadas no distrito (18,8 por cento), prova
da qualidade dos nossos agentes económicos. No
concelho estão sediadas mais de 15 mil empresas,
que empregam mais de 35 mil trabalhadores.

O Portugal 2030 materializa a aplicação dos fundos
europeus entre 2021 e 2027. O documento que esteve em consulta pública aponta para um desinvestimento de mais de 50 por cento na Área Metropolitana
de Lisboa (AML), onde se inclui o concelho do Seixal.
Existem investimentos que deveriam ser apoiados
através dos fundos, como a construção do Hospital
do Seixal ou a implementação de soluções de habitação social. Para expressar o meu desacordo, participei na conferência de imprensa que denunciou a redução dos fundos europeus para a região de Setúbal
e AML, que fica com uma dotação de apenas 3,91 por
cento da verba nacional. Reividicamos que o governo
aumente o valor dos fundos europeus com a criação
de uma nova NUT que permita corrigir as desiguldades no acesso aos fundos da União Europeia.

Durante o Congresso da Associação Nacional de
Municípios Portugueses, a minha intervenção incidiu sobre a transferência de encargos para o Poder
Local, designadamente nas áreas da educação e na
saúde. Pretende o Governo transferir para a Câmara
do Seixal 11 edifícios escolares com cerca de 40
anos, a que acrescem os nove edifícios dos cuidados de saúde primários. Para a sua reabilitação são
necessários mais de 50 milhões de euros, sem que
exista qualquer cenário de financiamento. Prevê-se
ainda a transferência de 800 trabalhadores destas
áreas, sem que haja uma linha de apoio para a sua
integração. A alternativa é lutar por uma real descentralização de competências, com os meios adequados para fazer melhor pela educação e saúde das
populações.
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Muitos divertimentos e animação
no núcleo histórico do Seixal

Aldeia Natal do Seixal
foi mágica
DESDE O dia 1 de dezembro que o núcleo histórico do
Seixal se transformou em Aldeia
Natal. A abertura oficial realizou-se no dia 4 de dezembro com
muita animação e fogo de artifício.
Foram muitos os que estiveram
no núcleo histórico do Seixal, em
família ou com amigos, e aproveitaram os divertimentos e o
Mercado de Natal.
Joaquim Santos, presidente
da Câmara Municipal do Seixal,
acompanhado pelos vereadores
da autarquia, esteve na abertura
e distribuiu presentes pelos mais
novos.
Referiu que «pese embora a
pandemia seja um momento
de incerteza, a vida tem de continuar e, se cumprirmos todas
as normas da Direção-Geral da

Saúde, conseguimos continuar a
nossa vida, ser felizes e participar
em iniciativas como esta que estamos a realizar».
O autarca lembrou que «é já
uma tradição podermos celebrar a Aldeia Natal com as nossas
crianças e com as nossas famílias».

Visitas das escolas

Entre 2 e 16 de dezembro, antes da férias de Natal, os alunos
das escolas do 1.º ciclo e jardins
de infância da rede pública visitaram a Aldeia Natal do Seixal e
usufruíram de todos os divertimentos gratuitamente. Foram
momentos muito divertidos
aqueles vividos pelas mais de 600
crianças que diariamente ali estiveram.
Os visitantes mais pequenos

viajaram no carrossel parisiense,
no comboio de Natal em carril
ou na minirroda. Para todas as
idades, foi um sucesso a pista de
gelo e ainda um comboio de Natal
que fez um percurso pela zona
ribeirinha. Durante estes dias
houve diversas iniciativas e um
programa de animação onde não
faltou o tradicional Mercado de
Natal, com um espaço dedicado à
doçaria e ao artesanato.
No espaço institucional da
Câmara Municipal do Seixal, estiveram representadas várias instituições da área social e da saúde que deram a conhecer o seu
trabalho.n
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Diamantina

Diana Soares

Dany Silva

Berg e David Antunes

Anjos e Vozes do Atlântico

Banza

Mais Um Natal sem Hospital do Seixal

Continua a luta pelo
Hospital do Seixal
O ESPETÁCULO Mais Um
Natal sem Hospital do Seixal realizou-se no dia 18 de dezembro,
no Pavilhão Desportivo Municipal
Leonel Fernandes, no Seixal.
A primeira edição desta iniciativa teve início em 2008 e já mobilizou milhares de pessoas e centenas
de artistas que, juntamente com
as comissões de utentes de saúde,
órgãos autárquicos e Plataforma
Juntos pelo Hospital, lutam para
que o processo avance de forma
decisiva e que não pare até à construção do hospital.
Em 2021, vários artistas locais e
nacionais associaram-se novamente a esta luta: Diamantina, Diana
Soares, Toy, Anjos, Dany Silva,
Mário Barradas, Vítor Paulo, Banza,
Maria de Lourdes, David Antunes,
Berg, Brothers Soul (Tiago e Joana
Mestre), David Ventura, Ricardo
Mestre e Vozes do Atlântico.
A iniciativa contou ainda com as
intervenções de Joaquim Santos,

presidente da Câmara Municipal
do Seixal, e José Lourenço, da
Comissão de Utentes de Saúde do
Concelho do Seixal, que asseguraram que a luta pelo hospital no
Seixal vai continuar.
José Lourenço fez um ponto de
situação do processo: «Há cerca de
um ano o concurso para o projeto
foi contestado por um concorrente
e andamos há um ano para se chegar a um acordo. Nesta pandemia,
o Hospital do Seixal teria tido um
papel importante para mitigar os
efeitos da pandemia no Hospital
Garcia de Orta. Já são muitos anos,
mas não é isso que nos tira a determinação. Somos resilientes e resistentes. Este equipamento virá para
o concelho do Seixal, mais tarde ou
mais cedo.»
Joaquim Santos agradeceu aos
artistas presentes a sua associação
a esta iniciativa. Sobre a situação
do processo do hospital, disse: « Os
governos não têm cumprido a sua

palavra e, acima de tudo, não têm
cumprido a sua missão que é servir
as populações. Da parte das autarquias, cá estaremos para continuar
a lutar pela construção deste importantíssimo equipamento para o
nosso futuro coletivo».
O autarca afirmou ainda que
«da parte da câmara municipal
também existe o compromisso de
executarmos arranjos e infraestruturas exteriores, num investimento de mais de 3 milhões de euros,
mas só poderemos avançar quando
tivermos o projeto» e assegurou:
«Da parte das autarquias do concelho, iremos continuar esta luta,
sempre com as nossas comissões
de utentes de saúde, para fazer que
o Hospital do Seixal seja construído
o mais rapidamente possível.» n
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Eleitos e comissão de utentes de saúde continuam a lutar pelo
Hospital do Seixal
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As luzes de Natal
brilham no Seixal
A QUADRA natalícia é sinónimo de luzes e cores e por isso a Câmara Municipal do Seixal e as juntas de freguesia assinalaram esta época com iluminações um pouco por todo o concelho. No dia 1 de dezembro, acenderam-se pela primeira vez as luzes de Natal nas principais artérias, o que assinalou simbolicamente o início da época.
Estrelas, árvores, bolas e flocos de neve, em tons de branco, dourado e vermelho, são alguns dos elementos
alusivos ao Natal para descobrir em vários espaços públicos e nas principais ruas, praças e largos do concelho. n

Aldeia Natal, Seixal

Seixal

Arrentela

Amora

Amora

Corroios

Aldeia de Paio Pires

Fernão Ferro

Aldeia de Paio Pires

Torre da Marinha
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Eleitos da autarquia visitaram as obras
na Escola Básica de Corroios

Novo quiosque nas Paivas

Parque Fernando Lopes-Graça na Torre da Marinha em requalificação

Novos passeios na Avenida 25 de Abril, em Fernão Ferro

Novos contentores semienterrados, em Aldeia de Paio Pires

Centro Náutico de Amora em construção

Prossegue acompanhamento de obras e projetos em curso

Autarquia valoriza o espaço público
O EXECUTIVO municipal
prosseguiu, nos dias 2 e 9 de novembro, o acompanhamento a intervenções em curso no concelho,
nas áreas do ambiente e espaços
verdes, educação, valorização do
espaço público e construção de
equipamentos, contribuindo para
a qualidade de vida da população.

Requalificação da Escola
Básica de Corroios

A intervenção no valor de 180
mil euros incluiu a remodelação
das instalações sanitárias, cozinha
e infraestruturas de águas, esgotos e eletricidade; pinturas interiores e exteriores; tratamento do
pavimento em madeira e dotação
de mobiliário e material didático.
No espaço exterior, procedeu-se à
instalação de um campo de jogos,
reforço da iluminação, construção
de uma portaria e instalação de um
telheiro.

Novo quiosque nas Paivas

Foi colocado nas Paivas, junto à
EN10 em Amora, o primeiro de três
quiosques que visam qualificar o

espaço público e apoiar o comércio
local. Numa primeira fase prevê-se a colocação de mais um quiosque junto à Escola Básica Paulo da
Gama, em Amora, e outro junto à
Praça José Queluz, em Corroios.

Parque Fernando
Lopes-Graça na Torre
da Marinha

A intervenção contempla a colocação de equipamentos lúdicos
para crianças e jovens; a reorganização do espaço para atividades
desportivas com montagem de novos equipamentos; instalação de
mobiliário urbano novo e de dois
bebedouros (sendo um para animais), bem como a restauração do
próprio jardim.

Avenida 25 de Abril,
em Fernão Ferro

Está concluída a obra de execução de passeios na Avenida 25 de
Abril, em Fernão Ferro, com cerca
de 1 quilómetro, com a aplicação de
3000 m2 de lajeta. Um investimento
de cerca de 80 mil euros do município que visa melhorar a circulação

pedonal na via que liga Pinhal de
Frades e Fernão Ferro.

Novos contentores
semienterrados

Prossegue a colocação de contentores semienterrados em Aldeia
de Paio Pires, dando continuidade
ao plano de colocação destes equipamentos nas freguesias de maior
densidade populacional. Foram
colocados 277 contentores na freguesia de Corroios, 266 em Amora
e prevê-se colocar cerca de 200
na união das freguesias do Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio Pires em
2022. Na freguesia de Fernão Ferro
será dada continuidade à recolha
porta a porta.

Jardim na Quinta
de São Nicolau

Tornar o espaço convidativo para usufruto da população foi o que
levou à requalificação do jardim
situado entre as ruas Cidade Porto
de Amélia, Cidade Sá da Bandeira
e Cidade de Lourenço Marques, na
Quinta de São Nicolau, em Corroios.
A intervenção contemplou a colo-

cação de um espaço de jogo e recreio, equipamentos de manutenção, a implantação de um anfiteatro
e o reforço do conjunto arbóreo,
com a plantação de 19 árvores.

Parque Urbano de Miratejo

O novo Parque Urbano de Miratejo vai assegurar a articulação entre o Moinho de Maré de Corroios
e a Olaria Romana da Quinta do
Rouxinol. A intervenção inclui
um percurso pedonal junto ao
sapal de Corroios, um Centro de
Interpretação Ambiental, observatório de aves e pontos de repouso
e observação. Durante os trabalhos
foram encontrados novos achados
arqueológicos. Estes fornos romanos serão preservados e enquadrados na intervenção em curso.

Centro Náutico de Amora

A frente ribeirinha de Amora ganha uma nova vida com a construção do centro náutico, que vai servir o Clube de Canoagem de Amora
e a Associação Naval Amorense. Já
estão instalados os edifícios constituídos por hangar e zona de rece-

ção, balneários, ginásio e salas de
apoio da direção. A infraestrutura
cria um novo acesso à água e de
maior capacidade de armazenamento de embarcações e aprestos.

Espaço de Jogo e Recreio
do Largo 1.º de Maio

A requalificação do espaço de jogo e recreio situado junto ao depósito de água de Aldeia de Paio Pires,
no Largo 1.º de Maio, contempla a
instalação de sete novos equipamentos lúdicos para os mais novos.
A autarquia já procedeu à construção e requalificação de 100 espaços
de jogo e recreio no concelho.

Escola Básica do Casal
do Marco

Prossegue a beneficiação da escola. Foram colocadas as telas de
sombreamento e está a ser executado o pavimento em frente ao edifício do jardim de infância. Seguir-se-á a requalificação do campo de
jogos que será utilizado tanto pelos
alunos do pré-escolar, como do 1.º
ciclo do ensino básico. n
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Requalificação de rotundas no Seixal

Novo Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau

Requalificação do espaço público, na Quinta da Princesa

Estação Elevatória de Santa Marta de Corroios

Requalificação da Piscina Municipal de Corroios

Repavimentações em Amora

Eleitos acompanham as obras no terreno

Seixal requalifica, constrói
e preserva o património
Nos dias 18, 23 e 30 de novembro, o executivo realizou mais uma
visita a obras e equipamentos , para
aferir o andamento dos trabalhos e
projetar intervenções.
Joaquim Santos, presidente da
Câmara do Seixal, e os vereadores
da autarquia realizam estas visitas semanalmente, não só para ver
no local como estão a decorrer as
obras, mas também para verificar
algumas necessidades, contactar a
população e identificar problemas
e providenciar soluções.

Requalificação
de rotundas no Seixal

Na Avenida MUD Juvenil, na
Quinta da Trindade, foram requalificadas duas rotundas com intervenções arquitetónicas e paisagísticas. Dentro de um elemento
arquitetónico circular revestido de
azulejos com motivos característicos do património do Seixal, em
particular da Quinta da Trindade,
foram plantadas várias oliveiras.

Construção do Complexo
Desportivo do Pinhal
do General
A 1.ª fase abrange a execução do
campo de futebol de 11, em relva
sintética, que irá nascer a partir do
campo de futebol existente, que
será transformado num campo de
futebol de 11, e ainda a construção
de balneários.

Novo Jardim de Infância
da Quinta de São Nicolau

Prosseguem as obras de construção do novo Jardim de Infância
da Quinta de São Nicolau, em
Corroios. Já foram feitas as fundações e estão a ser executados os
elementos estruturais do edifício
(lajes e pilares).
O executivo municipal visitou as
obras deste equipamento escolar
que irá receber cerca de 100 crianças dos 3 aos 5 anos, dando resposta à procura crescente das famílias.
O novo jardim de infância terá
quatro salas, um refeitório, um po-

livalente e um logradouro com condições de excelência.

Requalificação
do espaço público

Na Quinta da Princesa está a ser
requalificado o espaço público em
três zonas, com a criação de pérgulas, bancos, equipamentos lúdicos,
paredes de giz, bebedouros, papeleiras e equipamentos de fitness.
Também está a ser criada circulação pedonal, colocada iluminação
pública e está a ser feita uma intervenção nas zonas verdes.

Instalação do Centro
Inova Miratejo

A Câmara Municipal do Seixal
está a requalificar e adaptar várias lojas do Centro Comercial de
Miratejo para criar o Centro Inova
Miratejo. Este centro funcionará
como uma incubadora de empresas, que terão à sua disposição um
espaço de trabalho gratuito nos
primeiros dois anos, consultoria

de gestão, contabilística, financeira
e jurídica.
O executivo municipal visitou os
espaços em reabilitação. Se pretender candidatar-se, consulte todas
as informações em cm-seixal.pt.

Estação Elevatória
de Santa Marta de Corroios

Foi realizada uma reabilitação
profunda na Estação Elevatória de
Santa Marta de Corroios, com intervenções nas instalações elétricas, elementos de construção civil e
substituição de equipamentos.
Foi ainda implementado um sistema de bombagem alternativo para evitar a interrupção do serviço
e garantir a continuidade do tratamento do efluente, salvaguardando
situações indesejadas de descarga
na linha de água.
Esta infraestrutura pertence
ao Subsistema de Saneamento da
Quinta da Bomba, entrou em funcionamento em 2001 e foi integrada na Simarsul em 2004, servindo

uma população estimada em mais
de 11 mil habitantes.

Requalificação da Piscina
Municipal de Corroios

A Piscina Municipal de Corroios
está a ser alvo de obras de requalificação, com intervenções no tanque
principal, chapinheiro, balneários
e cobertura.
O objetivo é qualificar este espaço de excelência para a prática da
natação e de atividades aquáticas,
que serve diariamente cerca de mil
utentes.

Repavimentações
em Amora

No âmbito do Plano Municipal
de Pavimentações, prosseguem as
obras em Amora, mais precisamente nas ruas Bernardino Machado,
Magalhães Lima, Raul Proença,
Jaime Cortesão e Cachéu. As intervenções pretendem proporcionar
melhores condições de circulação
para automobilistas e peões.
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Requalificação na Quinta do Cabral, Arrentela

Parque Metropolitano da Biodiversidade

Arranjos exteriores nas Paivas

Novo abrigo para gatos em Amora

Requalificação na Quinta
do Cabral, Arrentela
A Câmara Municipal do Seixal
realizou, na Quinta do Cabral, em
Arrentela, uma requalificação
do espaço público. Na Rua Maria
Lamas, foi reabilitado o campo de
jogos existente, foram colocados
equipamentos de fitness e criadas
áreas de estar; na Rua Boa Hora, foi
criado um parque infantil e uma zona de estar. Foram ainda feitas nos
dois locais intervenções no pavimento, lancis e zonas verdes.

Parque Metropolitano
da Biodiversidade
Está a decorrer a 1.ª fase de construção do Parque Metropolitano
da Biodiversidade, na Verdizela.
Inicialmente vai ocupar cerca de 7
hectares, mas o objetivo é que ocupe um total de 400 hectares e que
seja o segundo maior parque da
Área Metropolitana de Lisboa. Este
parque, que terá um miradouro e
um lago, irá promover a educação
ambiental com a realização de várias atividades, estando prevista a
construção de um edifício de apoio
aos utentes do parque e da Rede de

Trilhos de Interpretação Ambiental
do Município do Seixal. O parque
constitui uma oportunidade única
para conhecer os valores naturais
do município.

Arranjos exteriores
nas Paivas

Estão em curso os arranjos exteriores da zona envolvente à Loja
de Cidadão do Concelho do Seixal.
Os trabalhos decorrem na praceta Cristiano Cruz, para garantir as
acessibilidades pedonais e proporcionar o espaço para a execução do
novo parque de estacionamento.

Ponto Navegante, o passe na hora

Seixal investe em nova rede de transportes públicos
Está em funcionamento, desde
o dia 29 de novembro, na Loja
do Munícipe do RioSul Shopping,
o Ponto Navegante. Trata-se de
um quiosque eletrónico que permite realizar o pedido de Cartão
Navegante em modo self-service,
em apenas um minuto. É rápido,
sem filas e sem preenchimento
de formulários, bastando utilizar
o Cartão do Cidadão e um cartão
bancário. O valor é de 12 euros. O
novo equipamento permite fazer
o Cartão Navegante personaliza-

do, bem como efetuar carregamentos, estando disponível na
modalidade normal, criança e terceira idade, assim como carregar
cartões Navegante Ocasional. É
adaptado à mobilidade reduzida
e acessível a pessoas com todos
os graus de daltonismo.
A Câmara do Seixal investe anualmente 2 milhões de euros com o
Passe Navegante valor que, em
2022, passa para 2,7 milhões
de euros, com a criação do novo
operador de transporte coletivo

de passageiros na AML, a Carris
Metropolitana. A operação arranca em julho e vai aumentar a oferta no concelho com novas carreiras que chegam a novos pontos e
com mais viagens diárias. A finalidade é facilitar a mobilidade para
servir melhor a população, sendo
a sustentabilidade ambiental promovida através da renovação da
frota e a inclusão de uma quota
de veículos não poluentes e energeticamente eficientes.

Posteriormente, será reformulada
a travessa Quinta da Mariana, com
a execução de acessibilidades à Loja
de Cidadão para pessoas com mobilidade reduzida. A obra cria melhores condições para os residentes e
os utentes da Loja de Cidadão.

Novo abrigo para gatos
em Amora

N o â m b i to d o p ro g ra m a
Capturar, Esterilizar e Devolver
(CED), implementado pelo Centro
de Recolha Oficial de Animais de
Companhia do Seixal (CROACS), foi
instalado na Avenida Silva Gomes,
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em Amora, um novo abrigo para gatos. Estes locais são identificados
em articulação com o CROACS e os
cuidadores informais, e depois de
todos os animais da colónia terem
sido capturados, esterilizados e
devolvidos constituem-se colónias
monitorizadas, no sentido de criar
condições para os animais silvestres em espaço urbano. A instalação
de abrigos para colónias monitorizadas tem como objetivo a resolução de situações de insalubridade,
constituindo-se como uma medida
da autarquia de promoção do bem-estar animal. n
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AMARSUL quer aumentar custos dos resíduos urbanos

Assembleia municipal rejeita
aumentos das tarifas dos
resíduos para os munícipes
A 4.ª SESSÃO extraordinária de 2021 da Assembleia
Municipal do Seixal decorreu no
dia 22 de novembro nos Serviços
Centrais da Câmara Municipal do
Seixal. A sessão contou no período de intervenção da população
com uma única questão de uma
munícipe que procurou averiguar
em que ponto se encontra a construção do hospital no concelho do
Seixal.
O professor Carlos Ribeiro,
António Benegas dos Santos,
Francisco Rodrigues, Rosa Maria
Perdigão Martins, Leonel Pereira
Fernandes, Rui Oliveira e Costa e
Fernando Rocha são pessoas associadas à vida, história e identidade do concelho que faleceram
recentemente. Todos foram merecedores de uma homenagem
pelos eleitos do órgão autárquico
e tiveram os votos de pesar aprovados por unanimidade.
Estes votos de pesar foram,
aliás, os únicos documentos aprovados por unanimidade durante
o período antes da ordem do dia.
Por maioria, a assembleia municipal aprovou a moção «Rejeição do
aumento de Tarifa de Deposição
de Resíduos Equiparados a
Urbanos (RU) da AMARSUL e do
aumento da Taxa de Gestão de
Resíduos (TGR)».
No documento, a assembleia
municipal denuncia estar previsto

o aumento desta tarifa para 43,34
euros a tonelada, representando
um aumento de 33 por cento, a
que acresce o aumento da Taxa
de Gestão de Resíduos (TGR), que
duplicou de valor de 2020 para
2021, passando de 11 euros para
22 euros a tonelada. Deste modo,
estima-se que em 2022 o valor a
suportar pelo Município do Seixal
pela Tarifa de Deposição de RU e a
pela TGR seja superior a 5 milhões
de euros, o que «condiciona os investimentos no município».
O documento «reivindica a reversão da privatização da EGF
(Environment Global Facilities),
assegurando a sua gestão pública», de que é concessionária a
AMARSUL, e simultaneamente
reclama «ao Governo a suspensão
da aplicação da TGR e a reconsideração da sua existência no quadro de uma nova política nacional
para o setor dos resíduos», entre
outras.
Por maioria foram ainda aprovadas uma recomendação «Pela
urgente necessidade de intervenção e acompanhamento ambiental pela Câmara Municipal do
Seixal em Aldeia de Paio Pires»,
duas moções distintas intituladas «Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra
as Mulheres (25 de novembro)»
e uma moção «Pela Igualdade e
Erradicação da Violência de

Género», a recomendação «Seixal,
justiça climática, trabalho, ambiente, bem-estar e saúde», a
moção «É urgente e necessário o
aumento dos salários» e uma saudação ao «Dia Internacional para a
Tolerância».
Aprovação por maioria recebeu também uma moção que
defende a criação do Conselho
Municipal de Juventude do Seixal.
Paulo Silva, vice-presidente, informou que as associações juvenis
se opõem à sua criação, uma vez
que «das mais de vinte existentes no Seixal, apenas três teriam
direito de voto no mesmo e que é
contraproducente uma política da
juventude onde não é a maioria a
decidir».

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal

Câmara apoia criação de 2.ª Equipa de Intervenção
Permanente
Na reunião de câmara de 17 de
novembro, a Câmara Municipal do
Seixal aprovou um apoio à criação da 2.ª Equipa de Intervenção
Permanente para reforçar a capacidade de resposta da Associação
Humanitária de Bombeiros Mistos
do Concelho do Seixal (AHBMCS) à
população.
As Equipas de Intervenção Permanente são constituídas por cinco
elementos fixos, capacitados para realizar tarefas distintas, que

vão do combate a incêndios, ao
socorro em caso de inundações,
desabamentos e abalroamentos,
socorros a náufragos, minimização de riscos em situações de previsão ou ocorrência de acidente
grave, a par da colaboração em outras atividades de proteção civil no
exercício de funções específicas.
A remuneração destas equipas é
comparticipada, mediante protocolo pela Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil e a

Câmara Municipal do Seixal. Esta
é a segunda equipa constituída na
AHBMCS, sendo que com a aprovação deste novo apoio a autarquia volta a ser decisiva na qualificação e aumento das respostas de
socorro asseguradas em permanência às populações.

Igualmente por maioria, a assembleia aprovou ainda uma recomendação para a «implementação de apoio técnico-administrativo às diferentes forças políticas com assento na Assembleia
Municipal do Seixal», para a qual
Alfredo Monteiro, presidente do
órgão autárquico, considerou não
existir enquadramento legal.
No período da ordem do
dia foi analisada a 4.ª revisão
das Grandes Opções do Plano e
Orçamento 2021 destinada a responder a despesas com recursos
humanos a corresponder com aumentos das tarifas definidas pela
Amarsul e Simarsul para pagamento pelos municípios.
O presidente da Câmara Muni-

cipal do Seixal caracterizou esta
necessidade de retificação dentro
de um quadro de um ano atípico marcado pelas incertezas do
combate à pandemia, quer na área
da receita como da despesa, com
o compromisso assumido pela
Câmara Municipal do Seixal de
assegurar o funcionamento dos
centros municipais de vacinação,
além de um aumento de mais 120
trabalhadores no último ano, entre outras determinantes que tornaram necessária esta revisão. O
ponto foi aprovado por maioria.n
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Foi aprovado o concurso para o prolongamento da alternativa à EN10

Reuniões de 2, 15 e 20 de dezembro

Deliberações da Câmara Municipal do Seixal
Reunião de 2 de dezembro
Presidência
• Ata da reunião de 17 de novembro de
2021. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso
para prestação de serviç o s d e s e g u ro s 2 0 2 2 / 2 0 24 .
Habilitação da adjudicatária.
Ratificação do despacho n.º 1831/
/PCM/2021. Aprovação.
• Voto de pesar pelo falecimento de
Carlos Ribeiro. Aprovação.
Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Contrato-programa a celebrar
entre o Município do Seixal e a
Associação dos Serviços Sociais dos
Trabalhadores das Autarquias do
Seixal. Comparticipação financeira.
• Contratação pública. Contrato para
fornecimento de refeições escolares a
confecionar nos refeitórios das escolas
do 1.º ciclo do ensino básico e jardins
de infância da rede pública do concelho do Seixal. Aditamento ao contrato
n.º 184/2021 para retificação do n.º 1
da cláusula terceira. Aprovação.
• Contratação pública. Concurso público com publicação no Jornal Oficial
da União Europeia para o fornecimento de refeições escolares a confecionar
em refeitórios escolares das escolas
do 1.º ciclo do ensino básico e jardins
de infância da rede pública do concelho do Seixal até 31 de julho de 2024.
Adjudicação e minuta do contrato.
Aprovação.
• Contratação pública. Concurso limitado com prévia qualificação para
a empreitada de execução da obra
de prolongamento da via alternativa à EN10 entre Corroios e Amora.
Aprovação.
Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento,
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso público por lotes, com publicação em

Jornal Oficial da União Europeia, para
a aquisição de serviços de vigilância
para o edifício dos Serviços Centrais,
edifício dos Serviços Operacionais,
Parque Urbano do Seixal e Parque
Municipal de Recolha de Viaturas.
Processo n.º 2021/300.10.005/656
(CP. 672/DCA/2021). Adjudicação e
minutas dos contratos. Aprovação.
Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contratação pública. Concurso público, com publicação em Jornal Oficial
da União Europeia, para aquisição de
combustíveis rodoviários para a frota
municipal. Abertura de procedimento.

Reunião de 15 de dezembro
Presidência
• Ata da reunião de 2 de dezembro de
2021. Aprovação.
• Projeto Wavegarden, Loteamento n.º
10/A/1991. Declaração de interesse
municipal. Aprovação.
• Programa Seixal Férias. Valência
destinada ao apoio à vacinação.
Ratificação do despacho n.º 1878-PCM/2021, de 6 de dezembro.
Pelouro da Educação, Mobilidade,
Urbanismo e Recursos Humanos
• Contrato-programa a celebrar entre o Município do Seixal e a Casa do
Educador do Concelho do Seixal IPSS.
Comparticipação financeira.
• Protocolo a celebrar entre o
Município do Seixal e o Agrupamento
de Escolas de Vale de Milhaços,
Terra de Larus e Escola Secundária
de Amora para candidatura ao Clube
Ciência Viva. Aprovação de minuta.
• Interpretação da alínea h) do n.º
3 do artigo 79.º do Regulamento
Urbanístico do Município do Seixal,
publicado no Diário da República, 2.ª
Série, n.º 3, de 6 de janeiro de 2016.
Aprovação.
• Associação dos Serviços Sociais
dos Trabalhadores das Autarquias do

Seixal – Centro de lavagem auto da
Quinta da Galega. Minuta de contrato
de comodato. Aprovação.
• Dação em cumprimento dos lotes C-42, C-43 e C-53, sitos na
Quinta Vinhas Cabrita, registados
na Conservatória do Registo Predial
de Amora com o n.º 5246/190499,
5247/190499 e 6575/20081010,
a favor de Joaquim Pinheiro Ramos.
Aprovação.
• Processo N.º 162/B/2019. Requerente: Colina do Outeiro Imobiliário e
Serviços Lda. Compensações. Pagamento em prestações. Aprovação.
Pelouro das Obras Municipais,
Trânsito, Água e Saneamento,
Energia e Proteção Civil
• Contratação pública. Concurso
público para a empreitada de ampliação e remodelação da Escola
Básica de Paio Pires. Processo n.º
2021/200.10.001/57 (CP. 342/
/DCA/2021). Revogação da decisão
de contratar.
• Contratação pública. Concurso público para a empreitada de reformulação do passeio ribeirinho de Arrentela
e requalificação dos espaços exteriores
do núcleo urbano antigo de Arrentela.
Processo n.º 2021/200.10.001/90
(CP. 507/DCA/2021). Revogação da
decisão de contratar.
• Contratação pública. Concurso
público para a construção da Loja
do Munícipe no Mercado Municipal
de Fernão Ferro. Processo n.º
2021/300.10.001/58 (CP. 411/
/DCA/2021). Revogação da decisão
de contratar.
• Cedência dos prédios onde se encontram instalados os furos para captação
de água e o Centro de Distribuição de
Água de Belverde e onde serão instaladas novas captações propostas. Minuta
de protocolo. Aprovação.
Pelouro do Desporto, Habitação,
Ambiente e Fiscalização
• Contrato-programa de desenvolvi-

mento desportivo a celebrar entre o
Município do Seixal e o Atlético Clube
de Arrentela para garantir o apoio necessário para a reformulação da iluminação do campo de futebol de 11
do Complexo Desportivo da Quinta da
Boa Hora. Comparticipação financeira.
• Apoio ao movimento associativo
para instalação de sistemas fotovoltaicos. Ginásio Clube de Corroios.
Aprovação.
• Apoio ao movimento associativo
para instalação de sistemas fotovoltaicos. Associação de Reformados
e Idosos da Freguesia de Amora.
Aprovação.
• Apoio ao movimento associativo
para instalação de sistemas fotovoltaicos. Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas. Aprovação.

Reunião extraordinária
de 20 de dezembro
Presidência
• Preçário para 2022. Atualização de
preços. Aprovação.
• Tarifário do abastecimento de água,
do saneamento de águas residuais
e do serviço de gestão de resíduos
urbanos do Município do Seixal.
Atualização de tarifas. Aprovação.
• Receitas municipais. Fixação do valor da taxa do imposto municipal sobre
imóveis (IMI), nos termos da alínea d)
do n.º 1 do art. 25.º do Anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro e alínea
a) do art. º 14. º da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro. Aprovação.
• Receitas municipais. Lançamento
de derrama, nos termos da alínea
d) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo à
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alínea b) do art.º 14.º e 18.º da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.
Aprovação.
• Receitas municipais. Definição da
participação percentual no IRS, nos termos do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013,
de 3 de setembro. Aprovação.
• Receitas municipais. Percentual

da Taxa Municipal de Direitos de
Passagem para o ano de 2022.
Aprovação.
• Opções do Plano e Proposta de
Orçamento para 2022, 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.º1
do art.º 9.º da Lei nº 53-E/2006, de
29/de dezembro, alterada pela Lei
n.º 117/2009, de 29/12, 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. 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro alterada pela Lei n.º
22/2015, de 17 de março. Aprovação.
• Orçamentação e gestão das despesas com o pessoal – artigo 5.º, n.º 2
do Decreto-Lei n.º 209/2003, de 3 de
setembro. Aprovação.

As deliberações são publicadas na íntegra
nas atas das reuniões, as quais podem ser
consultadas em cm-seixal.pt.
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Região de Lisboa e península de Setúbal

Câmara do Seixal contra redução
dos fundos europeus
A CÂMARA Municipal do
Seixal considera que o Acordo de
Parceria – Portugal 2030, proposto pelo Governo à Comissão
Europeia, relativo à aplicação das
verbas previstas no futuro Quadro
Comunitário de Apoio (QCA), reflete um desinvestimento nos
concelhos que compõem a Área
Metropolitana de Lisboa (AML) –
onde o concelho do Seixal se inclui
– comparativamente ao resto do
país. Opinião partilhada por outros
municípios da região de Setúbal,
pelo que no dia 9 de dezembro,
os municípios do Seixal, Setúbal,
Sesimbra e Palmela promoveram
uma conferência de imprensa em
Sesimbra, em que manifestaram
preocupação pelo impacto resultante da redução dos fundos comunitários do Acordo de Parceria
– Portugal 2030 para a península
de Setúbal (cujos municípios integram a AML).
Os autarcas contestam esse acordo que, se não for alterado pelo
Governo, significa que a região de
Setúbal «irá perder 436 milhões
de euros, uma redução superior a
50 por cento» comparativamente à
distribuição de verbas do Portugal
2020.
O presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim
Santos, salientou, no dia 9 de de-

zembro, que se verifica «um persistente afastamento dos níveis de
desenvolvimento social e de competitividade económica da região
de Lisboa em relação às congéneres europeias, sendo este o resultado do desinvestimento público
dos governos que têm adiado ou
até mesmo desistido de projetos
estruturantes para a AML, tais como o novo aeroporto de Lisboa no
Campo de Tiro de Alcochete ou a
terceira travessia rodoferroviária
Chelas-Barreiro, a par da redução
sistemática das verbas provenientes da Europa para a região metropolitana de Lisboa».
Joaquim Santos considera que,
no Acordo de Parceria – Portugal
2030, o Plano Operacional
Regional de Lisboa (PORL), onde
o Seixal está inserido, «apresenta
uma dotação muitíssimo reduzida,
sendo essa verba de apenas 3,91
por cento da total disponível, o que
é manifestamente insuficiente», e
frisa que o PORL «perde cerca de
436 milhões de euros de financiamento». O edil frisa que o concelho do Seixal apresenta valores de
desenvolvimento económico e social idênticos aos registados nos
municípios de «regiões menos desenvolvidas», sendo que esses (ao
contrário do Seixal) terão acesso a
um valor muito superior de finan-

ciamento e a taxas também superiores de comparticipação».
Por isso, a Câmara do Seixal
entende que estes fundos ficam
aquém do necessário para poder
concretizar os projetos estruturantes que concorrem para a implementação das opções estratégicas
e do modelo territorial desejável.
Dos investimentos prioritários para o concelho do Seixal e para a AML
que, em virtude da falta de investimento dos governos, deveriam
ser apoiados por financiamento
europeu destacam-se: a construção do Hospital do Seixal e centros

de saúde; a implementação de novas soluções de habitação social; a
requalificação do parque escolar
dos 2.º e 3.º ciclos e secundário; o
reforço das infraestruturas sociais;
a expansão do Metro Sul do Tejo e
melhor mobilidade sustentável.
Por isso, o Seixal propõe alterações ao acordo de parceria no
sentido de reforçar as verbas destinadas à AML, em linha com as
necessidades e reforçando a taxa
de financiamento, discriminando
positivamente os concelhos com
maiores assimetrias em relação à
média europeia (para garantir ver-

dadeira equidade na distribuição
dos fundos comunitários) e permitir desta forma uma convergência
positiva de todos os territórios da
região.
Os municípios consideram ainda
que a solução deve ser a reconstituição das NUTS III Grande Lisboa
e Península de Setúbal e um redesenho das NUTS II na AML, revertendo a decisão tomada em 2013
pelo governo anterior, o que impede o acesso a fundos para projetos
de desenvolvimento económico e
social. n

Pequenas e médias empresas do concelho do Seixal premiadas

Distinção para 84 empresas

O Seixal é o município do distrito de
Setúbal com mais pequenas e médias empresas (PME) distinguidas
com o estatuto Líder em 2020 pela
Agência para a Competitividade e
Inovação (IAPMEI), a que se somam
ainda empresas distinguidas com o
estatuto PME Excelência.
Como forma de assinalar esta distinção, no dia 25 de novembro no
auditório dos Serviços Centrais da
Câmara Municipal do Seixal, a autarquia promoveu uma cerimónia
de entrega de um galardão às empresas que mereceram este reconhecimento nacional.
O concelho do Seixal recebe atualmente a sede de mais de 15 mil
empresas, 10 por cento das quais

exportadoras, que empregam mais
de 35 mil trabalhadores. Com atividade em diferentes setores, que
incluem a educação, a construção,
a saúde, os setores alimentar e
automóvel ou a restauração, entre outros, 65 PME do Seixal foram
reconhecidas com estatuto Líder
e 19 com estatuto Excelência.
Estas distinções são assentes em
desempenhos elevados, notações
de rating e indicadores económico-financeiros.
Em representação do IAPMEI, Rita
Seabra explicou que estes estatutos trazem «benefícios associados,
que se traduzem em condições melhoradas de acesso a serviços do
IAPMEI, mas também em ofertas di-

ferenciadas dos nossos parceiros».
Igualmente parceiro da iniciativa, para as empresas do setor, o
Turismo de Portugal foi representado por Nuno Alves. O diretor de
Apoio ao Investimento considerou
não haver «empresa Excelência ou
Líder se não houver um quadro de
pessoal também de excelência».
O presidente da Confederação
Portuguesa das Micro, Pequenas e
Médias Empresas revelou que estas empresas representam mais de
3 milhões de trabalhadores e sessenta por cento da riqueza nacional
e denunciou que os apoios que lhe
são dirigidos «decrescem de ano
para ano». Jorge Pisco denunciou o
enorme impacto das medidas para

combater a pandemia nestas empresas, a par da «necessidade de
apoios mais próximos e incentivos»
da parte do Governo.
O presidente da Câmara do Seixal
presidiu à cerimónia e sublinhou
que estes desempenhos «se devem não só aos empresários, mas
também aos seus trabalhadores».
Joaquim Santos salientou a necessidade de «empregos com direitos
e salários justos» e disse que a autarquia se encontra sempre na disposição de apoiar as «conjugações
felizes entre o mundo do trabalho e
o mundo empresarial».
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Boas-vindas aos trabalhadores das escolas do concelho

Câmara enalteceu o trabalho
da comunidade educativa
REAFIRMAR O compromisso com a educação e a escola pública, bem como dar as
boas-vindas aos profissionais
das escolas do concelho no início do ano letivo, foram os objetivos do Espetáculo de Receção
à Comunidade Educativa que se
realizou no dia 19 de novembro,
no Pavilhão do Clube do Pessoal
da Siderurgia Nacional, em
Aldeia de Paio Pires.
Cerca de 600 pessoas estiveram presentes na iniciativa, que
contou com a atuação dos Anjos,
o aclamado duo do concelho.
A iniciativa integra o Plano
Educativo Municipal e constitui
um encontro entre professores,
educadores, auxiliares de edu-

cação e funcionários das escolas,
representantes das associações
de pais e autarcas do município
do Seixal.

Construtores
da escola pública

No encontro, Joaquim Santos,
presidente da Câmara Municipal
do Seixal, afirmou que «a educação é o pilar de qualquer civilização». Disse que, no concelho,
«prezamos muito os docentes, os
auxiliares, todos os profissionais
que ajudam a construir a escola
pública de hoje e de amanhã». O
autarca desejou «um excelente
ano letivo e os maiores sucessos
educativos aos profissionais, mas
também aos alunos, às crianças

e aos jovens que frequentam as
nossas escolas». Reafirmou ainda
que a educação «continuará a ser
uma prioridade para a câmara
municipal».
Docentes e pais participantes
no evento também expressaram
a sua opinião. Para a professora Rosa Charneca, coordenadora da Escola Básica da Quinta da
Courela, a receção «é um momento de convívio e de encontro entre professores, principalmente
nestas alturas de pandemia» e
mostrou regozijo pelo concerto
com os Anjos, «elementos da nossa comunidade que conhecemos
desde pequenos». Por seu lado,
a professora Marta Teixeira, adjunta da direção do Agrupamento

Projeto dirigido aos 3.º e 4.º anos das escolas do 1.º ciclo

O SeixalJazz Vai à Escola dinamiza 16 sessões
ao longo do ano letivo
A Câmara Municipal do Seixal
está a promover o projeto O
SeixalJazz Vai à Escola num total
de 16 sessões para alunos dos
3.º e 4.º anos das escolas do 1.º
ciclo do concelho.
A iniciativa começou em novembro e decorre ao longo do ano
letivo. Até ao final de dezembro,
já contou com quatro sessões e
envolveu 114 alunos das escolas
básicas José Afonso, Quinta de

Santo António e das Paivas.
Estes workshops são dirigidos pelos músicos Isabel Rato, no piano,
e João Custódio, no contrabaixo,
e têm como objetivo o contacto,
o desenvolvimento e a aprendizagem sobre o jazz.
A proposta é para uma viagem pela história deste género musical,
com momentos de música tocada
ao vivo, que procura apelar à participação ativa dos alunos. Outro

objetivo da iniciativa é explicar
algumas vertentes do jazz ao longo da sua história, enquadradas
no seu contexto histórico e social
desde o seu aparecimento até à
sua evolução.
O projeto tem ainda o mérito de
contribuir para a formação de
públicos e, simultaneamente, incentivar a descoberta de talentos
musicais entre os mais novos.

de Escolas de Vale de Milhaços
(AEVM), lembrou que foi colega
de escola secundária de um deles
e «é sempre bom vê-los e ouvi-los».
A Receção à Comunidade Educativa «é muito importante para
os pais, porque significa que este executivo esteve e está muito
atento às necessidades da escola,
dos pais e das nossas crianças»,
realçou Alexandra Bulhão, presidente da Associação de Pais
da Escola Básica dos Redondos,
agradecendo: «estamos muito felizes por cá estar e esperemos cá
estar para o ano».
A professora Vanda Barreiras,
adjunta da direção do AEVM, destacou que «apesar de todas as ad-

versidades, conseguimos reunir
a comunidade educativa, o que
é extremamente importante e é
uma iniciativa que consideramos
bastante boa», o que foi reforçado
pela professora Marta Teixeira:
«Estes momentos de reencontro
são sempre muito bons, e permitem ver como as pessoas estão bem e conseguem sobreviver
nestes tempo de pandemia tão
crítico e difícil para todos». n
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O vice-presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva, procedeu à entrega das chaves do equipamento
de infância à Santa Casa da Misericórdia do Seixal

14.º aniversário do Comércio do Seixal
e Sesimbra

Projeto jornalístico local
com abordagem de proximidade

O semanário Comércio do Seixal e Sesimbra celebrou 14 anos no
dia 16 de novembro. Este projeto jornalístico local, com distribuição
gratuita, abrange informação dos dois concelhos, chegando aos seus
leitores através de uma abordagem de proximidade, em que todos
têm voz ativa nas suas páginas.
Para assinalar este marco na vida do semanário, foi realizado um
encontro que reuniu autarcas, parceiros, colaboradores e amigos.
Destaque para as presenças de Joaquim Santos, presidente da
Câmara Municipal do Seixal, e de Ângela Rosa, diretora do Comércio
do Seixal e Sesimbra.
A noite foi animada pela Classe de Talentos sem Fronteiras do
Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, pelos músicos Mário
Barradas, Nuno Miguel e Jorge Paulo e pelo Grupo Coral Alentejano
Lírio Roxo.

Creche Sonho Azul

Autarquia entregou as chaves do equipamento
A Câmara Municipal do Seixal entregou, no dia 11 de novembro, as chaves da Creche Sonho Azul à Santa
Casa da Misericórdia do Seixal
(SCMS), instituição que fica responsável pela gestão do equipamento.
Estiveram presentes no evento
o vereador Paulo Silva, do pelouro do Desenvolvimento Social e
Cidadania, Edison Dias e Corália
Loureiro, respetivamente provedor
e presidente da assembleia geral
da SCMS.

Localizada na Rua Ferreira de
Castro, Quinta Moinho de Vento, em
Aldeia de Paio Pires, a creche vem
dar resposta a uma necessidade
nesta área no município do Seixal,
porque é um concelho com uma população jovem.
A autarquia aprovou a 28 de julho a cedência das instalações da
creche à SCMS, para que esta dê
continuidade à valência de creche/
/infantário que era desenvolvida
pela Cooperativa de Solidariedade

Social Pelo Sonho É Que Vamos,
instituição que entrou em processo
de insolvência e foi encerrada pela
Segurança Social, tendo o tribunal
entregue o equipamento posteriormente à autarquia.
Encontra-se a decorrer o processo de avaliação com a Segurança
Social para estabelecer o acordo relativamente ao número de crianças
que poderão frequentar a creche,
para que possa iniciar o seu funcionamento.

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
de Miratejo-Laranjeiro

Instituição de apoio à família,
jovens e crianças nasceu
há 40 anos

O Centro Social Paroquial da Sagrada Família de Miratejo-Laranjeiro
comemorou o 40.º aniversário no dia 2 de dezembro. A iniciativa contou com a participação de Paulo Silva, vereador da Câmara Municipal
do Seixal, e a presença de eleitos da Câmara Municipal de Almada e
das juntas de freguesia de Corroios e do Laranjeiro e Feijó.
A instituição iniciou a atividade de apoio à infância no dia 1 de dezembro de 1981, integrando valências de creche e jardim de infância,
acrescentando em 1986 as atividades de tempos livres. Nascida
com a designação Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Corroios,
Miratejo e Vale de Milhaços, o Centro Social Paroquial da Sagrada
Família de Miratejo-Laranjeiro recebeu o nome atual em 2006 com a
criação da Paróquia da Sagrada Família de Miratejo-Laranjeiro.
Na ocasião, o vereador Paulo Silva celebrou o trabalho de parceria que tem sido desenvolvido ao longo dos anos entre a Câmara
Municipal do Seixal e o centro social e afirmou a intenção de continuar
o apoio à instituição, a qual desenvolve um trabalho inestimável junto
a largas dezenas de famílias, crianças e jovens dos concelhos de
Almada e Seixal.

A nova viatura comparticipada pela autarquia e entregue por Paulo Silva, vice-presidente da Câmara Municipal
do Seixal, vai facilitar o trabalho da instituição de solidariedade social

Centro de Assistência Paroquial de Amora

Câmara apoia aquisição de nova viatura
O Centro de Assistência Paroquial
de Amora (CAPA) tem agora uma
nova viatura para transporte de
utentes e de bens alimentares,
cuja aquisição contou com um
apoio da Câmara Municipal do
Seixal no valor de 26 750 euros.
O vereador do Pelouro do Desenvolvimento Social, Paulo Silva, realizou no dia 29 de novembro uma
visita à instituição e procedeu à
entrega da viatura. Manuel Pires,
em nome da direção da instituição,
mencionou que perante a situa-

ção decorrente da pandemia de
covid-19, o CAPA se tem confrontado com um aumento de pedidos
de apoio por várias famílias, pelo
que esta será uma ferramenta com
impacto positivo no trabalho que é
realizado diariamente pela instituição de solidariedade social.
O CAPA é uma das instituições com
intervenção na freguesia de Amora
que assegura respostas na área
da infância nas valências de creche familiar, creche, pré-escolar
e atividades de tempos livres. Na

vertente social, apoia ainda mais
de 500 famílias das freguesias de
Amora e Corroios.
«Quisemos ver in loco o trabalho da
instituição e perceber de que forma podemos ajudar, numa partilha
de recursos com a comunidade»,
referiu o vereador Paulo Silva, durante a entrega da viatura.
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Jogar contra a Violência foi o nome da iniciativa de sensibilização para as questões de violência e de género

Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres

Sensibilizar para prevenir e condenar a violência
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres assinala-se a 25 de novembro. No município do Seixal esta
data é assinalada com o objetivo
de sensibilizar para as questões
da violência doméstica e de género, perpetuadas maioritariamente
contra as mulheres, reforçando
a importância da Rede Municipal
Contra a Violência Doméstica e de
Género do Seixal e do funcionamento da Estrutura de Apoio à Vítima do
Concelho do Seixal.
Nesse âmbito, o vereador Paulo
Silva, do Pelouro do Desenvolvimento Social, salientou que além
da violência doméstica e de género,
«é necessário ter em consideração
outras formas de violência», como

os casos dos casamentos infantis e
da mutilação genital feminina, que
«infelizmente continuam a ser uma
realidade no nosso país». A título
de exemplo, referiu que em 2019
foram sinalizados 171 casamentos infantis e 129 casos de mutilação genital feminina. Frisou que a
Câmara Municipal do Seixal «está
fortemente comprometida em prevenir e condenar qualquer crime
desta natureza, prosseguindo um
caminho que permita a erradicação
da violência contra a mulher».
Este ano, o município promoveu
duas iniciativas sobre este tema,
direcionadas para a juventude:
uma ação de sensibilização contra
a violência no namoro, na Escola
Secundária de Amora, e um en-

contro de hóquei em patins, Jogar
contra a Violência, entre duas equipas mistas, no Pavilhão Municipal
Leonel Fernandes (o jogo foi dinamizado pela Criar-T – Associação
de Solidariedade). O vereador Paulo
Silva esteve presente nos dois eventos.
Em ambas as iniciativas os jovens
receberam materiais informativos
sobre esta questão, nomeadamente sobre a Estrutura de Apoio à
Vítima (EAV) do Concelho do Seixal,
criada através de um protocolo entre a Criar-T e a Câmara do Seixal,
e que tem técnicos especializados
que podem esclarecer dúvidas e
ajudar. Contactos da EAV: telefone
967 881 035; email eav@criar-t.org
e live chat em eav.criar-t.org.

Dia Internacional da Solidariedade

Reconhecer os direitos do povo da Palestina
No dia 29 de novembro, fez 74 anos
que foi decretada pelas Nações
Unidas a divisão do território da
Palestina em dois estados – Israel
e Palestina – com Jerusalém como
cidade capital comum.
Assinalou-se também o Dia Internacional da Solidariedade com o
Povo Palestino, perante o clima de
agressão permanente a que está sujeito por parte de Israel e à privação
do usufruto livre de um território que
é seu por direito.
A Câmara Municipal do Seixal, coordenadora do Movimento Municípios
pela Paz, assinalou este dia manifestando a sua solidariedade com o povo da Palestina e com a sua causa.
Paulo Silva, vice-presidente da
Câmara Municipal do Seixal, disse que Portugal e os municípios
portugueses podem ter um papel
fundamental na luta pelos direitos
humanos e pela liberdade: «É fundamental que o Estado português

reconheça a Palestina como Estado
independente e soberano, à semelhança do que já fizeram as Nações
Unidas. É fundamental para que a
comunidade internacional reconheça a Palestina como um Estado ocupado e, consequentemente, para o
reforço do processo de paz no Médio
Oriente».

Acrescentou ainda que o município
do Seixal, no âmbito da sua política
de cooperação para o desenvolvimento e do Movimento Municípios
pela Paz, que coordena, «está solidário com o povo palestino e, por
isso, defende uma Palestina livre e
independente. Esta causa, no nosso
concelho, nunca será esquecida».

Projeto My Closet Market

Primeira edição com balanço
positivo
O projeto My Closet Market nasceu para ser um espaço alternativo de
compra e venda de artigos em segunda mão, como roupa e calçado de
todas as faixas etárias, e ainda artigos de puericultura e brinquedos,
contribuindo para combater o desperdício.
A primeira edição aconteceu no dia 13 de novembro, no Mercado
Municipal de Pinhal de Frades, recebendo grande afluência de inscrições e visitantes. Segundo Sónia Freitas, um dos três elementos da
organização do projeto, este primeiro mercado «correu muito bem»
em termos da «organização e dinâmica do evento», considerando a
adesão dos participantes «excelente» e receberam mesmo «muitas
mensagens de parabéns e de interesse no projeto». No entanto,
gostariam que o próximo mercado se realizasse num local com maior
visibilidade, para atrair mais gente e já estão a pensar na realização
do evento na primavera/verão de 2022.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, e o presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio
Pires, António Santos, visitaram o evento e ouviram os participantes.
O mercado contou com o apoio das autarquias e foi animado ao longo
do dia com música, dança e um workshop de costura.

Câmara assinala Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência

Defesa da cidadania plena

A Câmara Municipal do Seixal assinalou o Dia Internacional das
Pessoas com Deficiência, instituído a 3 de dezembro, com uma mostra promovida em parceria com a Rede Social do Seixal.
Além de um conjunto de objetos relacionados com a prática desportiva adaptada, a exposição incluiu painéis dedicados a associações, casos da Associação de Paralisia Cerebral de Almada-Seixal, Associação
Nacional de Pais e Amigos Rett, Associação de Surdos do Concelho
do Seixal, Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos
Inadaptados do Seixal e Almada, Cooperativa Nacional de Apoio à
Deficiência e Associação Portuguesa de Deficientes.
A autarquia deu também a conhecer os projetos para a área, além da
disponibilização de transporte e promoção de atividades de desporto
adaptado, apoio logístico e financeiro a associações e da realização
de seminários, colóquios e conferências: Seixal Acolhe, que envolve a
disponibilização de recursos para visitas culturais e de lazer; Podia Ser
Consigo, que comporta ações de rua de sensibilização para barreiras
arquitetónicas e urbanísticas; e Seixal Acessível, que apoia na criação
de acessibilidades em residências de pessoas com deficiência.
O dia foi também assinalado com uma comunicação online do vereador Paulo Silva, vice-presidente da autarquia, que reafirmou «a importância da defesa da dignidade, dos plenos direitos e do bem-estar dos
cidadãos com deficiência e a prossecução do objetivo maior que é a
sua cidadania plena».
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Reforço da manutenção do espaço público
A manutenção e limpeza do espaço público são
serviços prestados pela Câmara Municipal do
Seixal, com intervenções diárias no espaço público de todo o concelho, quer nas ruas, avenidas, praças e pracetas, quer nas zonas verdes.
Entre os trabalhos realizados estão ações de
desmatação, limpeza dos espaços verdes, corte
de ervas, varredura, limpeza e lavagem e desinfeção de ruas e junto a equipamentos, lavagem
de contentores e recolha de monos.
Além deste trabalho diário, realiza-se semanalmente, às quartas-feiras, e quinzenalmente,
aos sábados, a iniciativa Seixal + Perto. Equipas

municipais intervêm de forma concertada numa
determinada localidade em áreas como higiene
e limpeza urbana, recolha de resíduos sólidos
urbanos, salubridade, manutenção e conservação urbana, água e saneamento, espaços verdes, entre outras.
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, para verificar necessidades e obter
sugestões.

Cruz de Pau

Cruz de Pau

Casal do Marco

Casal do Marco

Aldeia de Paio Pires

Pinhal de Frades

Quinta do Cabral, Arrentela

Aldeia de Paio Pires

Pinhal de Frades

Quinta do Cabral, Arrentela
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O vereador do Ambiente, Bruno Santos, participou na ação de limpeza

17

SEIXAL BOLETIM MUNICIPAL 770

A iniciativa contou com 40 participantes que recolheram 500 quilos de resíduos

Praia da Trindade, Seixal

Limpeza da zona ribeirinha
CERCA DE 40 pessoas
participaram na ação de limpeza que decorreu na Praia da
Trindade, no Seixal, no dia 21 de
novembro. A ação foi organizada
pela Plataforma Seixal Ambiental
em parceria com a 4 Unity Project
e o ginásio Kalorias.
Foram recolhidos 500 qui-

los de resíduos, entre plásticos
(garrafas, cotonetes, baldes, esferovite), vidro, roupa, calçado e
beatas, entre outros. Foram ainda
detetadas e recolhidas descargas
ilícitas de lixo oriundas de obras
e monos variados, entre outros
materiais.
A Plataforma Seixal Ambiental

é constituída por oito entidades
do concelho do Seixal, entre as
quais a Câmara Municipal do
Seixal, e tem como objetivo a promoção de atividades e iniciativas de defesa ambiental. Ao 3.º
domingo dos meses ímpares, a
organização realiza uma ação de
limpeza.

Preservação do meio ambiente

Autarquia reforça rede de oleões
A Câmara Municipal do Seixal procedeu à instalação de 20 novos pontos de recolha de óleos
alimentares usados, nas freguesias de Amora e de Corroios. Atualmente, já estão disponíveis
83 pontos de recolha distribuídos por todo o concelho, instalados na via pública, em mercados municipais e no interior dos Serviços Centrais e Operacionais da autarquia.
A medida vem na sequência do trabalho que a autarquia promove para o desenvolvimento
de soluções ambientalmente mais sustentáveis. Depositar o óleo alimentar usado no oleão é
um gesto simples, que contribui para a diminuição da emissão de gases com efeito de estufa,
para a redução da contaminação dos lençóis freáticos e da quantidade de óleos e gorduras
nas águas residuais. Com este gesto estamos também a valorizar o óleo vegetal usado que
pode ser convertido em biodiesel, diminuindo a dependência de combustíveis fósseis e contribuindo para a preservação dos recursos naturais.
Saiba onde pode encontrar o oleão mais próximo em cm-seixal.pt.
O espaço público é de todos. Seixal Limpo, uma missão coletiva!

Nesta iniciativa, foram conjugados esforços com a 4 Unity
Project, um projeto sem fins lucrativos que defende causas ligadas ao meio ambiente, animais e
saúde.
O lixo oceânico e nas zonas
ribeirinhas assumiu um grande
destaque neste século, uma vez

que traz diversas implicações:
sociais, económicas, ambientais
e na nossa saúde. Esta preocupação é também partilhada pelo
município do Seixal, que além das
ações de limpeza, realiza também iniciativas de sensibilização
ambiental para alertar para este
problema. n

Grupo 269 – Fernão Ferro da Associação
dos Escoteiros de Portugal

Plantação de 200 árvores e arbustos
No dia 20 de novembro, o Grupo 269 – Fernão Ferro da Associação dos Escoteiros de
Portugal esteve envolvido numa atividade de plantação de espécies arborícolas e arbustivas
naquela localidade, apoiada pela Câmara Municipal do Seixal.
A ação envolveu aproximadamente 80 pessoas, dos 6 aos 60 anos, entre familiares e escoteiros do Grupo 269 e realizou-se no cruzamento da Rua Cidade de Évora com a Rua Adriano
Correia de Oliveira. O objetivo foi assinalar Dia da Floresta Autóctone, com 200 exemplares
de espécies naturais do território nacional, como o carvalho, a oliveira, sobreiro, medronheiro, alecrim e alfazema.
É considerada floresta autóctone a que é composta por árvores e arbustos originários do
próprio território. São mais mais adaptadas às condições do solo e do clima, por isso mais
resistentes a pragas, doenças, em comparação com espécies introduzidas. Estas florestas
ajudam a manter a fertilidade do espaço rural, o equilíbrio biológico das paisagens e a diversidade dos recursos genéticos e constituem lugares de refúgio e reprodução para um grande
número de espécies animais endógenas.
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Concertos de Natal Seixal 2021

Música sacra animou espaços
do concelho
A 32.ª edição dos Concertos de Natal, integrada no ciclo de concertos
de música sacra promovido pela câmara municipal, levou a música natalícia a diferentes espaços, designadamente igrejas e equipamentos
municipais, entre os dias 4 e 18 de dezembro.
Um dos objetivos deste projeto promovido pela autarquia é democratizar o acesso à fruição das artes nos mais diversos espaços e descentralizar a oferta cultural do concelho.
Este ano foram nove espetáculos de qualidade artística proporcionados pelos grupos locais convidados.
A Orquestra de Cordas e o Coro da Escola de Artes do Independente
Futebol Clube Torrense abriram o ciclo de concertos no dia 4, na
Oficina de Artes Manuel Cargaleiro, na Quinta da Fidalga.
O Coral Cantata Viva e o organista convidado levaram o som da quadra
natalícia à Igreja Beato Scalabrini, em Amora, no dia 5.
No dia 11, realizaram-se dois concertos: a Orquestra de Cordas e o
Coro da Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense interpretaram música sacra ao Moinho de Maré de Corroios. Duas horas
mais tarde, o Coro Polifónico de Fernão Ferro entoou os cânticos natalícios na Igreja de Fernão Ferro.
No dia seguinte, decorreu o concerto do Coro Carpe Diem, na Igreja de
Corroios.
O dia 17 proporcionou mais um espetáculo de música sacra, com o
Grupo Vocal Olisipo no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.
Esta edição dos concertos de Natal encerrarou no dia 18, com a participação dos Ars Eloquentia na Igreja de Arrentela.

«Damas da Noite» reagendada
para 5 de fevereiro de 2022

Maria João Luís encerra
Festival de Teatro do Seixal
com «A Última Refeição»
A DECORRER de forma
descentralizada e com representações nas principais salas municipais de espetáculos e em diversas coletividades do concelho, o
38.º Festival de Teatro do Seixal
teve a sua última apresentação no
dia 4 de dezembro.
Já neste mês, dia 2, o festival
apresentou «Menecma ou o
Efeito de Mandela» no Auditório
Municipal de Miratejo. A peça da
responsabilidade do Grupo de
Teatro Almagesto conta com encenação de Mina Leal e texto e representação de António Fragoso.
Uma produção da Animateatro,
«AUX» decorreu no dia 3 de dezembro no auditório do Pavilhão

Municipal do Alto do Moinho.
Partindo da chamada entrada auxiliar dos aparelhos eletrónicos,
esta peça reflete sobre o que nos
é exterior e que buscamos para
melhorar o funcionamento do
dispositivo que somos.
O Teatro da Terra subiu ao
palco do Auditório Municipal do
Fórum Cultural do Seixal no dia 4
de dezembro para apresentar «A
Última Refeição», um monólogo
interpretado por Maria João Luís,
em que a talentosa atriz interpreta
Helena, a viúva de Bertolt Brecht,
na noite em que o marido recém-falecido repousa no caixão.
Com esta última apresentação,
a programação do Festival de

Teatro do Seixal ficou concluída,
com exceção da peça «Damas da
Noite», a qual esteve inicialmente
prevista para dia 27 de novembro, mas que teve de ser calendarizada para dia 5 de fevereiro de
2022 no Auditório Municipal do
Seixal, igualmente às 21.30 horas.
Os bilhetes adquiridos são válidos para a nova data. Contudo,
quem pessoas pretender o reembolso deve contactar a Ticketline,
em caso de aquisição online ou
nos postos de venda da ticketline
ou a Câmara Municipal do Seixal,
através do endereço bilheteira.
cultura@cm-seixal.pt em caso de
aquisição nas bilheteiras da autarquia. n

Atividades promoveram o livro e a leitura

Estação do Livro abordou a literacia para a igualdade
A edição da Estação do Livro decorreu entre 15 e 26 de novembro, tendo como lema «Páginas de Um Só
Mundo: Literacia para a Igualdade».
O projeto integrou atividades relacionadas com os livros e a leitura e
promoveu a igualdade de acesso à
informação, sem distinção de idade,
raça, sexo, religião, nacionalidade,
língua ou condição social.
A iniciativa foi realizada com o envolvimento das escolas dos 1.º, 2.º
e 3.º ciclos do ensino básico e secundárias que integram a Rede de

Bibliotecas Escolares do concelho.
No total, foram realizadas 13 iniciativas, entre ateliês de escrita criativa,
oficinas de desenho e de construção
de livros, sessões de contos populares e ações de sensibilização.
Houve histórias bordadas em livros
de tecido com Bru Junça, uma oficina de desenho com a companhia
Cepa Torta, um guia para fazer livros
com Marco Taylor, conversas com
Andreia Salgueiro e mediação de
leitura com Andreia Brites.
Diana Silva trabalhou as emo-

ções, combinando elementos do
ioga e partindo da história de um
livro; o Mundo Brilhante falou da literacia para a igualdade e o Serviço
Educativo da Biblioteca Municipal do
Seixal abordou os afetos através do
livro «O Pássaro da Avó». Contaram-se ainda contos da tradição oral e
escrita com António Fontinha, Rita
Sineiro e Ana Sofia Paiva. A Estação
do Livro foi organizada pela Câmara
Municipal do Seixal, em colaboração
com a Rede de Bibliotecas Escolares
do concelho.
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O vice-presidente Paulo Silva esteve presente na cerimónia de homenagem a vários antigos atletas do clube

Núcleo do Sporting Clube de Portugal do Seixal

Homenagens marcam
3.º aniversário do núcleo
«UM PARCEIRO no desenvolvimento desportivo» e «no
apoio que dá às instituições de solidariedade social» numa «terra
de desporto e de desportistas» são
palavras com que Paulo Silva, vice-presidente da Câmara Municipal
do Seixal, saudou o Núcleo do
Sporting Clube de Portugal do Seixal (NSCPS) – Espaço Memória
Albano Narciso Pereira por ocasião do 3.º aniversário, no dia 5 de
dezembro, num restaurante do
concelho.
O vereador Paulo Silva referiu o
apoio da autarquia ao NSCPS como uma «aposta ganha», uma vez
que este contribui «para a vida do
nosso concelho e para a formação
desportiva dos nossos jovens».
O aniversário incluiu uma homenagem ao professor Dr. Carlos
Ribeiro, médico cardiologista e
professor catedrático da Faculdade
de Medicina da Universidade de
Lisboa, e a Leonel Fernandes, glória do hóquei em patins nacional,

ambos sportinguistas nascidos no
Seixal, falecidos no final deste ano.
A homenagem a Leonel Fernandes contou com a presença da
família, amigos e admiradores do
hóquei em patins.
Na ocasião, foi anunciado que
Carlos Sevilha, presidente do
NSCPS, foi distinguido com o prémio Stromp de Sócio do Ano 2021,
com o seu nome a figurar a par
dos de Rúben Amorim (Treinador
do Ano), Jorge Fonseca e Patrícia
Mamona (Atletas do Ano), João
Palhinha e Pedro Gonçalves (Futebolistas do Ano) ou Frederico
Varandas (Dirigente do Ano), personalidades igualmente distinguidas nesta edição do prémio.
Na celebração, Carlos Sevilha fez
um resumo de atividades ao longo do último ano, entre as quais a
apresentação de um livro, a realização de uma exposição, a representação institucional em todo o
país, a realização de torneios da
Seixalíada, o retomar da formação

Aniversário da Associação de Andebol de Setúbal

Pinhal de Frades acolheu torneios
da modalidade

A Associação de Andebol de Setúbal assinalou o 64.º aniversário no dia 7
de novembro no pavilhão desportivo do Centro de Solidariedade Social de
Pinhal de Frades.
A iniciativa contou com a presença de Bruno Santos, vereador do
Desporto da Câmara Municipal do Seixal, e consistiu num torneio entre
seleções regionais de sub-16 masculinos e sub-15 femininos.
Em sub-16, o torneio foi disputado por três seleções masculinas das
associações de andebol do Algarve, Setúbal e Almeirim e, em sub-15,
pelas congéneres femininas das associações da modalidade do Algarve,
Setúbal e Santarém.

no atletismo, a criação de um polo
de ginástica do clube e a atribuição
da distinção de Sócio Benemérito
do núcleo à Câmara Municipal do
Seixal.
O presidente do NSCPS referiu
ainda projetos «por concretizar»,
como um protocolo a celebrar com
o município, escolas do concelho e
museu do Sporting para «transmitir às novas gerações a personalidade de Albano Narciso Pereira e
a equipa dos 5 Violinos», a criação
da secção de xadrez e «a construção de um campo multidisciplinar
de areia para, numa fase inicial,
promover o futebol de praia nos
escalões de formação» e acolher
eventos, campeonatos nacionais e
internacionais, e o desenvolvimento de outras modalidades.
Em representação do Sporting
Clube de Portugal, João Teives elogiou as «muitas atividades desenvolvidas e as que ainda desejam
desenvolver», podendo «contar
sempre com o nosso apoio». n
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O vereador Bruno Santos participou no encontro que assinalou o
aniversário do clube que aposta na formação de jovens ciclistas

Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires

Aposta na formação de atletas

A prática do ciclismo está ligada a Aldeia de Paio Pires e ao clube
que, há 25 anos, nasceu para promover a modalidade. No dia 4
de dezembro, o Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio Pires (CCAPP)
assinalou a data com um convívio que juntou dirigentes e atletas.
Atualmente conta com 115 atletas que integram o ciclismo de
formação e de competição. Também o ciclismo de lazer e o BTT
são modalidades predominantes no clube. Os seus ciclistas têm
somado sucessos no panorama ciclístico em vários escalões, como os títulos de campeões regionais e nacionais. Vários atletas já
representaram a seleção nacional.
Helder Rosa, presidente do Clube de Ciclismo da Aldeia de Paio
Pires, lembrou «as centenas de atletas que fizeram a sua formação
no clube» e reconheceu o empenho de todos, apesar das dificuldades que a pandemia trouxe. O dirigente destacou o apoio da
Câmara Municipal do Seixal que «adquiriu e remodelou as instalações do clube, temos agora uma sede que nos permite desenvolver o projeto de ciclismo de formação».
A aspiração do clube passa pela construção de um velódromo, que
seria o segundo no país e «traria equipas nacionais e internacionais em estágio para o concelho e daria visibilidade à modalidade».
Bruno Santos, vereador do Pelouro do Desporto da Câmara
Municipal do Seixal, elogiou o clube que tem levado o nome de
Aldeia de Paio Pires e do Seixal além-fronteiras, «mas sobretudo
tem ajudado a formar atletas de grande qualidade, como Rafael
Reis, André Ramalho, Gonçalo Leaça, Luís Fernandes ou o recente
campeão europeu Rodrigo Caixas». O autarca parabenizou dirigentes, atletas, treinadores e patrocinadores «que têm ajudado a fazer
do CCAPP uma referência no ciclismo».
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O vereador do Desporto, Bruno Santos, acompanha a
atividade regular das coletividades

Escola de Artes do Independente
Futebol Clube Torrense

Dez anos de ensino na música
e na dança
A Escola de Artes do Independente Futebol Clube Torrense assinalou, no dia 26 de outubro, o seu 10.º aniversário.
Para festejar esta data tão especial realizou-se, no dia 28 de novembro, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, a Gala do 10.º
aniversário, em que os alunos da Escola de Artes puderam mostrar
o resultado do seu trabalho nas áreas da música e da dança.
Atuaram as classes de ballet, dança contemporânea e os grupos
de hip-hop Renew, Rookies e Newbies. Quanto à música, ficou por
conta da Orquestra Juventude Independente Torrense e de alunos
a solo na interpretações de violino, violoncelo e guitarra elétrica,
revelando o trabalho da Escola de Artes nos cursos de instrumento.

Projeto único que faz do nosso município uma referência

Visitas ao movimento associativo desportivo
Prosseguindo a política de proximidade com o movimento associativo
do concelho, Bruno Santos, vereador do Pelouro do Desporto, tem
realizado visitas a clubes e coletividades. O objetivo é contactar com
os dirigentes, atletas, técnicos e funcionários, abordando o trabalho realizado, obras já feitas e necessárias,
bem como projetos de futuro.
Através deste contacto, é possível
ter uma visão global do trabalho que
é feito diariamente pelo movimento associativo popular na formação
desportiva de crianças e jovens e
na promoção de atividades desportivas, em dezenas de modalidades,

tornando-as acessíveis a pessoas
de todas as idades.
Este trabalho é feito em parceria
com as autarquias, que desde sempre perceberam o importante papel
do movimento associativo, pelo que
apoiam o funcionamento diário de
clubes e coletividades, mas também na construção de equipamentos necessários para o desenvolvimento de atividades e para a captação de cada vez mais desportistas.
Entre novembro e dezembro, Bruno
Santos esteve no Atlético Clube de
Arrentela, no Clube Recreativo e
Desportivo de Miratejo, no Clube
do Pessoal da Siderurgia Nacional,

na União Recreativa Juventude de
Fernão Ferro e na Casa do Povo de
Corroios.
Segundo o vereador, «conhecer a
realidade das nossas coletividades,
os seus desafios, constrangimentos
ou aspirações é a melhor forma de
continuarmos a construir em conjunto este projeto único que faz do
nosso município uma referência
no país. Iremos percorrer, visitar e
acima de tudo escutar todas instituições do movimento associativo
popular que promovem o Desporto
para Todos no concelho».

O vereador Paulo Silva reuniu-se com as associações juvenis
do concelho

Reunião interassociativa juvenil

Trabalho de parceria com
as associações jovens em debate
No dia 29 de novembro, o auditório dos Serviços Centrais da
Câmara Municipal do Seixal acolheu uma reunião interassociativa
juvenil com a participação de Paulo Silva, vereador da Juventude
da autarquia.
A ocasião serviu para o movimento associativo juvenil ficar a
conhecer o novo responsável político do pelouro e marcou o momento inicial de desenvolvimento do trabalho do novo mandato
autárquico em parceria com o movimento associativo juvenil.
Na reunião foram abordados os apoios ao movimento associativo
juvenil e as atividades a desenvolver ao longo do ano de 2022, sendo igualmente discutidas as questões relativas à participação das
organizações juvenis na vida do município.

A vereadora Maria João Macau celebrou o aniversário da AESCA

Atividades de cultura, recreio, formação e ambiente

Associação Espaço Sócio Cultural Adorar Artes
completa 7 anos
Fundada a 6 de outubro de 2014 na
freguesia de Corroios, a Associação
Espaço Sócio Cultural Adorar Artes
(AESCA) celebrou o 7.º aniversário no
Centro Comercial de Miratejo, onde
presentemente se encontra sediada e dinamiza o Auditório Municipal
do Miratejo. A associação promove
atividades dirigidas a toda a popu-

lação, nas áreas da cultura, recreio,
formação e ambiente, entre outras,
e tem como objetivo dar visibilidade a todas as formas de arte. Para
este efeito, a AESCA desenvolve
parcerias com a Câmara Municipal
do Seixal, Junta de Freguesia de
Corroios, movimento associativo, estabelecimentos de ensino público e

privado e outras entidades.
A comemoração contou com animação musical a cargo de João
Gonçalves Costa e António Fragoso
e reuniu dirigentes da AESCA, sócios
e amigos da associação, tendo igualmente recebido a presença de Maria
João Macau, vereadora da Câmara
Municipal do Seixal.
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O vereador do Desporto, Bruno Santos, destacou o empenho dos clubes do concelho

Entrega de prémios do 32.º Troféu de Atletismo

Seixal distingue atletas e clubes
que se destacaram em competição
A CERIMÓNIA de entrega dos prémios do 32.º Troféu de
Atletismo do Seixal (TAS) decorreu no dia 12 de dezembro, no auditório dos Serviços Centrais da
Câmara do Seixal. O município reconheceu os atletas e clubes que se
destacaram em 2019. A competição contemplou provas de estrada,
pista e corta-mato.
O TAS está integrado nos Jogos
do Seixal e contempla uma classificação anual individual e coletiva. A organização é da responsabilidade das coletividades, com
o apoio da Câmara Municipal
do Seixal, juntas de freguesia,
Associação de Atletismo de
Setúbal e da Federação Portuguesa
de Atletismo.
Durante a cerimónia foram entregues vales de oferta em material desportivo aos 10 primeiros

clubes da classificação coletiva.
Os lugares do pódio foram para
a Associação A Natureza Ensina,
o Centro Cultural e Recreativo do
Alto do Moinho e a Casa do Benfica
do Seixal, com o 1.º, 2.º e 3.º lugar. O
TAS contou com a participação de
18 clubes do concelho. Um representante de cada equipa foi chamado ao palco e recebeu o respetivo
troféu.
Em 2019, o TAS caracterizou-se
pela forte participação de atletas,
dos benjamins até aos veteranos
7. Durante a sessão, os três primeiros atletas de cada escalão subiram ao palco e receberam o seu
prémio. No total, foram entregues
66 medalhas. O TAS contou com
a participação de 7 mil atletas de
todo o país, sendo que mais de mil
participaram nas 16 provas que
integraram a competição.

Além dos atletas e técnicos dos
clubes, a entrega de prémios contou com a presença do presidente da Associação de Atletismo de
Setúbal, José Serrano, do presidente da Associação das Coletividades
do Concelho do Seixal, Helder
Rosa, de presidentes e representantes de juntas de freguesia e do
vereador do Pelouro do Desporto,
Bruno Santos.
O autarca destacou o empenho
dos atletas que «muito justamente
vão receber o seu troféu. Para nós,
é um privilégio contar com o movimento associativo na organização
da competição». E salientou que
mesmo no período mais difícil que
vivemos «o movimento associativo
nunca deixou de acreditar que o
desporto e a cultura são essenciais
e que é possível organizar eventos
em segurança».

38.º Grande Prémio do Cavadas – Memorial José Manuel Oliveira

Prova de estafetas reuniu mais de 200 atletas
A 38.ª edição do Grande Prémio
Desportivo do Cavadas – Memorial
José Manuel Oliveira realizou-se
no dia 1 de dezembro, na variante
de estafetas em terreno de corta-mato, com a participação de 53
equipas, num total de 212 atletas,
em representação de 11 clubes,
sendo sete deles do Seixal.
A prova, destinada a atletas populares e federados, de ambos os
géneros, desenrolou-se por estafetas de 4X600, sendo cada equipa

constituída por quatro atletas.
A organização atribuiu o nome de
José Manuel Oliveira à prova, ex-autarca e dirigente associativo,
«numa justa homenagem a um
extraordinário construtor de Abril
no concelho do Seixal e que muito deu de si ao nosso movimento
associativo popular», disse o vereador Bruno Santos, do Pelouro
do Desporto da Câmara Municipal
do Seixal, que esteve presente na
prova, acompanhado por António

Santos, presidente da união das
freguesias, e José Serrano, presidente da Associação de Atletismo
de Setúbal, entre outros autarcas e
dirigentes associativos.

Classificações em absolutos
Femininos: 1.º, GDC; 2.º, Clube
Pedro Pessoa; 3.º, Ingleses Futebol
Clube. Absolutos Masculinos: 1.º,
Clube Pedro Pessoa; 2.º, Academia
Atletismo Seixal – A; 3.º, Ingleses
Futebol Clube – A.

Os dados de 2019 comprovam o
sucesso do troféu, principalmente
a forte adesão dos aletas veteranos. Quanto ao futuro, «o desafio
passa pela captação de jovens e
crianças para o atletismo». Nesse
sentido, a câmara municipal está a proceder à requalificação do
Complexo Municipal de Atletismo
Carla Sacramento: «Estamos a assegurar a aptidão do equipamento
para receber as várias disciplinas
do atletismo, tanto de formação como de competição. Queremos que
as escolas usem o equipamento
com regularidade e que os nossos
clubes possam dar um novo impulso ao atletismo», finalizou.

Os vencedores

O evento ficou marcado pelos
testemunhos dos vencedores de
cada escalão. Íris Gonçalves, do

Grupo Desportivo do Cavadas,
que alcançou o pódio no escalão
de benjamins, começou a correr
aos 8 anos e destacou o espírito de
companheirismo que se vive durante as provas. Em representação
do Clube Desportivo e Recreativo
Águias Unidas, Ricardo Brunheta
conquistou o 1.º lugar nos juvenis
masculinos e salientou o dinamismo do atletismo no concelho. Para
Carla Tabaio, do Clube Desportivo
Asas do Milénium que, em 2019
participou em todas as provas do
troféu, esta foi uma prova de superação que a levou a alcançar o
primeiro lugar. José Amigo competiu pela Associação A Natureza
Ensina em veteranos 7 e, enquanto forte conhecedor das provas de
atletismo realizadas no concelho,
destaca o desportivismo que as caracterizam. n
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Prova junta atletas de todas as idades

São Silvestre Baía do Seixal

Seixal Clube 1925

Mais de 900 atletas
correram na zona
ribeirinha

Clube recebeu a Bandeira
da Ética Desportiva
O Seixal Clube 1925 recebeu, no dia 25 de novembro, a mais
alta distinção dirigida à certificação de valores no desporto, a
Bandeira da Ética, atribuída pelo Instituto Português do Desporto
e Juventude (IPDJ). O galardão integra o Plano Nacional de Ética no
Desporto e é um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo
clube seixalense ao nível do basquetebol, futebol e futsal.
A cerimónia realizou-se no salão nobre da Sociedade Filarmónica
União Seixalense e contou com as intervenções de Hugo Rodrigues,
presidente do Seixal Clube 1925, que realçou o facto de o clube
receber o galardão. «Este é um dia especial para o clube, temos um
projeto diferenciado ao nível desportivo e social, que é construído
por um grupo de voluntários. O nosso objetivo é promover o desporto, neste caso o basquetebol, o futebol e o futsal. Como acontece
com todos os clubes, também queremos ganhar os jogos, mas tem
de ser com dignidade, respeito e ponderação».
Rodrigo Cavaleiro, presidente da Autoridade para a Prevenção e
Combate à Violência no Desporto, salientou que «a população tem
motivos para estar orgulhosa pela forma como o clube encara o
desporto, não só como prática desportiva, mas também enquanto
instrumento de transformação social e ferramenta socioeducativa
importante na comunidade».
Eduarda Marques, em representação do IPDJ, entregou a bandeira
da ética e aproveitou para dar os parabéns ao clube porque «em boa
hora decidiu aderir e certificar as boas práticas».
A cerimónia terminou com a intervenção de Bruno Santos, vereador
do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal do Seixal, que realçou
o trabalho realizado pelo Seixal Clube 1925 «em prol do desporto,
junto dos mais novos, ao nível social, mas também de divulgação
do município».
Presentes estiveram também Francisco Cardoso, presidente da
Associação de Futebol de Setúbal, e António Santos, presidente da
União de Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires.

A 3.ª EDIÇÃO da São
Silvestre Baía do Seixal regressou
às zonas ribeirinhas do Seixal,
Arrentela e Amora, no dia 8 de dezembro, com a participação de 948
atletas, dos quais 640 na corrida de
10 quilómetros, 260 na caminhada
de 5 quilómetros e 48 crianças na
prova kids.
Em masculinos, o vencedor absoluto da prova foi Vinicius Tornich
Gandolfi, do São Paulo Futebol
Clube. O segundo classificado foi
Gonçalo Cláudio, da União Atlético
Povoense, e o terceiro lugar do pódio foi para Miguel Rebelo, do Run
Tejo.
Em femininos, a vencedora absoluta da São Silvestre Baía
do Seixal foi Inês Marques, da
Escola de Atletismo de Coimbra/
/JPaiva; enquanto Filipa Veloso,
da Associação A Natureza Ensina,
ficou em segundo lugar, e Rute
Martins, individual, foi a terceira
classificada.

Seixal recebeu Campeonato da Europa de Poomsae

Evento marcado pela prestação dos atletas portugueses
O Pavilhão Municipal da Torre da
Marinha recebeu, nos dias 19, 20 e
21 de novembro, o 15.º Campeonato
da Europa de Poomsae, prova classificada como G4 para o ranking mundial da disciplina.
A competição trouxe ao Seixal mais
de 400 atletas, de 46 países, e
contou com a participação de 22
árbitros internacionais, seis árbitros

nacionais, 65 oficiais e mais de 70
voluntários. A equipa nacional esteve presente e foram vários os atletas que se sagraram campeões da
Europa, com destaque para Marco
Palma, Inês Martins, Sérgio Ramos,
Pedro Tomás, Bruno Silva e Eduarda
Ferraz. No total, Portugal alcançou
10 medalhas, entre as quais três de
ouro, uma de prata e seis de bronze.

Esta foi uma competição única no
mundo desportivo, pois nos diversos
escalões etários foi possível assistir
às prestações de atletas dos 12 aos
70 anos de idade.
A organização, a cargo da Federação
Portuguesa de Taekwondo, contou
com o apoio da Câmara Municipal
do Seixal.

A edição desde ano da São
Silvestre Baía do Seixal foi organizada pelo Centro Cultural e
Recreativo do Alto do Moinho
e pela WeRun, com o apoio da
Câmara Municipal Seixal, União
das Freguesias do Seixal, Arrentela
e Aldeia de Paio Pires, Junta de
Freguesia de Amora e Junta de
Freguesia de Corroios.

O vereador Bruno Santos, do
pelouro do Desporto da Câmara
Municipal do Seixal, António
Santos, presidente da União das
Freguesias do Seixal, Arrentela e
Aldeia de Paio Pires, acompanharam a prova e a entrega dos troféus
aos atletas.
Os resultados estão disponíveis
no site werun.pt. n
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(*) n Partida do Fogueteiro

Dias úteis
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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
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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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9‘

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
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Bombeiros Mistos do Concelho
do Seixal
| 212 279 530

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

LISBOA | SEIXAL | SETÚBAL

4‘

Número Nacional de Socorro
| 112

Bombeiros Mistos de Amora
| 212 255 555

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

2‘

Amora
Farmácia Nobre Guerreiro
Farmácia Matos Lopes
Farmácia Fonseca
Farmácia Central da Amora
Farmácia do Fogueteiro

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

Corroios
Farmácia Sousa Marques
Farmácia Universo
Farmácia Bento Lino
Farmácia Santa Marta
do Pinhal
Farmácia Nova Santa Marta
Fernão Ferro
Farmácia Fernão Ferro
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PARTIDAS DE ROMA – AREEIRO (LISBOA)
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Farmácias com
testes rápidos
à covid-19
gratuitos

Domingos e feriados

Sábados
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808 203 050
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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

União de Freguesias Seixal,
Arrentela e Aldeia de Paio
Pires
Farmácia Alves Velho
Farmácia Novais
Farmácia Quinta da Torre
Farmácia Silva Carvalho
Farmácia Pinhal de Frades
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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Saiba onde votar
• Nos 15 dias anteriores ao ato eleitoral, pode consultar a sua secção e local de voto
no site recenseamento.mai.gov.pt ou enviando um SMS grátis para 3838
(com o texto RE espaço n.º de BI ou CC espaço data de nascimento no formato
AAAAMMDD).
•Pode também consultar os editais relativos às assembleias e mesas de voto no Seixal
em cm-seixal.pt.

Voto antecipado
Poderão inscrever-se para o voto antecipado, preferencialmente através da plataforma
votoantecipado.mai.gov.pt, entre outros:
•Os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade: inscrições entre
16 e 20 de janeiro. A votação acontece no dia 23 de janeiro, das 8 às 19 horas.
No concelho do Seixal, o local de voto antecipado é na Escola Básica Paula da Gama.
•Os eleitores em conﬁnamento obrigatório e eleitores internados em estruturas
residenciais (lares) e instituições similares: inscrições entre 20 e 23 de janeiro.
A votação acontece nos dias 25 e 26 de janeiro no local de residência/internamento.
Exerça o seu direito de voto e cumpra as medidas de prevenção de contágio por covid-19
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Assembleia Municipal do Seixal aprova Grandes Opções do Plano e Orçamento

Aprovado orçamento para 2022
no valor de 111,4 milhões de euros
As Grandes Opções do Plano e Orçamento
(GOP) para 2022 foram aprovados por
maioria na 5.ª sessão ordinária de 2021
da Assembleia Municipal do Seixal, que
decorreu por videoconferência no dia 29 de
dezembro.
O presidente da Câmara Municipal do Seixal
introduziu o documento, desenvolvido em
15 eixos, referindo tratar-se «do maior orçamento da autarquia nos últimos anos» e ter
recebido o contributo de todos os partidos
da assembleia, com exceção do Partido
Socialista que «nos remeteu para a leitura
do seu programa eleitoral».
Joaquim Santos referiu que o orçamento
para 2022 irá possibilitar mais investimento público, o melhor funcionamento da autarquia, prosseguir a valorização dos trabalhadores, apoiar parceiros e prestar um
melhor serviço público à população.

15 eixos de ação

Na educação, Joaquim Santos referiu os
projetos de requalificação, ampliação e
construção de equipamentos e a duplicação dos valores de bolsas. Na área social,
referiu o apoio à construção de três novas
creches sociais, tendo outros equipamentos para idosos e deficiência ficado impossibilitados pela não aprovação do financiamento do Governo, através do programa
PARES.
Na cultura, salientou a construção do

Centro Cultural da Amora, com início em
janeiro de 2022, e investimento em instalações municipais. Apoiar as coletividades
e construir e requalificar equipamentos é
também uma aposta na área desportiva.
Na juventude, Joaquim Santos mencionou
um projeto de «habitações acessíveis para a
população jovem».
O presidente da câmara referiu ainda a
concretização de investimentos nas áreas
do ambiente, equilíbrio ecológico e bem-estar animal: mais espaços verdes, implementação do Plano Municipal de Descarbonização, criação de novas hortas urbanas, novo Centro de Recolha Oficial de
Animais de Companhia do Seixal, mais parques caninos e abrigos para gatos de rua.
Joaquim Santos referiu a conclusão do
Plano Municipal de Mobilidade e Transportes que irá guiar a estratégia nesta área,
que inclui também o acompanhamento da
nova Carris Metropolitana. A construção da
alternativa à EN10, a qualificação de vias e
novos postos de carregamento elétrico são
outras ações.
Na água e saneamento públicos e higiene
urbana, o presidente da câmara referiu a
adoção da Tarifa Social da Água Automática,
a ampliação do Centro Distribuidor de Água
de Belverde e a continuação de intervenções nas redes de abastecimento de água
e saneamento.
Participar na construção de raiz e alarga-

mento dos centros de saúde «são compromissos destas GOP» para a área da saúde»,
assegurou Joaquim Santos, «a par do acompanhamento do processo de construção
do novo hospital e de outras respostas do
Serviço Nacional de Saúde». Na área de
habitação, a autarquia irá prosseguir o trabalho no realojamento das famílias de Vale
de Chícharos, está a ultimar a solução para
Santa Marta de Corroios e irá prosseguir o
programa Reabilite o Seu Prédio e o apoio à
reconversão das Áreas Urbanas de Génese
Ilegal.
Na segurança e proteção civil, irá ser aumentada a comparticipação financeira

aos corpos de bombeiros, Cruz Vermelha
Portuguesa e apoio à construção da esquadra no Seixal da PSP e novos quartéis da
GNR em Fernão Ferro e Aldeia de Paio Pires.

Período antes da ordem do dia

No período antes da ordem do dia foi ainda
aprovada por unanimidade uma moção
«Pelo Reforço dos Fundos Europeus na Área
Metropolitana de Lisboa e no Concelho do
Seixal» e por maioria a moção «Por mais e
melhor investimento no Serviço Nacional de
Saúde no distrito de Setúbal», as saudações
«Aos 45 anos do Poder Local Democrático»
e à «Vitória de Boric no Chile».

Seixal aprova redução da taxa de IMI pelo sétimo ano consecutivo
O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), o lançamento
de derrama e a definição percentual no IRS marcaram
a 5.ª sessão extraordinária da Assembleia Municipal do
Seixal, realizada no dia 28 de dezembro.
No período antes da ordem do dia foram aprovados
cinco documentos. A CDU apresentou as moções «Pela
reposição da freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de
Paio Pires» e «Hospital no Seixal – para quando?». «Feliz
Natal Sempre! Viva o 25 de Dezembro» foi a saudação
apresentada pelo PS. «Pela adesão do município do Seixal ao IMI familiar» foi a moção apresentada pelo PSD.
A recomendação do PAN defende a «substituição dos
fogos de artifício tradicionais por fogos de artifício “silenciosos” – por uma celebração mais inclusiva».
No período da ordem do dia, foram aprovados todos os

pontos, com destaque para a fixação do valor da taxa
de IMI. Em 2022 a taxa de IMI a aplicar será de 0,80
por cento para prédios rústicos e 0,35 por cento para
prédios urbanos. «A opção por uma nova redução na
taxa do IMI significa menos 36 milhões de euros de receitas acumuladas desde 2015. Consideramos ser uma
medida de desagravamento fiscal para as famílias e a
população do concelho», disse o presidente da Câmara
Municipal do Seixal, Joaquim Santos.
Quanto à Derrama, as empresas com volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150 mil
euros estão isentas de taxa. Já para as empresas com
volume de negócio superior a 150 mil euros, a taxa será
de 1,5 por cento.
Sobre a participação percentual no IRS, a deliberação

foi pela manutenção de 5 por cento. Perante as questões colocadas pelas forças políticas da Assembleia
Municipal, Joaquim Santos explicou que a opção representa cerca de 8,9 milhões de euros, «totalmente canalizados para investir em equipamentos cruciais para
toda a população, sendo que o contrário iria favorecer,
fundamentalmente, as pessoas com maiores rendimentos, abrangendo apenas uma minoria».
A taxa municipal dos direitos de passagem, assumida
pelas empresas prestadoras de serviços de comunicações eletrónicas, é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal
emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços
acessíveis ao público em local fixo. Para 2022, esta
taxa foi fixada nos 0,25 por cento.
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Projetos da Câmara Municipal do Seixal para 2022

Concelho do Seixal,
terra de Abril e de futuro
Para 2022, a Câmara Municipal do Seixal
reafirma a continuidade da estratégia de
desenvolvimento sustentável para o município, cujo principal objetivo é a qualidade de vida da população.
A proximidade aos cidadãos e o seu envolvimento na vida municipal, a prestação de
um serviço público cada vez mais eficaz,
o investimento na construção e qualificação de equipamentos, infraestruturas e
espaço público e na salvaguarda ambiental, em paralelo com a oferta de cultura e
desporto para todos e a criação de condições atrativas para a fixação de empresas
e projetos inovadores estão entre os 15
principais eixos de atuação deste novo
mandato.
Além destes eixos de desenvolvimento, a
estratégia para o futuro do concelho pas-

sa também por um IMI mais baixo para
os habitantes, bem como a manutenção
de uma estrutura tarifária de água, saneamento e resíduos das mais baixas de
todos os concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.
O trabalho irá assentar no planeamento
estratégico, na defesa do desenvolvimento económico de base produtiva e criação
de emprego, na prestação do serviço público à população, com a valorização da
educação, da cultura, do desporto e da
ação social, assim como na qualificação
do património e do espaço público.
O objetivo é fazer deste território um
exemplo à escala nacional de desenvolvimento, inovação, qualidade de vida, solidariedade e liberdade. Uma terra de Abril
e de futuro.

Prioridade à educação pública
A valorização e defesa da escola pública e a qualificação e aumento do parque
escolar fazem parte do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no município na
área da educação.
Projetos para 2022
• Abertura e funcionamento do novo Jardim de Infância da Quinta de São Nicolau, Corroios, em fase de construção;
• Ampliações e requalificações das escolas do 1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar
de Aldeia de Paio Pires, Arrentela, Bairro Novo e Quinta do Conde de Portalegre;
• Programação de novas escolas do 1.º ciclo do ensino básico e pré-escolar em Fernão
Ferro, nos Foros de Amora e em Corroios;
• Manutenção e conservação dos equipamentos educativos da rede pública do ensino
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, ampliando o investimento em novos espaços
exteriores de recreio, em equipamentos e na requalificação de edifícios;
• Colocação de novos computadores e videoprojetores em todas as escolas do ensino
básico e pré-escolar;
• Conclusão da instalação de redes wi-fi nas escolas básicas com internet gratuita para
todos;
• Aumento do número de bolsas de estudo e do seu âmbito, nomeadamente nas áreas
do ensino profissional e artístico.

As escolas e jardins de infância da rede pública têm vindo a ser requalificados, trabalho
que irá continuar

Vai continuar o investimento em novos espaços de jogo e recreio nas escolas

Vão ser colocados novos computadores, wi-fi e videoprojetores nas escolas do ensino básico e pré-escolar
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Mais desenvolvimento social e paz
O concelho do Seixal destaca-se na promoção da paz, no apoio à população mais
vulnerável e nos projetos de integração das várias comunidades.
Projetos para 2022
• Apoio à conclusão da obra em curso do Lar Social de Idosos de Fernão Ferro;
• Apoio à construção do Centro de Dia do Casal do Marco;
• Cedência do terreno para o novo Lar Social de Idosos de Amora;
• Apoio à construção da nova Estrutura Residencial para a Deficiência, da iniciativa da
Associação de Paralisia Cerebral Almada-Seixal, com terreno já cedido pela câmara
municipal na Verdizela.
• Apoio à construção de uma resposta social para crianças e jovens autistas, com
terreno já cedido pela câmara municipal em Fernão Ferro;
• Apoio à construção de um Centro de Atividades Ocupacionais para crianças e jovens
com deficiência, com terreno já cedido pela câmara municipal em Paio Pires;
• Apoio à reabilitação das instalações da Cercisa, em Miratejo e Arrentela;
• Apoio à construção de três novas creches sociais em Miratejo, Fogueteiro e Paivas.

Projeto da Creche Social do Fogueteiro

Cultura ao serviço do desenvolvimento
A cultura é uma marca deste projeto autárquico, sendo o concelho do Seixal uma
referência na promoção do acesso à fruição cultural e à livre criação artística e no
apoio às bandas filarmónicas, ao movimento associativo e agentes culturais.
Projetos para 2022
• Desenvolvimento da componente oficinal na Oficina de Artes Manuel Cargaleiro;
• Dinamização da oficina coletiva Armazém 56 – Arte Sx, na Mundet, para artistas e
artesãos do concelho;

Projeto do Centro Cultural de Amora, obra já adjudicada

Projeto da APCAS de uma Estrutura Residencial para a Deficiência na Verdizela

Obra em curso do Lar Social de Idosos de Fernão Ferro

• Realização do Prémio Literário Eufrázio Filipe;
• Instalação do Centro de Interpretação Patrimonial do monumento nacional da Olaria
Romana no Parque Urbano de Miratejo;
• Requalificação dos palacetes da Quinta da Fidalga e da Quinta da Trindade, com
usos culturais e patrimoniais;
• Construção do Centro Cultural de Amora, com obra já adjudicada;
• Lançamento do concurso para a construção do Centro Cultural de Corroios;
• Elaboração do projeto do Centro Cultural de Fernão Ferro;
• Programação de um Centro Interativo do 25 de Abril.

A componente oficinal da Oficina de Artes Manuel Cargaleiro vai ganhar um novo impulso
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Desporto para Todos
O Seixal é o município do Desporto para Todos, construído em parceria com escolas,
movimento associativo e instituições, contribuindo para que o concelho tenha um dos
mais elevados índices de prática desportiva a nível nacional.
Projetos para 2022
• Requalificação do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, com obra a decorrer;
• Finalização das obras exteriores do Complexo Desportivo de Santa Marta do Pinhal;
• Abertura do Pavilhão Municipal Cidade de Amora, em fase de construção;
• Programação de uma nova Piscina Municipal em Pinhal de Frades;

Prossegue a requalificação do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento

• Construção do Pavilhão Desportivo Municipal de Fernão Ferro;
• Construção do Estádio Municipal da Medideira;
• Nova fase de qualificação do Estádio Municipal do Bravo;
• Construção do Complexo Desportivo do Pinhal do General;
• Conclusão da obra do Centro Náutico de Amora;
• Construção do Centro Náutico do Seixal;
• Apoio ao Velódromo de Paio Pires;
• Apoio ao Complexo Desportivo de Vale de Milhaços;
• Apoio à requalificação de equipamentos do movimento associativo desportivo;
• Candidatura do município do Seixal a Capital Europeia do Desporto.

Centro Náutico de Amora, em fase de conclusão

Valorizar a juventude
O município do Seixal é um dos concelhos com população mais jovem do país, com
um histórico de promoção dos interesses e necessidades dos jovens do concelho,
através de projetos e iniciativas em diversas áreas, em parceria com o movimento
associativo juvenil.
Projetos para 2022
• Instalação do novo Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil (CAMAJ), integrado no novo Centro Cultural de Amora;
• Programação de um Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, a integrar
no novo Centro Cultural de Corroios, com um estúdio de gravação para bandas jovens
(blackbox);
• Construção de parques radicais nas várias freguesias para a prática de skate, parkour, BMX e street workout;
• Desenvolvimento do Plano Municipal para a Juventude, afirmando a estratégia do
município no âmbito das políticas municipais de juventude.

A prática de skate vai ser possível nos futuros parques radicais

O Festival de Street Art é um dos projetos para a juventude no concelho

O CAMAJ vai ficar instalado no novo Centro Cultural de Amora
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Defender o ambiente
e o bem-estar animal
A relação sustentável entre as comunidades e a natureza é prioritária para a Câmara Municipal do Seixal, que prossegue uma política de compatibilização da ocupação humana do território com a defesa do meio natural, e ainda a proteção dos
animais como uma das prioridades.
Projetos para 2022
• Criação do Centro Ciência Viva de Interpretação Ambiental da Baía do Seixal.
• Conclusão das obras de requalificação do Parque Lopes-Graça, na Torre da Marinha,
e do Jardim do Alto do Moinho.

Projeto do novo Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal

• Requalificação do Parque da Liberdade, no Alto do Moinho.
• Continuidade da construção do Parque Metropolitano da Biodiversidade e a construção do Parque Urbano da Quinta das Laranjeiras, do Parque Urbano de Miratejo e do
novo Parque Natural de Arrentela;
• Programação do Parque Urbano de Paio Pires, do Parque Urbano da Cidade de Amora, do Parque Urbano de Pinhal de Frades, do Parque Urbano da Marisol, do Parque
Urbano de Vale de Milhaços e do Parque Urbano de Corroios, com ligação da frente
ribeirinha da Quinta do Castelo ao Parque Urbano de Miratejo;
• Construção do novo Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Seixal.
• Construção de mais parques caninos, nas várias freguesias, e a continuidade da
intervenção nas colónias de gatos de rua.

Parque Metropolitano da Biodiversidade

Mais mobilidade e melhores
transportes públicos
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.
Projetos para 2022
• Operação da Carris Metropolitana, a partir de julho de 2022, com um aumento em 65
por cento da oferta de transportes públicos rodoviários, com financiamento municipal
de 11 milhões de euros neste mandato.
• Construção de uma grande giração e novo acesso na entrada do Fogueteiro;
• Construção da alternativa à EN10, entre Corroios e Amora.
• Requalificação da Avenida do Mar e da Rua Bento Moura Portugal, em Amora;
• Requalificação do acesso da A33 à zona central de Vale de Milhaços;
• Requalificação da Avenida 25 de Abril, na Torre da Marinha, e da Avenida Carlos de
Oliveira, em Arrentela.
• Implementação de um projeto de bicicletas partilhadas.

A Carris Metropolitana vai permitir melhorar a oferta de transportes públicos

A requalificação da Avenida do Mar, na Verdizela, vai continuar

Um projeto para 2022 é a construção da alternativa à EN10 entre Corroios e Amora
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Defesa da água e saneamento
públicos e mais higiene urbana
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 2022
• Criação de uma entidade gestora pública da água de base regional, para uma gestão
mais eficiente dos recursos hídricos da península de Setúbal;
• Manutenção do custo de água, saneamento e resíduos a preços acessíveis.

A infraestruturação na Verdizela vai continuar

• Ampliação e requalificação do Centro Distribuidor de Água de Belverde.
• Mais investimento na renovação das redes de abastecimento de água e saneamento,
com destaque para as intervenções de remodelação da rede de água da Avenida da
República e Avenida General Humberto Delgado, em Arrentela, e Avenida 1.º de Maio,
em Amora;
• Execução da 2.ª fase de infraestruturação da Verdizela, com renovação das redes de
água e saneamento;
• Conclusão das infraestruturas em Morgados II, Fernão Ferro, com destaque para a
Rua Florbela Espanca;
• Alargamento do Programa Municipal Renove a Rede de Abastecimento de Água da
Sua Casa.

Está prevista a ampliação e requalificação do Centro Distribuidor de Água de Belverde

Garantir o direito à saúde
No município são desenvolvidos projetos de saúde de proximidade, é feito investimento no combate à pandemia e luta-se pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde
e pelo Hospital do concelho do Seixal.
Projetos para 2022
• Participação na construção dos novos Centros de Saúde dos Foros de Amora
e da Cruz de Pau;
• Participação na construção do Centro de Saúde de Paio Pires;
• Participação na construção do Centro de Saúde de Pinhal de Frades (substituição
de instalações);
• Participação no alargamento do Centro de Saúde de Fernão Ferro;
• Apoio à construção de uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados,
em Arrentela, com terreno já cedido pela autarquia;
• Apoio às estruturas do Serviço Nacional de Saúde na resposta à covid-19,
como são exemplo os três centros municipais de vacinação.

A câmara municipal instalou centros de vacinação no concelho

Terreno cedido pela autarquia para a construção do Centro de Saúde dos Foros de Amora

Projeto da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Arrentela
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Avançar nas políticas públicas
de habitação
O realojamento social e intervenções nos bairros, o apoio à reabilitação do edificado
privado e público, a requalificação de espaços públicos e o avanço na reconversão
urbana estão entre as medidas que têm vindo a ser tomadas na área da habitação.
Projetos para 2022
• Avançar com as soluções preconizadas no Plano Municipal de Habitação para Vale de
Chícharos e Sta. Marta de Corroios, bem como para outros locais identificados, desde
que garantidos os apoios financeiros governamentais;
• Continuação da requalificação dos bairros municipais da Cucena e Fogueteiro com
requalificação dos edifícios, espaços envolventes e criação de novos equipamentos;
• Programa de Habitação para Jovens, a custos acessíveis; apoio à reconversão das
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), prosseguindo o trabalho de cooperação com
as associações de moradores e administrações das AUGI;
• Continuidade dos projetos Pinte a Sua Casa e Reabilite o Seu Prédio, com um programa de apoios financeiros e em materiais;
• Ampliação do projeto Limpa Tags, de remoção de rabiscos e assinaturas nas paredes
dos edifício

O Programa de Habitação para Jovens permite aquisição de habitação a custos
acessíveis

Mais segurança e proteção civil
A segurança e proteção das populações são elementos fundamentais da vida das
comunidades. No concelho do Seixal, a câmara municipal tem apoiado as forças de
segurança e os soldados da paz na sua missão.
Projetos para 2022
• Apoio à construção da nova esquadra da PSP da Divisão Policial do Seixal, em Arrentela, já protocolado e com terreno cedido pela câmara municipal;
• Participação na construção dos novos quartéis da GNR de Paio Pires e de Fernão
Ferro;
• Reforço do apoio às associações e corporações de bombeiros do concelho;
• Apoio à atividade e à instalação de uma escola profissional da Cruz Vermelha;
• Reforço dos meios do Serviço Municipal de Proteção Civil;
• Abertura do novo Cemitério Municipal de Fernão Ferro, em fase de construção;
• Construção do Crematório Municipal do Seixal.
A autarquia apoia as forças de segurança, os bombeiros e a proteção civil

Desenvolvimento económico
e turismo
O concelho do Seixal tem todas as condições para receber as mais diversas atividades económicas e projetos inovadores e constitui um destino turístico de excelência
para visitantes nacionais e estrangeiros.
Projetos para 2022
• Apoio ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas, com um projeto de disponibilização de pavilhões para a atividade económica a custos acessíveis;
• Apoio à criação do Balcão de Apoio às Empresas do Concelho do Seixal;
• Continuação da requalificação dos mercados municipais da Cruz de Pau (2. ª fase),
da Torre da Marinha, de Fernão Ferro, de Miratejo e do Seixal;
• Lançamento do concurso para a construção do Pavilhão Multiusos do Concelho do
Seixal, para acolher feiras, congressos, espetáculos culturais ou desportivos;
• Conclusão da obra da Estação de Serviço de Autocaravanas do Seixal;
• Instalação de restaurante na antiga estação fluvial e construção do cais de acostagem das embarcações tradicionais, já adjudicado;
• Continuação da promoção de investimento na componente da hotelaria, com os projetos do Hotel Mundet, em fase de construção, da Pousada de Juventude, a instalar na
Quinta da Trindade, e do estudo urbanístico do Eco Resort do Seixal na península da
Ponta dos Corvos.
Será instalado um restaurante na antiga estação fluvial no Seixal, já adjudicado
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Inovação com mais serviço público
Inovar o modelo de gestão de serviço público, com novas ferramentas tecnológicas
e métodos de trabalho para qualificar o serviço autárquico de proximidade continua
a ser um objetivo para o próximo ano.
• Alargamento dos projetos de inovação do Seixal On com mais tecnologia ao serviço
das populações;
• Alargamento da rede de pontos de acesso wi-fi gratuitos em espaços públicos e equipamentos municipais;
• Alargamento da rede de pontos de carregamento de veículos elétricos;
• Ampliação do parque de iluminação pública LED inteligente;
• Implementação do projeto-piloto de promoção de hidrogénio verde e introdução na
rede de gás;

Inovar no modelo de gestão do serviço público é um objetivo

• Implementação do projeto-piloto de contadores de água inteligentes;
• Implementação do projeto de mobilidade suave na envolvente da Baía do Seixal;
• Implementação do projeto de mobilidade nos núcleos históricos do Seixal/Arrentela,
Aldeia de Paio Pires, Amora, Corroios e Fernão Ferro, garantido através de novos autocarros elétricos;
• Funcionamento do Centro Inova Miratejo;
• Construção do Centro de Inovação Criativa do Seixal, para apoiar o lançamento de
novas empresas e cooperativas, nas áreas das tecnologias, cultura e artes.
• Ampliação da abrangência do portal Seixal+, garantindo mais proximidade e melhor
serviço público;
• Monitorização da recolha de biorresíduos através de meios digitais.

O Seixal é pioneiro no país na produção de hidrogénio verde e introdução na rede de gás

Mais participação das populações
Um objetivo para 2022 é a proximidade às populações e aos diversos agentes municipais, promovendo a sua participação na vida do concelho.
Projetos para 2022
• Alargamento do âmbito do Gabinete de Participação a todas as localidades
do concelho;
• Construção da nova Loja do Munícipe em Fernão Ferro;
• Execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Município do Seixal;
• Conclusão da alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal do Seixal, no âmbito do novo quadro legal;
• Continuidade do projeto Seixal + Perto com a presença dos eleitos e trabalhadores,
semanalmente, em todas as localidades do concelho;
• Continuidade do Fórum Seixal enquanto espaço de partilha e debate das soluções
para os problemas das populações.

Prosseguem as ações do Seixal + Perto que promovem a proximidade às populações

Valorização dos espaços públicos
A valorização dos espaços públicos constitui uma vertente fundamental da qualidade de vida das populações, pelo que prosseguem as obras de proximidade e os
projetos de requalificação em todas freguesias.
Projetos para 2022
• Intervenções de requalificação urbana em vários locais do concelho;
• Requalificação das infraestruturas, do espaço público e do passeio ribeirinho do núcleo urbano antigo de Arrentela;
• Conclusão da construção do passeio ribeirinho Miratejo-Corroios.
• Programação das requalificações dos núcleos históricos de Amora e de Paio Pires.
• Prolongamento dos passeios ribeirinhos de Amora e do Seixal;
• Construção de mais parques de jogo e recreio e de parques infantis junto aos principais bairros habitacionais;
• Desenvolvimento do projeto Jardins Comunitários, valorizando áreas residenciais no
concelho.

O passeio ribeirinho e o núcleo histórico de Arrentela vão ser requalificados

