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REDE DE LOJAS DO MUNÍCIPE 

 

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

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

área que se reflecte na imagem global da autarquia. Em Maio as Lojas do Munícipe passaram a disponibilizar 

mais um serviço, o pagamento de facturas que se encontram em execução fiscal que se reflectiu no número de 

atendimentos registados: mais 5.909, relativamente ao ano transacto. Durante o ano de 2009 a Rede de Lojas fez 

151.631 atendimentos, uma média de 2000 atendimentos por mês, por loja, embora a Loja do Munícipe de Amora 

continue, efectivamente, a ser a que tem maior afluência com quase o dobro dos atendimentos. 

 

Nº Atendimentos por Loja -  2009
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Destes, 97.169 são atendimentos relativamente à valência de águas, (pagamentos, novos contratos, 

alterações de contratos, execuções fiscais etc.), representando cerca de 56% dos munícipes atendidos. Os 

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

impressões, big-bags, etc. A Rede de Lojas tem vindo a aumentar com regularidade o número de atendimentos o 

que demonstra tratar-se de um importante serviço público cada vez mais conhecido e reconhecido pela 

população que o utiliza. 
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GABINETE DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

Durante o ano de 2009, o Gabinete de Imprensa e Relações Públicas (GIRP) divulgou iniciativas, 

projectos e actividades do Município junto dos Órgãos de Comunicação Social (OCS), tendo também 

acompanhado os jornalistas em reportagens e dado resposta às suas solicitações. Foram também tarefas do 

GIRP seleccionar e arquivar os recortes de imprensa, elaborar cadernos de imprensa, e tratar do registo de 

correspondência e de arquivo. 

Foram feitas 40 Peças em televisão sobre iniciativas nossas. Estas peças são aquelas que partem da 

divulgação do GIRP. A RTP foi quem mais peças transmitiu, seguida da SIC e depois da TVI. 

Foram feitas 28 peças em Rádio. A Antena 1 foi quem mais emitiu, seguida da Rádio Renascença e 

Rádio Clube Português 

Foram digitalizados todos os recortes de imprensa de 1999 a 2005 

Foram feitos diversos cadernos de recortes para envio aos serviços, sobre as suas iniciativas. 

Ao longo do ano, mereceram especial destaque as seguintes iniciativas: a Mostra de trabalhos do Dia 

Mundial do Animal; a campanha de sensibilização para a reciclagem de óleos usados; a presença do Seixal na 

BTL; a assinatura de protocolos para a construção de uma Divisão e uma Esquadra da PSP; o encontro 

Intercultural de Saberes e Sabores e o projecto do Chapim como forma de combate à processionária do pinheiro, 

o Circuito de Milhas: a abertura do Gabinete de Atendimento a Vítimas; o Danone Cup, o investimento da 

Autarquia no Parque Escolar, o Dia da Comunidade Migrante; Teresa Salgueiro e Xutos no Seixal nas 

comemorações do 25 de Abril; a Semana Social; a Exposição evocativa da vida de Álvaro Cabral; a primeira 

pedra da Unidade de Cuidados Continuados; o Festival Internacional de Bandas Filarmónicas de Arrentela que 

celebrou 20 anos, o Mega Sprinter; o 1.º Encontro do Poder Local Democrático; o congresso do MURPI; a 

presença da Ministra da Saúde no Fórum Seixal Saudável; o concerto dos Grupos Corais que relembraram os 

anos 80; o Encontro de Embarcações Tradicionais; a Milha Urbana Baía do Seixal; O Portugal a Rufar e a 

iniciativa Uma Noite na Biblioteca. 

Em Maio a SIC fez um trabalho em directo sobre o Encontro de Embarcações, a RTP1 fez uma 

reportagem sobre o sapal de Corroios, a TVI fez notícia sobre o novo Hospital no Seixal, a Antena 1 fez um 

directo sobre o Encontro de Embarcações, a Rádio Renascença também fez uma peça sobre o Encontro de 

Embarcações e a TSF fez reportagem sobre o Hospital para o Seixal  

Já em tempo de Verão, mereceram especial destaque na imprensa: O Projecto Migrações; as Festas 

Populares de S. Pedro; o Dar de Volta; a utilização das Redes Sociais por parte da CMS; a Mostra de Artesanato; 

os Jogos de Rua; a Feira da Terra; a colocação da 1.ª pedra do Lar de Santa Teresinha e a visita do Primeiro-

Ministro de Cabo Verde. 

Em Junho a RTP fez dois trabalhos sobre a Mostra de Artesanato e as Festas Populares de S. Pedro: 

um para o programa Portugal no coração, com 6 directos e outros para o Portugal no coração com 2 directos. 
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A TVI fez notícia sobre o projecto Dar de Volta 

Ainda neste mês, os despedimentos da Pionnear fizeram notícia na antena 1, Rádio Clube Português e 

TSF. 

Em Julho destacaram-se a Festa dos Povos; o Futebol de Rua; o debate sobre o Hospital na Assembleia 

Municipal; as Festas Populares de Fernão Ferro e Aldeia de Paio Pires; os Campeonatos de Atletismo de 

Portugal; a assinatura do protocolo para a instalação de uma Loja do Cidadão no concelho; refira-se que  

A RTP 1 e a TVI fizeram peças sobre o Arco Ribeirinho Sul e a Antena 1 deu destaque ao ponto de 

situação do Hospital do Seixal. O Rádio Clube Português deu destaque à Feira da Terra e a Rádio Renascença 

falou do projecto Dar de Volta. 

Nos meses seguintes mereceram destaque a reabertura do Moinho de Maré de Corroios; o investimento 

de 1,5 milhões em equipamentos desportivos; a Seixalíada; a apresentação do plano educativo municipal;   

A vinda da Ministra Ana Jorge ao Seixal originou notícias na RTP1, RTP2, SIC e RTPN.  

A Rádio Renascença deu destaque ao novo Hospital no Seixal 

A 17.ª Festa da Gastronomia do Seixal; o Seixal Graffiti; O SeixalJazz; o concerto dos Madredeus no 

Auditório Municipal; as Músicas do Mundo no Cinema S. Vicente; o Festival de Teatro; o Fórum para a Cidadania; 

os Cursos de Culinária para homens e crianças; o lançamento da primeira pedra do Lar de Idosos do Seixal; o 

Corta-Mato Cidade de Amora e a Fábrica de Sonhos, os concertos de Natal e o Natal do Hospital no Seixal foram 

algumas das iniciativas que o GIRP conseguiu promover dando origem a referências diversas nos OCS. 

Quanto à área de Internet e Multimédia, o ano de 2009 foi marcado pelos aumentos do número de 

trabalhos realizados, do número de visitas ao site www.cm-seixal.pt e da procura dos serviços on-line disponíveis 

no site da Câmara Municipal do Seixal. Outro ponto importante foi a abertura por parte dos serviços municipais 

aos serviços de vídeo/reportagem. 

Em Fevereiro apresentámos o site temporário do Março Jovem 2009. Entre o dia 20 de Fevereiro e o dia 

30 de Abril a página inicial do site recebeu 2.754 visitas únicas e 4.590 visualizações. O site foi realizado 

inteiramente por recursos humanos internos sem a implicação de custos directos. 

A 1 de Setembro apresentámos o site Seixal Jazz, um trabalho mais complexo pelo número de 

aplicações e tecnologias que cruzava e pela necessidade de actualização permanente até e durante o festival, o 

que levou à afectação de um maior número de recursos humanos. A proposta para o site desta edição visou o 

reforço da presença na Internet, atribuindo-lhe uma maior visibilidade e fazendo-o chegar a novos públicos. Neste 

sentido, e pela primeira vez, foi construído um site onde as ferramentas web 2.0 assumiram um papel de relevo 

no design, no carregamento de conteúdos e na promoção do festival. Paralelamente ao site www.cm-

seixal.pt/seixaljazz, foram criadas contas "seixaljazz" no YouTube (vídeo), Flickr (fotografias) e Twitter (curtas 

mensagens promocionais). Os dados estatísticos comprovam que estas ferramentas web 2.0 trouxeram novos 

públicos ao site do Festival, que de outra forma não teriam conhecimento da iniciativa. O site foi realizado 

inteiramente por recursos humanos internos sem a implicação de custos directos. Entre 1 de Setembro e 15 de 
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Novembro (semana dos últimos carregamentos de conteúdos), o site do SeixalJazz 2009 registou 11,767 visitas e 

40,613 visualizações. As páginas mais visitadas foram a Homepage (totalidade dos visitantes), Programa (3,255), 

a Bilheteira (1,828), as Notícias (1,281) e os Palcos (1,057). 

Durante o ano de 2009 assegurámos ainda os sites já existentes como o site Povos, Culturas e Pontes 

(3973 visitas), Site Seixal Saudável (2364 visitas), SIG (12 451 visitas), Rede Social (4975 visitas), AMESeixal 

(3153 visitas) e Biblioteca Municipal (8511 visitas). 

Quanto ao site da autarquia aumentou o seu número de visitas para 857 mil visitas únicas anuais. 

www.cm-seixal.pt foi alvo de actualizações permanentes, melhorias de navegação e um aumento substancial na 

quantidade e qualidade dos conteúdos disponibilizados – mais de 500 notícias distribuídas pelas diferentes áreas 

de actuação. Em comparação com o ano de 2008 o número aumentou, já que em 2008 se contabilizaram 400 

notícias.  

No final de Fevereiro de 2009 o site da autarquia passou a disponibilizar reportagens vídeo. Durante 

todo o ano foram realizadas 21 reportagens que abrangeram sempre iniciativas de relevância para o concelho ou 

tomadas de posição por parte da autarquia com interesse institucional. Devido à plataforma utilizada para o 

alojamento dos vídeos em www.cm-seixal.pt não foi possível contabilizar as visualizações realizadas 

directamente no site ou na intranet pelo que os números apresentados ficam aquém dos números que 

consideramos reais. Com a utilização da rede social YouTube para alojamento dos vídeos passou a ser possível 

contabilizar visualizações. Durante o ano de 2009 quase 5 mil pessoas visualizaram as reportagens de 

actividades da Câmara Municipal através do YouTube em http://www.youtube.com/MunicipioSeixal  

 

 

 

 

A procura aos serviços on-line disponíveis no site da Câmara aumentou sendo que até Outubro de 2009, 

altura em que os serviços on-line foram transferidos para a plataforma Balcão Único, 5500 munícipes e empresas 

utilizaram esta forma de interacção com a autarquia.  
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No ano de 2009 o GIRP assegurou as notícias e destaques mensais da Intranet Municipal. Ao todo 

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

municipais. 

Também ao nível dos produtos multimédia podemos destacar o início da produção do Plano Educativo 

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

poupança de custos e a modernização nos suportes de comunicação utilizados com os professores, a produção 

de um DVD do Fórum Desporto do Concelho do Seixal (500 exemplares) e do CD e DVD da Acção de Formação 

em Danças Tradicionais. Foram também produzidos dois anúncios de televisão: Seixal Jazz 2009 e Festival 

Internacional de bandas da Arrentela, totalmente realizados no GIRP, portanto sem quaisquer custos de 

produção. 

Foram realizados também dois filmes promocionais: Frente Ribeirinha de Arrentela e Seixal e Frente 

Ribeirinha de Amora, os filmes não tiveram qualquer custo e foram realizados pelos recursos humanos do GIRP. 
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GABINETE DE APOIO AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

 

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

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

relatório retrata, de forma sintética, a acção desenvolvida ao longo do ano de 2009 no apoio concreto às reuniões 

da Câmara Municipal e às sessões da Assembleia Municipal, bem como a actividade de apoio aos diversos 

pelouros da câmara, mas também aos serviços prestados ao munícipe/cliente.  

O trabalho desenvolvido pelo GAOA centra-se especialmente no procedimento jurídico-administrativo, 

sendo que as actividades desenvolvidas assumem, essencialmente, natureza técnica e de suporte logístico e 

administrativo aos Órgãos Autárquicos, não só nas suas reuniões/sessões, mas também no trabalho diário 

desenvolvido.  

As principais actividades realizadas foram a apreciação técnico-jurídica dos processos enviados, pela 

Presidência e pelos Pelouros, para as reuniões de Câmara; o apoio técnico-jurídico, administrativo e logístico às 

reuniões e sessões dos Órgãos Municipais; a preparação administrativa dos processos e informações a submeter 

à apreciação da Câmara; o tratamento administrativo dos processos e das informações apreciados nas reuniões 

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

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

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

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

certificação de afixação; o tratamento de inquéritos administrativos (afixação e certificação); a elaboração de 

listagens referentes às transferências correntes e de capital que a Câmara efectuou a favor de pessoas 

singulares ou colectivas exteriores ao sector público administrativo a título de subsídio, subvenção, bonificação, 

ajuda, incentivo ou donativo, com publicação em periódico; a elaboração de cadernos referentes aos processos 

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

da Câmara submetidos à apreciação da Assembleia Municipal; a promoção de publicações, em Diário da 

República, a pesquisa e divulgação de nova legislação ou de alterações legislativas relevantes para as 

autarquias, pareceres e informações jurídicas várias, o apoio técnico-jurídico prestado aos serviços da Câmara, 

Juntas de Freguesia e Assembleia Municipal; a reformulação de alguns modelos e procedimentos interno. 

A título meramente exemplificativo, durante o ano de 2009 foram apreciados juridicamente 441 

processos, tendo os mesmos sido sujeitos, na esmagadora maioria, a deliberação da Câmara Municipal.  
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GABINETE DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

E GABINETE DE APOIO AO EMPRESÁRIO 

 

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

durante o ano de 2009 acompanhou e analisou documentos estratégicos no âmbito da política de emprego e do 

desenvolvimento económico. Participou na análise da proposta do PIDDAC e em reuniões com potenciais 

investidores. Acompanhou as medidas da Linha de Crédito PME Investe. 

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

pelo Gabinete de Apoio ao Empresário foram realizados contactos e reuniões com as seguintes entidades: 

• Action Coach; 

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

e Alentejo (APECOPSA); 

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

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

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

• Associação Empresarial da Região de Setúbal (AERSET); 

• Associação Nacional dos Jovens Empresários (ANJE); 

• Associação Portuguesa de Formadores Profissionais (APFP); 

• Central-K; 

• Centro de Emprego do Seixal; 

• Centro de Formação Profissional do Seixal; 

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

• Cooperação e Desenvolvimento Regional, SA (CDR); 

• ECOREX; 

• Gorin Portugal, Lda.; 

• Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) 

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

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

• BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a 20 de Janeiro, em Lisboa; 

• Visita à empresa YDreams, a 18 Fevereiro; 

• Conferência “Programas de Apoio e Incentivos às Empresas”, promovido pela ANJE, a 12 de 

Fevereiro, em Oeiras; 

• Jantar-Debate: Encontro de Empresários com o Presidente Executivo do BIC Português, Eng.º 

Mira Amaral, a 5 de Março, em Setúbal; 
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• Inauguração do Seat Center Arrábida no Casal do Marco, a 17 de Abril; 

• Visita à empresa Transucatas, SA, a 2 de Junho; 

• Reunião com os comerciantes do Núcleo Urbano Antigo do Seixal, no âmbito do Fórum Seixal, 

a 3 de Julho, na Associação Náutica do Seixal; 

• Visita à empresa Ambigroup, SGPS, SA, a 8 de Julho; 

• 3º Fórum para a Cidadania, a 16 de Novembro. 

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

Empresário que, no ano de 2009, realizou 109 atendimentos, disponibilizou instalações e apoio aos atendimentos 

realizados pela AECOPS e colaborou com a Associação de Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal na 

apresentação de uma candidatura ao MODCOM do Núcleo Urbano Antigo do Seixal. 

Além disso, promoveu e realizou as seguintes iniciativas: 

• Workshop ”Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos Edifícios, 

promovido pela AECOPS, a 26 de Fevereiro, nos Serviços Operacionais da Câmara Municipal 

do Seixal; 

• Intervenção no Seminário sobre Empreendedorismo para os Alunos da Escola Secundária 

Manuel Cargaleiro, promovido pela UNIVA da Escola Secundária Manuel Cargaleiro, a 16 de 

Abril; 

• Inauguração das novas instalações da CPPME e assinatura de Protocolo, a 26 de Maio; 

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

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

Autárquico, desenvolve o projecto PME LIDER. 
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GABINETE DO PARTIDO MÉDICO VETERINÁRIO 

 

No âmbito das competências atribuídas ao Gabinete do Partido Médico Veterinário, apresentam-se as 

principais actividades desenvolvidas pelo sector de Saúde Pública Veterinária, sector de Saúde e Bem Estar 

Animal e sector de Higiene e Segurança Alimentar. 

 

Área da Saúde Pública Veterinária 

Licenciamento 

1 Minimercado com secção de Charcutaria; 1 Peixaria; 4 Talhos; 1 Estabelecimento de Restauração e 

Bebidas; 142 Unidades Amovíveis de Venda de Produtos Alimentares; 15 Eventos de Restauração e/ou Bebidas 

Ocasionais e/ou Esporádicos; 1 Estabelecimento de comércio de Animais e Alimento para Animais; 1 Clínica 

Veterinária.     

Vistorias 

2 Vistorias conjuntas com o Delegado de Saúde, e emissão dos respectivos pareceres sanitários, 2 

visitas conjuntas com SEPNA-GNR Almada e 2 vistorias a pedido da PSP – Divisão do Seixal , e emissão dos 

respectivos pareceres sanitários. 

Inspecções com Apreensão de Géneros Alimentícios Impróprios para Consumo Humano 

Foram apreendidos vários produtos e quantidades em acções diversas levadas a cabo em 

estabelecimentos de venda de produtos alimentares nas várias freguesias. Além disso colaborou-se com a 

Autoridade de Segurança Alimentar e Actividades Económicas numa acção de fiscalização com apreensão de 

produtos alimentares. 

 

Área da Saúde e Bem-estar Animal 

Em 2009, foram adoptados 199 cães e 91 gatos no concelho, tendo-se registado adicionalmente 85 

adopções de cães e 43 de gatos para fora do concelho.  

Foram capturados 280 cães e 77 gatos e entregues ao canil/gatil 85 cães e 103 gatos;  

Foram feitas 525 eutanásias em cães e 137 em gatos correspondentes a animais com atestado médico-

veterinário, sinais evidentes de doença grave e abandonados na via pública depois de atropelamento.   

Quanto a campanhas, no que respeita à vacinação anti-rábica de cães e gatos, foram vacinados na 

época normal (de 4 de Maio a 23 de Junho), 1979 cães e 19 gatos e na época extraordinária (de 2 de Setembro a 

28 de Outubro), 255 cães e 11 gatos. 

Relativamente à Campanha de Identificação Electrónica de cães e gatos, foram referenciados 179 cães. 

Quanto às Intervenções Médico Cirúrgicas, fizeram-se 172 intervenções em cães e gatos, 

correspondentes a castrações, ovariohisterectomias e ortopedias. 

Desenvolveram-se, ainda, várias actividades com as escolas do concelho, nomeadamente:  
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• Visitas ao Canil: Abril, alunos da Escola EB1/J1 Quinta da Medideira; Maio, alunos da Escola EB1 

Corroios; Maio e Junho, alunos da Escola Secundária José Afonso; Maio e Junho, alunos da Escola 

Augusto Louro. 

• Palestras Saúde e Bem-Estar Animal:  

� Escola EB1/J1 Quinta da Courela, 6 sessões; Escola EB1/J1 Quinta da Medideira, 2 sessões; 

Escola EB1 Corroios, 2 sessões; Escola EB1/J1 Quinta dos Morgados, 6 sessões; 

� Escola Secundária José Afonso, 5 sessões de esclarecimento e sensibilização para 

desenvolvimento do Projecto do Clube do Voluntariado, realização de 1 campanha de adopção 

na escola; 

� Escola Secundária Augusto Louro, 1 sessão de sensibilização e realização da Feira do animal; 

� Escola Secundária de Amora, 1 sessão de sensibilização; 

 

Área da Higiene e Segurança alimentar 

Nesta área e no que diz respeito à Venda ambulante, foram planeadas e realizadas 3 visitas nocturnas 

conjuntas com a PSP – Divisão de Intervenção e Fiscalização a 28 roulottes nocturnas de Refeições Rápidas, 

nos dias 7 de Março, 4 Setembro e 4 de Dezembro.   

No âmbito dos Eventos e Festas Populares e de Instalações amovíveis, foram ainda fiscalizados 132 

veículos de venda de “farturas”; 102 veículos de venda de “refeições rápidas”; 74 stands de venda de “pipocas e 

algodão doce”; 64 veículos de venda de “bebidas”; 40 veículos de venda de “cachorro quente”; 28 veículos de 

venda de “pão com chouriço”; 20 stands de venda de “gelados”; 16 veículos de venda de “gomas e rebuçados”; 4 

veículos de venda de “Produtos de Panificação”; 

Foram efectuadas 2 operações de controlo, em conjunto com a GNR – Brigada Fiscal da Fonte da Telha 

a veículos de distribuição de géneros alimentícios, nos dias 15 de Outubro e 17 de Dezembro, tendo sido 

controlados 32 veículos. No âmbito de um Projecto de Estágio, foi elaborado um programa de acompanhamento 

das IPSS, tendo sido efectuadas 10 vistorias. No quadro de Controlos de Rotina a Estabelecimentos Comerciais 

foram feitas 72 vistorias em visitas de rotina a talhos, peixarias, mercados, charcutarias, estabelecimentos de 

restauração e bebidas, minimercados, padarias e pastelarias. No quadro dos Controlos no âmbito do PACE 

(Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos), verificaram-se 98 vistorias a talhos, peixarias e 

hipermercados. 

Igualmente se fizeram 32 reuniões de apoio técnico a operadores comerciais, organizadores de eventos 

e munícipes, bem como 1 sessão de esclarecimento para operadores de Unidades Amovíveis e Temporárias, e 1 

sessão de esclarecimento sobre as actividades de Restauração e/ou Bebidas. 

Por fim, refira-se a colaboração com a Direcção Regional de Reinserção Social: 16 arguidos colocados 

no Gabinete Médico Veterinário pela Direcção Regional de Reinserção Social de Almada, para prestação de 

trabalho a favor da comunidade. 
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PROJECTO MUNICIPAL VALORIZAÇÃO DA BAÍA DO SEIXAL 

 

A revitalização das frentes ribeirinhas assume hoje um papel preponderante na valorização do território 

ribeirinho e, no quadro do desenvolvimento do Município do Seixal, constitui um eixo estratégico que objectiva um 

olhar interdisciplinar a partir do qual a Baía do Seixal polariza a regeneração dos núcleos urbanos antigos nos 

domínios do incremento cultural, da protecção do ambiente, qualificação do espaço público e dinamização 

económico-social. 

Das acções desenvolvidas pelo PMVBS, em 2009, destacam-se as afectas a três Programas principais, 

que se passam a apresentar, enquanto elo aglutinador deste trabalho, pese embora o mesmo neles não se 

esgote. Sublinhe-se que a presente equipa de projecto iniciou as suas funções organizacionais de forma 

estruturada em Abril de 2009.  

Acção Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal – Arrentela 

Em 2009 o PMVBS assegurou a coordenação global do Programa de Regeneração e Valorização da 

Frente Ribeirinha Seixal – Arrentela, articulando com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

de Lisboa e Vale do Tejo, entidade reguladora do Programa Operacional da Região de Lisboa, com os serviços 

instrutores e com os parceiros, com vista ao cumprimento dos objectivos, metas e indicadores definidos. 

O Programa de Acção, que integra 20 operações, incide numa estratégia de promoção da coesão e 

integração sociais, qualificação das acessibilidades e mobilidade, valorização e promoção dos recursos naturais, 

recuperação do património e criação de novos equipamentos colectivos. 

Dando cumprimento ao Regulamento Específico – “Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração 

Urbana”, procedeu-se à elaboração de fichas de operação alusivas a cada projecto, tendo o PMVBS – em 

articulação com os serviços – produzido documentação referente a: (i) programação física e financeira das 

componentes, (ii) sustentabilidade financeira dos projectos, (iii) adequação do custo financeiro dos projectos face 

aos objectivos e metas do Programa de Acção e (iv) capacidade de cada projecto para assegurar a continuidade 

futura das acções, tanto em operações de carácter material como imaterial.  

Tendo por missão a harmonização entre as diversas intervenções e a prossecução das metas a que o 

Município se propôs, trabalharam-se as diferentes fases dos projectos, os quais no seu cômputo geral foram 

sofrendo acertos no sentido de atingirem em pleno os objectivos propostos.  

No que respeita às operações de carácter imaterial, destacam-se a elaboração do Plano de 

Comunicação e do Modelo de Gestão da Parceria que definem, no seu conjunto, as acções a desenvolver para a 

promoção do conhecimento e a metodologia de envolvimento e participação dos diversos parceiros. 

Ao longo do ano, o Programa foi apresentado em fóruns e divulgado junto dos órgãos de comunicação 

social locais, regionais e nacionais, nos suportes institucionais da CMS e, no final do ano, no Salão Imobiliário de 

Lisboa, com divulgação do filme promocional e da brochura técnica. 
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Este Programa resulta de uma candidatura apresentada ao PORL, em Maio de 2008, representando à 

data, um investimento global para o Município na ordem dos 9.7 milhões de euros, com uma comparticipação 

FEDER de 3.5 milhões de euros. As características específicas de alguns projectos e a opção de proceder à 

reformulação da rede de infra-estruturas do núcleo urbano antigo do Seixal elevaram o investimento total previsto 

para esta intervenção para aproximadamente 12 milhões de euros, o que representa um projecto global mais 

sólido na capacidade de resposta aos desafios de regeneração urbana da frente ribeirinha Seixal - Arrentela. 

Regeneração Urbana – Valorização da Frente Ribeirinha de Amora 

Tendo como objectivo dar continuidade a uma aposta de regeneração urbana em toda a frente ribeirinha, 

e considerando fundamental alargar a intervenção à frente ribeirinha de Amora, procedeu o PMVBS, no decorrer 

do segundo trimestre de 2009, à realização de reuniões técnicas de trabalho junto das diversas unidades 

orgânicas, tendo por base a recolha de contributos e propostas susceptíveis de integrar a candidatura para a 

regeneração urbana desta frente. 

Analisados todos os contributos, elaborou-se o respectivo Programa de Acção que englobou um total de 

18 operações nas mais variadas tipologias (i) intervenção no espaço público, (ii) integração social, (iii) 

interpretação e valorização ambiental e (iv) desenvolvimento económico, solidificando o modelo de gestão 

territorial já exposto anteriormente ao QREN. 

No quadro deste Programa, realçar a participação da APL – Administração do Porto de Lisboa, enquanto 

parceiro e beneficiário da candidatura através do apoio financeiro à operação de ‘Desmantelamento e Remoção 

de Embarcações de Grande Porte Abandonadas’, cuja acção já se iniciou e ficará concluída ainda este ano, 

representando um passo de enorme relevo na redução do passivo ambiental e na valorização do ecossistema.  

Os resultados finais da candidatura foram conhecidos em Dezembro 2009, com um excelente 1º lugar 

pela maior pontuação atribuída de entre vários municípios da Área Metropolitana de Lisboa. Refere-se a exclusão 

da operação do Parque do Serrado / 2ª Fase, tendo como alegação o afastamento da intervenção proposta da 

linha de água. O Município do Seixal contestou esta questão, mas o PORL manteve inalterada a sua decisão. Na 

sequência da apresentação do mapa de financiamento, o Município voltou a sustentar a sua discordância face à 

percentagem de co-financiamento, fundamentando o mérito de alcançar os 50%, aguardando-se a definição final 

Este Programa, submetido em Julho de 2009, representa um investimento global na ordem dos 10 

milhões de euros, sendo o valor elegível aprovado de cerca de 6.5 milhões de euros e a comparticipação FEDER 

aprovada de cerca de 3, 25 milhões de euros. Esta acção deverá estar concluída no prazo de 3 anos a contar da 

assinatura do contrato de financiamento. Integra a mesma um conjunto de 19 projectos e 35 parceiros. 

Estudo de Caracterização e Valorização da Baía do Seixal 

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

domínio das “Acções de Valorização e Qualificação Ambiental” integradas no objectivo específico “Promover a 

Eficiência e a Sustentabilidade Ambientais”, envolve uma parceria com o Instituto Hidrográfico e a Fundação da 
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Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, através do Centro de Oceanografia, e tem por fim contribuir 

para a recolha, análise e utilização de dados alusivos às componentes hidrográfica e biológica da Baía do Seixal. 

O estudo é indiscutivelmente um instrumento para a gestão integrada e preservação dos ecossistemas 

naturais em contexto urbano e encontra-se a ser realizado desde o último trimestre de 2008. 

A estes domínios soma-se a intervenção que a Câmara Municipal está a levar a cabo no âmbito da 

criação de “produtos” de educação para a protecção da Baía do Seixal. Referira-se, ainda, que a equipa do 

Estudo já se encontra a preparar o Portal de consulta de dados e divulgação do projecto, assumindo-se este 

como uma peça fundamental na disponibilização de dados técnico – científicos e no acesso rápido a informação 

de elevada utilidade nos mais diversos domínios do desenvolvimento sustentável e da gestão dos recursos 

naturais.  

Esta candidatura foi submetida ao PORL, em Abril de 2008, com um investimento total de 219 mil euros, 

um valor elegível de 213 mil euros e uma comparticipação FEDER de 50%. Neste momento, a redução do custo 

do estudo por parte da FFCUL/CO e o desaparecimento da elegibilidade do IVA pró-rata passaram os custos 

totais do projecto para cerca de 216 mil euros, mantendo-se a comparticipação FEDER de 50%.  

Para divulgação e promoção dos Programas de Regeneração e Valorização das Frentes Ribeirinhas, a 

Câmara Municipal do Seixal participou com uma área expositiva nas iniciativas BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 

e SIL – Salão Imobiliário de Lisboa.  
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PROJECTO MUNICIPAL NOVO EDIFÍCIO MUNICIPAL 

 

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

Municipal sitas na Quinta do Outeiro – Seixal, foram, no decurso do ano de 2009, efectuadas as seguintes 

actividades no que concerne ao Processo do Novo Edifício Municipal: 

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

relativos aos dados de áreas e processos construtivos. 

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

apreciação de propostas e emissão de pareceres visando a adequação do novo espaço, ao 

objectivo delineado pela Administração da C. M. Seixal). 

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

Municipal sito na Quinta do Outeiro). 

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

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

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

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

municipais. 

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

Municipais (reuniões e visitas ao local de construção) 

• No que concerne ao Processo de Modernização Administrativa. 

• Participação na discussão e elaboração de documentos para fundamentação de decisão, sobre o 

modelo organizacional a implementar. 
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PROJECTO MUNICIPAL GESTÃO MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DAS NOVAS 

INSTALAÇÕES MUNICIPAIS 

 

No âmbito das competências atribuídas á Direcção de Projecto Municipal, Gestão, Manutenção e 

Segurança das Novas Instalações da Câmara Municipal sitas na Quinta do Outeiro – Seixal, foram no decurso do 

ano de 2009 efectuadas as seguintes actividades no que concerne ao Processo do Novo Edifício Municipal: 

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

relativos aos dados de áreas e processos construtivos. 

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

reuniões com os projectistas, visita a instalações de outros edifícios em funcionamento para análise 

do comportamento de sistemas construtivos e equipamentos instalados semelhantes aos que se 

pretendiam aplicar nas NICMS, apreciação de propostas e emissão de pareceres visando a 

adequação do novo espaço, ao objectivo delineado pela Administração da C. M. Seixal). 

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

Municipal sito na Quinta do Outeiro). 

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

Municipal das Novas Instalações Municipais. 

• Colaboração com a Direcção de Projecto Municipal das Novas Instalações Municipais, em acções 

específicas relacionadas com a implementação de sistemas funcionais – Gestão de Acessos, 

Cafetaria, Arquivo e Parque de Estacionamento Exterior.  

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

Municipais (reuniões e visitas ao local de construção) 

• No que concerne ao Processo de Modernização Administrativa. 

• Participação na discussão e elaboração de documentos para fundamentação de decisão, sobre o 

modelo organizacional a implementar. 
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PROJECTO MUNICIPAL PROGRAMAS E INICIATIVAS DA COMUNIDADE EUROPEIA 

GESTÃO DE CANDIDATURAS 

 

No âmbito das suas funções e competências o Projecto Municipal Programas e Iniciativas da 

Comunidade Europeia – Gestão de Candidaturas durante o ano de 2009 realizou as seguintes actividades: 

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

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

fundos estruturais e instrumentos de coesão da União Europeia, com o levantamento de potenciais candidaturas. 

Assim, foram elaboradas e apresentadas as candidaturas: 

QREN – Programa Operacional Regional de Lisboa: 

• Parcerias para a Regeneração Urbana – Centros Históricos: “Seixal XXI – Patrimónios, Tecnologias 

e Identidades Valorização e Qualificação do Núcleo Urbano Antigo do Seixal” 

• Parcerias para a Regeneração Urbana – Bairros Críticos: “Requalificação e Revitalização dos 

Territórios e Comunidades da Quinta da Princesa, Quinta da Boa Hora e Quinta do Cabral” 

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 3): 

“EB1 / JI Quinta do Batateiro  

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 3): 

“EB1 / JI de Santa Marta do Pinhal”  

• Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar (Aviso 3): 

“EB1 / JI dos Redondos” Parcerias para a Regeneração Urbana – Frentes Ribeirinhas: “Valorização 

da Frente Ribeirinha de Amora” Economia Digital e Sociedade do Conhecimento: “Plano 

Tecnológico de Educação para o 1º Ciclo do Ensino Básico” (candidatura conjunta da Área 

Metropolitana de Lisboa) QREN – Programa Operacional Valorização do Território: 

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

Remodelação do CDA do Casal do Sapo/Fernão Ferro”  

• QREN – Programa Operacional Potencial Humano 

• Apoio ao Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social (candidatura apresentada pela Cruz 

Azul de Portugal)  

Programa de Alargamento da Rede do Pré-Escolar: 

• JI de Vale Milhaços  

• EB1 / JI da Quinta do Batateiro  

• Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros: 
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• Solidariedade e Gestão de Fluxos Migratórios / Desenvolvimento de Projectos Municipais para a 

Promoção da Interculturalidade: "Interculturalidade, Cidadania e Desenvolvimento" (candidatura 

coordenada pelo ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural) 

• Solidariedade e Gestão de Fluxos Migratórios / Estudos de Diagnóstico de Caracterização da 

População Imigrante e Identificação dos seus Problemas e dos seus Contributos para as Dinâmicas 

de Desenvolvimento dos Municípios: “Levantamento Sócio - Demográfico da População Imigrante 

do Concelho do Seixal” (candidatura coordenada pelo ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e 

Diálogo Intercultural)  

ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural: 

• Projecto – Piloto para Mediadores Municipais junto das Comunidades Ciganas 

Instituto de Emprego e Formação Profissional: 

• Gabinete de Inserção Profissional / GIP  

• Fundação Calouste Gulbenkian: 

• “Informatização do Arquivo da Câmara Municipal do Seixal”  

Igualmente se participou em reuniões do grupo de trabalho de preparação de candidatura ao Programa 

Comunitário “Juventude em Acção” bem como com a Santa Casa da Misericórdia do Seixal para apoio à 

elaboração de uma candidatura no âmbito do Programa Modelar do Ministério da Saúde, com a Divisão de 

Salubridade para preparação de uma candidatura à medida “Gestão de Resíduos Sólidos” do Programa 

Operacional Regional de Lisboa e com o Gabinete de Protecção Civil para preparação de uma candidatura à 

medida de “Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos” do Programa Operacional Valorização do Território. 

Foi também feito o acompanhamento das candidaturas em curso no âmbito dos vários programas : 

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

contratos-programa e acordos de colaboração em curso.  

Foi elaborado, em colaboração com o Departamento de Saneamento, Infra-estruturas e Transportes, o 

Documento de Enquadramento Estratégico apresentado ao Instituto da Água, que foi Aprovado. 

O Projecto Municipal Programas e Iniciativas da Comunidade Europeia – Gestão de Candidaturas 

participa na Comissão Coordenadora de Modernização Administrativa. 
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DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 

E SECTOR DE APOIO GRÁFICO E EDIÇÕES 

 

O ano de 2009 foi marcado por um acréscimo de trabalho em relação às várias áreas de actuação da 

Divisão de Comunicação Social e Relações Públicas, sendo, no entanto, de destacar o esforço realizado no 

sentido da racionalidade de meios, através de um maior rigor na análise do custo/benefício, nomeadamente dos 

trabalhos de reportagem fotográfica. 

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

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

acabamento simples e tiragem reduzida, na máquina de impressão digital. Constituiu excepção, a exposição 

itinerante, cuja concepção e produção gráfica foi efectuada externamente, embora coordenada pela DCSRP, em 

todas as fases de implementação – do guião à montagem no terreno, passando pela produção de conteúdos 

(texto e imagem), concepção e produção gráfica. 

Das 245 iniciativas propostas em Plano de Edições para produção de trabalho gráfico, foram solicitadas 

e desenvolvidas 177 actividades. Adicionalmente, foi solicitado apoio para o desenvolvimento de 209 trabalhos 

gráficos extra-plano, ao qual foi dada resposta. Em conclusão, ao longo do ano de 2009 foi desenvolvido trabalho 

gráfico para 386 actividades. 

Do trabalho desenvolvido, destacamos as campanhas integradas de novos equipamentos municipais – 

educativos, sociais, de acessibilidades e de segurança - bem como as campanhas de comunicação do Março 

Jovem, Feira dos Projectos Educativos e Seixal Jazz. 

 Relevamos a edição de um conjunto de livros, de prestígio – Sabores do Seixal, Gastronomia de um 

Concelho; Seixal em Festa – Projecto Marchas Populares 1998-2008; Seixalíada, 25 Anos de Desporto para 

Todos; Seixal, Arte Pública. 

 Destaque ainda para o estudo de sinalética dos equipamentos desportivos municipais – Piscinas 

Municipais e Pista de Atletismo e a continuidade do trabalho de redecoração da frota de autocarros municipais – 

Seixal Jovem e 1º de Maio. 

Relativamente às publicações periódicas, ressaltamos a elaboração da proposta de reformulação gráfica 

do Seixal Boletim Municipal e a criação da newsletter interna mensal “Notas do Mês”. Garantimos a produção – 

paginação, pesquisa, tratamento de imagem e revisão – do Seixal Boletim Municipal (quinzenal); Agenda 

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

newsletter Espalhem a Notícia (trimestral). 

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

realizadas 1 681 peças de redacção e 1562 reportagens fotográficas. Nas vinte e duas edições de 2009, foram 

publicadas 1507 notícias. Relativamente à análise mensal, a média de trabalhos redactoriais realizados foi de 
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140, tendo a média de trabalhos fotográficos realizados sido de 130. Quanto à frequência, os meses de maior 

volume de trabalho foram Março, Abril, Maio e Outubro.  

Além do Seixal Boletim Municipal, destacamos a criação do novo projecto editorial, a newsletter interna 

“Notas do Mês”, distribuída mensalmente com o recibo de vencimento, em papel e formato digital, cujo 

planeamento, recolha de informação e redacção foi assegurado pela redacção, desde Julho.  

Ao nível redactorial, é ainda de destacar o trabalho de pesquisa e redacção de textos para a 

exposição itinerante Município do Seixal 35 Anos de Abril, que abrangeu a actuação municipal nas mais 

variadas áreas ao longo dos 35 anos do Poder Local Democrático, e percorreu as seis freguesias 

durante o Festival de Verão, bem como para as campanhas integradas de novos equipamentos 

municipais Educativos, Sociais, de Acessibilidades de Segurança, destaque ainda para a elaboração de 

guião e redacção do suplemento sobre o município na Revista Alma Alentejana e a realização dos 

depoimentos do livro Seixalíada, 25 Anos de Desporto para Todos.  

Ao nível da Agenda, salientamos a elaboração e difusão do Plano Quinzenal de Actividades (PQA), que 

passou, em 2009, a ser da responsabilidade deste serviço. Adicionalmente, foi efectuado o agendamento das 

iniciativas, de acordo com o plano quinzenal de actividades, indicações directas dos serviços municipais e 

despacho do presidente da Câmara, com constituição das respectivas equipas de fotografia e redacção. 

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

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

Seixal, arte Pública, bem como produção fotográfica para utilização no site municipal e levantamentos 

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

participantes nas iniciativas. 

No que se refere à distribuição, foi efectuada a verificação da distribuição do SBM no terreno, de acordo 

com o caderno de encargos, bem como a distribuição de boletins municipais nas principais iniciativas promovidas 

pela Câmara Municipal. Foram ainda distribuídas aos vários serviços municipais as agendas de 2010, tendo sido 

igualmente disponibilizados, sempre que solicitados, outros suportes informativos, cujo armazenamento é da 

responsabilidade da divisão. 
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DIVISÃO DE INFORMÁTICA 

 

Com o objectivo de apoiar à concretização de uma política de qualidade e modernização administrativa 

dos serviços municipais, através da utilização de novas tecnologias e sistemas de informação e comunicação, a 

Divisão de Informática, em 2009, desenvolveu as suas actividades nas seguintes áreas principais: 

• Disponibilização e administração dos recursos informáticos; 

• Selecção ou desenvolvimento e implementação de soluções informáticas; 

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

• Apoio informático na área de multimédia; 

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

• Disponibilização, administração e manutenção dos recursos de telecomunicações; 

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

detecção de incêndio; 

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

pré-impressos e formulários. 

• Apoio ao Projecto para o Novo Edifício Municipal 

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

descrevem. 

Disponibilização e administração de recursos informáticos 

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

• Gestão e Administração do domínio cm-seixal.pt. 

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

utiliza a tecnologia avançada de configuração em Cluster. 

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

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

na equipa de acompanhamento técnico ao novo edifício municipal, nas áreas de infra-estruturas de 

rede e Data Center.  

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

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

Manufacturing, do Software da Microsoft para a Administração Pública.  

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

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

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

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

num total de 15 estagiários,  

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

Pagamentos Electrónicos. 

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

• Configuração do Webmail Externo. 

Selecção ou desenvolvimento e implementação de soluções informáticas 

• Desenvolvimento de actividades para a criação e implementação de ferramentas informáticas.. 

• Acompanhamento técnico na execução dos projectos Docbweb – da disponibilização da informação 

da biblioteca na Internet e Bilheteira. 

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

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

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

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

Administração dos PMBL; Software de Webização (HWA); Software de Monitorização de Rede 

(Open NMS e Nagius). 

• Instalação e configuração de aplicações nos postos de trabalho. 

• Actualização, manutenção e apoio na utilização das aplicações informáticas. 

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

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

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

manutenção do parque informático da Câmara Municipal do Seixal; durante o ano foram efectuadas 

6029 intervenções técnicas, correspondentes a 15034 acções. 

• Administração e gestão da rede informática Novell, do Fórum Municipal do Seixal e dos Pólos da 

Biblioteca de Amora e do Corroios; manutenção de equipamentos informáticos. 

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

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

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

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

• Administração e manutenção de equipamentos de edição gráfica Macintosh  

Apoio informático na área de multimédia 

• Apoio técnico e logístico a cerca de 290 iniciativas, fóruns, seminários, conferências e Feiras em 

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

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

• Elaboração de diversos projectos em PowerPoint e de CD’S Multimédia. 
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Apoio informático às Escolas do Ensino Básico e aos Jardins de Infância 

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

Ensino Básico do Concelho. 

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

inventariação.  

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

• Programa Nacional de Rede de Bibliotecas Escolares.  

• Programa “Internet na Escolas”.  

• Manutenção, configuração e instalação de cerca de 400 Computadores Pessoais; análise técnica da 

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

Jardins-de-infância. 

• Durante o ano foram efectuadas 215 assistências. 

Disponibilização, administração e manutenção dos recursos de telecomunicações 

• Intervenções técnicas, de acordo com as solicitações dos serviços e escolas do Ensino Básico de 

1.º Ciclo.Foram efectuadas 800 intervenções técnicas de manutenção e reparação. 

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

de topologia nos acessos PMBL.  

Apoio técnico e manutenção dos sistemas de rádio.  

• Apoio técnico e manutenção de 96 rádios, utilizados nas viaturas municipais, bem como da infra-

estrutura associada. Instalação de novos rádios, em viaturas camarárias.   

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

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

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

impressos e formulários.  

• Participação no CIQI – Conselho Intermunicipal de Qualidade e Inovação; coordenação e apoio na 

elaboração de candidaturas, apresentadas pela Câmara Municipal do Seixal ao Prémio de 

Qualidade do Distrito de Setúbal. 

• Participação na Comissão para a Modernização Administrativa. 

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

âmbito de trabalhos desenvolvidos pela Comissão para a Modernização Administrativa.  

• Coordenação da equipa multidisciplinar de implementação do SGD e SPO – Sistema de Gestão 

Documental e Sistema de Processo de Obras.  

• Elaboração e manutenção de Modelos de Formulários,  

• Elaboração e disponibilização de modelos específicos, utilizados por determinados serviços  

• Apoio técnico ao desenvolvimento do Projecto ECDL.  
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DIVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

 

A actividade desenvolvida pela Divisão do Plano Director Municipal, ao longo do ano 2009, foi dominada 

pelas seguintes tarefas prioritárias: a continuação de todo o processo de Revisão do Plano Director Municipal, 

com vista à sua conclusão, incluindo os diversos documentos sectoriais que acompanham o Plano e a 

preparação do lançamento da fase de Discussão Pública; o acompanhamento do processo de alteração do Plano 

Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML); e o acompanhamento do 

Projecto do Arco Ribeirinho Sul.  

Outros aspectos da actividade desta Divisão foram também relevantes, entre os quais, o 

acompanhamento de estudos e planos urbanísticos, dos quais se destaca o Plano de Pormenor Torre da 

Marinha/Fogueteiro e o Plano de Pormenor da ex-Siderurgia Nacional; a participação em reuniões de trabalho 

sobre projectos para a rede viária de nível intermunicipal; a continuação do acompanhamento da elaboração quer 

da Carta Social, em conjunto com o Gabinete de Acção Social, quer da Carta Desportiva em articulação com a 

Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos e a participação em grupos de trabalho internos de carácter 

multidisciplinar e multisectorial. Destaca-se ainda a colaboração com o Fórum Seixal que incluiu a apresentação 

temática de aspectos da revisão do PDM, em todas as freguesias.  

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

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

dos pareceres emitidos pelas entidades que integram a Comissão Mista de Coordenação (CMC) sobre a segunda 

proposta de Plano esta tem vindo a ser revista, reformulada e corrigida de modo a que seja concluída a proposta 

final de Plano com todas as peças que constituem o conteúdo documental do PDM, nomeadamente a Planta de 

Ordenamento, a Planta de Condicionantes, o Regulamento, Planta de Enquadramento Regional, o Relatório de 

Fundamentação e Programa de Execução. Realizaram-se inúmeras reuniões de trabalho, destacando-se a 

abordagem sobre a Estrutura Ecológica Municipal e a Planta de Ordenamento que tem vindo a ser concertada 

com a Divisão de Planeamento Urbanístico. Para a elaboração da Planta de Condicionantes continuou a ser 

compilada, actualizada e sistematizada a informação legal identificada sobre servidões e restrições de utilidade 

pública localizadas no Município, incluindo a construção de uma base de dados. A produção da planta em 

formato DWG foi adaptada para sistema ArcMap. Para validação das propostas de uso do solo foram avaliadas 

todas as pretensões de particulares registadas, que estão identificadas em fichas de caracterização. A Planta de 

Enquadramento Regional ficou concluída. 

A Avaliação Ambiental Estratégica, um dos procedimentos que integra a revisão do PDM, prosseguiu, 

tendo a empresa Associação de Produtores Florestais da Península de Setúbal (AFLOPS) contratada para o 

efeito, iniciado a elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental. Definiu-se uma metodologia que incluiu a 

recolha dos pareceres emitidos sobre o Relatório de Factores Críticos que constitui a primeira fase deste 

processo, a actualização do Quadro de Referência Estratégico e a selecção de indicadores, o que exigiu a 
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pesquisa e recolha de diversa informação nos serviços. Realizaram-se reuniões de trabalho e foram analisados 

os documentos produzidos. 

Realizaram-se reuniões de carácter sectorial com entidades da Comissão Mista de Coordenação (CMC) 

para tratar de questões específicas, de todas tendo sido elaboradas actas. Ainda no âmbito da CMC continuaram 

a estar acessíveis aos seus membros todos os documentos de revisão do PDM através do site da Câmara na 

Internet, o que exige a digitalização, sistematização e actualização do referido conteúdo documental. Realizaram-

se também reuniões com diversos serviços municipais para compatibilização do seu trabalho com a revisão do 

Plano.  

Ainda no âmbito da revisão do PDM, ao longo de 2009, elaboraram-se ou acompanhou-se a elaboração 

de um conjunto de estudos complementares, essenciais neste processo. A elaboração da nova Carta da Reserva 

Ecológica Nacional (REN), que recebeu o parecer da CCDRLVT sobre a proposta de REN bruta entregue em 

2007, continuou com uma avaliação daquele parecer e a sua transposição para uma nova proposta o que exigiu 

nova definição de critérios para a delimitação das tipologias de acordo com o novo regime da REN. Realizaram-

se reuniões de trabalho com a CCDRLVT e trabalho de campo. Concluiu-se uma segunda versão da delimitação 

da REN bruta, com reformulação da Memória Descritiva e das peças desenhadas, que foi entregue na 

CCDRLVT, e obteve parecer, dando-se assim início à elaboração da REN exclusões. No que se refere à Rede 

Natura 2000 realizou-se uma reunião com o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, promovida 

pela CCDRLVT e posteriormente foi-nos enviado o parecer daquela entidade sobre a proposta de cartografia de 

habitats, para ser considerado na proposta final do PDM. Continuou a participação no grupo de trabalho que 

concluiu a elaboração da Carta de Zonas Sensíveis e Mistas quanto à classificação acústica do território. 

Com vista ao lançamento do procedimento de Discussão Pública da revisão do PDM foi feita uma 

aquisição de serviço técnico para a preparação, acompanhamento e seguimento desta fase da revisão do PDM 

que tem vindo a desenvolver um conjunto de documentos que permitirão iniciar o processo logo que esteja 

concluída a proposta final de Plano.  

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

municípios da Península de Setúbal. 

A elaboração da Carta Social, iniciada em 2007 e da responsabilidade do Gabinete de Acção Social 

prosseguiu com a definição dos critérios de programação e dimensionamento de equipamentos e serviços sociais 

e a selecção dos equipamentos, dispositivos e serviços sociais a considerar na elaboração desta Carta. 

O processo de elaboração da Carta Desportiva Municipal, reiniciado em 2004 e da responsabilidade da 

Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos e Gabinete de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), 

prosseguiu com a elaboração de fichas de caracterização dos recintos desportivos propostos e a identificação de 

terrenos municipais disponíveis para acolher equipamentos desportivos. O grupo de trabalho interno constituído 

para o acompanhamento deste documento reuniu-se regularmente.  
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Quanto à Carta Educativa foi discutida a forma de proceder à sua monitorização o que implica a criação 

de uma base de dados, que se encontra em elaboração por uma equipa externa. Realizaram-se reuniões de 

trabalho para acompanhamento da elaboração da referida base de dados. 

O processo de elaboração da alteração do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área 

Metropolitana de Lisboa (PROTAML) desenvolveu-se ao longo do ano de 2009, tendo sido acompanhado pela 

Chefe de Divisão, como membro suplente da Comissão Consultiva do Plano. Realizaram-se 7 reuniões plenárias 

da Comissão Consultiva, 9 reuniões das sub-comissões e 6 reuniões técnicas intermunicipais. Analisaram-se os 

vários documentos produzidos e foram elaborados pareceres, contributos e informações. Foi fornecida toda a 

informação que foi sendo solicitada pela equipa técnica e realizadas reuniões de trabalho. Realizaram-se também 

reuniões internas de trabalho. 

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

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

municipal, a participação na Comissão Técnica de Acompanhamento do Plano de Pormenor da Torre da 

Marinha/Fogueteiro, na do Plano de Pormenor da ex-Siderurgia Nacional e; na do Plano de Pormenor da Baía Sul 

e ainda como membro do Júri do Concurso para o PU e PP da Área Ribeirinha da Amora; a nível intermunicipal o 

acompanhamento do Projecto do Arco Ribeirinho Sul e a participação nas Comissões de Acompanhamento da 

revisão dos PDM de Sesimbra, do Barreiro e de Almada.  

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

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

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

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

relativas à rede viária intermunicipal, nomeadamente IC32-CRIPS, ER 377-2 e ER10 e aos transportes: Metro Sul 

do Tejo (MST) e Novo Aeroporto de Lisboa (NAER), o que inclui reuniões de trabalho, análise de projectos, 

emissão de pareceres e fornecimento de informação. O grupo de trabalho criado para validação dos limites 

administrativos do Município face à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) reuniu com o seu homólogo 

da C.M. de Almada para concertação de limites administrativos e o mesmo grupo, no âmbito da preparação dos 

Censos 2011 fez o acompanhamento da revisão e validação dos limites administrativos dos lugares censitários. O 

grupo de trabalho para a Mobilidade Sustentável, reuniu-se regularmente. No âmbito do Fórum Seixal 

prepararam-se apresentações em formato Power-Point sobre conteúdos temáticos da revisão do PDM que foram 

utilizadas em diversas sessões com a população, nas freguesias. Manteve-se a participação na Comissão 

Directiva do Projecto Seixal Saudável e nas reuniões plenárias do Conselho Local de Acção Social (CLASS).  

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

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

(documental e georreferenciada) do PDM. Iniciou-se a selecção, preparação e digitalização de documentos, 

produzidos ou usados na Divisão, em formato pdf para a sua conservação em suporte informático Manteve-se o 
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trabalho de actualização dos dados estatísticos sobre o Concelho assim como de uma base de dados sobre 

legislação urbanística, o que permite responder às inúmeras solicitações de informação sobre o Seixal, que nos 

são dirigidas. Também foi criada uma base de dados com informação relativa a planos, loteamentos e alvarás, 

que inclui os polígonos digitalizados relativos às operações urbanísticas realizadas. 

Elaboraram-se pareceres, nomeadamente sobre Estudos de Impacto Ambiental, relatórios, memorandos 

e informações sobre matérias directa e indirectamente relacionadas com o PDM. Realizaram-se inúmeras 

reuniões de trabalho com os diversos serviços e com técnicos dos municípios vizinhos. Foi prestado atendimento 

público e fornecida diversa informação e cartografia a vários serviços municipais e a entidades externas, públicas 

e privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

35 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANÇAS 

 

Secção de Contencioso Tributário e Contra-ordenações 

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

as actividades mais relevantes no ano de 2009: 

Foram instaurados 334 processos, findos por pagamento 95 e remetidos a Tribunal 52. 

Foram emitidas 582 guias de receita, relativas à cobrança de coimas. 

Foram instaurados 53734 processos de execuções fiscais e foram declarados findos por cobrança 53667 

processos. 

 

 

 

Secção de Taxas e Tarifas 

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

no ano de 2009: 

Foram emitidas 145 licenças de caça. 

Relativamente a Cartões de Vendedor ambulante, foram renovados 238 processos. 

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

Alvarás de restauração e/ou bebidas – 22 

Alvarás provisórios de bar ambulante – 16 

Alvarás sanitários – 9  

Deram entrada 161 requerimentos para horários de funcionamento e foram emitidas 8 licenças de táxi e 1 

averbamento de licenças de táxi. 

Deram entrada 97 requerimentos para licenças especiais de ruído 

Deram entrada 101 requerimentos para licenças de recinto improvisadas e itinerantes 

Deram entrada 52 requerimentos para licenças de exercício de actividades de espectáculos de natureza 

desportiva e de divertimentos públicos 

Deram entrada 85 requerimentos para vistorias a recintos e 311 requerimentos para licenças de representação. 

No que diz respeito ao Saneamento, deram entrada 673 requerimentos para vistorias de ramal de esgoto e 548 

para limpeza de fossas. 

Relativamente ao recenseamento militar, fizeram-se 576 Declarações Individuais Recenseamento Militar. 
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DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 

 

Secção de Despesa e Orçamento 

Durante o ano de 2009, foram desenvolvidas na Secção de Despesa e Orçamento as seguintes 

actividades: 

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

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

• Processamento de Vencimentos; 

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

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

descentralização de competências; 

• Processamento de Rendas; 

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

valores pagos por serviço; 

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

• Elaboração das Contas de Exercício e Relatório de Actividades de 2008;  

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

do Plano (Plano Plurianual de Investimentos e Actividades Mais Relevantes) para o ano 2010; 

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

e respectivas compensações; 

• Manutenção do ficheiro de entidades; 

• Preenchimento de formulários para o INE; 

• Arrumação da Despesa  

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

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

comparticipações-financeiras recebidas; 

���� Imputação das despesas a cada um dos projectos; 

���� Classificação dos respectivos documentos de despesa, sendo os originais dos justificativos da 

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

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

informação requerida pelo Gabinete de Desenvolvimento Económico. 

• Envio de Informação à Direcção-Geral dos Impostos: 

� Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal – Ano 2008 

� Modelo 22 
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� IES 

� Modelo 10 

� Declaração Periódica do IVA – Mensal 

• Controlo Interno 

� Elaboração mensal das Reconciliações Bancárias; 

� Confrontação dos registos realizados a débito ou a crédito na conta corrente da tesouraria e os 

respectivos registos na conta bancária; 

� Verificação da actualização permanente de todas as contas correntes com instituições 

bancárias abertas em nome do município por parte da Tesouraria; 

� Verificação do período de validade dos cheques em trânsito, do respectivo cancelamento junto 

da instituição bancária e dos registos contabilísticos de regularização; 

� Através dos extractos emitidos e enviados pelas instituições bancárias, verificação do saldo 

diário e cálculo dos respectivos juros devedores, sempre que ocorram; 

� Inventariação física das existências em armazém; 

� Balanço à Tesouraria: contagem física das Disponibilidades – Caixa; 

� Recepção e registo da correspondência emitida pelas instituições bancárias; selecção e 

reencaminhamento da mesma para os respectivos serviços. 

 

Secção de Receita 

Durante o ano de 2009, foram desenvolvidas na Secção de Receita as seguintes actividades: 

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

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

pela Repartição de Tesouraria. 

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

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

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

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

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

forma adequada as suas funções. 

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

Pista de Atletismo Carla Sacramento, Parque Desportivo da Verdizela e Pavilhões Desportivos. 

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

• Emissão e envio das Guias de Recebimento comprovativas dos pagamentos efectuados via 

Internet. 

• Gestão das vendas realizadas de bens inutilizados. 
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• Análises diversas da receita cobrada no corrente ano e em anos anteriores, assim como da divida 

de terceiros. 

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

• Envio anual das declarações de IRS dos rendimentos das categorias A, B e F. 

• Elaboração do orçamento da receita para o ano de 2010. 

• Alterações ao tarifário e aos regulamentos de taxas para vigorar no ano de 2010. 

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

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

Balanço e Demonstração de Resultados. 

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

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

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

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

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

Serviço (Anual). 

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

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

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

Penhorados.  

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

para efectivação do seu pagamento. 

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

diferentes entidades. 

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

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

 

Secção de Contabilidade Analítica, Património e Seguros 
Ramo de Acidentes Trabalho 

Este ramo de seguro abarca as apólices de acidentes de trabalho para subscritores da Caixa geral de 

Aposentações e subscritores do Regime Geral, dando assim continuidade à sua manutenção e aos processos 

relativos às indemnizações de acidentes de trabalho durante o ano de 2009. 

Ramo de Acidentes Pessoais 

O ramo de acidentes pessoais engloba as apólices: Acidentes Pessoais Autarcas, Acidentes Pessoais 

Actividades Desportivas, Acidentes Pessoais Assessoria Jurídica, Acidentes Pessoais Bombeiros de Amora e 

Seixal, Acidentes Pessoais Escolar, Acidentes Pessoais Embarcações e Acidentes Pessoais Ocupantes. 
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Estes contratos de seguro foram mantidos, com as respectivas alterações decorrentes da actividade de 

cada sector. 

Ramo de Multi-Riscos 

Neste sector de seguro, registamos as seguintes apólices: Multi-Riscos de Fogos Municipais, Multi-

Riscos de Equipamentos Desportivos, Multi-Riscos de Espólio do Ecomuseu e Multi-Riscos de Imóveis de 

Património Municipal.  

Estas apólices mantiveram as suas características, dando seguimento aos pedidos de alteração dos 

locais de risco, de acordo com o funcionamento de cada apólice. 

Ramo Automóvel 

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

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

Viagem, Quebra Isolada de Vidros e outros Riscos Adicionais, nomeadamente: fenómenos da natureza; actos de 

vandalismo, maliciosos ou de sabotagem; privação de uso (nas categorias de ligeiros, misto, caminhetas e 

pesados). Este seguro abrange um total de 229 viaturas. 

Responsabilidade Civil  

O ramo de Responsabilidade Civil contém as seguintes apólices: Responsabilidade Civil Geral 

Município, Responsabilidade Civil Máquinas, Responsabilidade Civil Equipamentos Desportivos, 

Responsabilidade Civil Parques e Jardins e Responsabilidade Civil Exploração. Todas as apólices já em vigor 

foram mantidas com a sua respectiva manutenção, de acordo com as necessidades previstas. 

Neste ramo foram criadas duas apólices, ou seja, a apólice de Responsabilidade Civil parques e Jardins, 

dando assim cumprimento ao exigido por norma legal e a apólice de Responsabilidade Civil Exploração, sendo 

esta uma necessidade emergente para a exploração do parque automóvel em Miratejo. 

Ramo Marítimo Cascos 

Este ramo engloba todas as embarcações municipais, nomeadamente as 3 embarcações tradicionais e 

uma nova embarcação (com inicio de actividade em Maio de 2009), dando assim, cumprimento à salvaguarda 

das referidas embarcações. 

Ramo Roubo 

O ramo roubo abrange as apólices: Transporte de Valores, Agentes de Cobrança de Água e 

Computadores Portáteis. Estes contratos de seguro foram mantidos, com as respectivas alterações decorrentes 

da actividade de cada sector. 

Ramo de Mercadorias Transportadas 

Este ramo tem uma única apólice, onde reúne as viaturas que efectuem o transporte de mercadorias, 

salvaguardando desta forma os bens transportados. 

Durante o ano de 2009 registou-se um total de 213 registos de sinistros. 
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DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO 

 

A actividade desenvolvida pela Divisão de Aprovisionamento ao longo do ano de 2009 relaciona-se 

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

autarquia, desenvolvendo para isso vários processos de aquisição do qual resultaram os dados aqui 

demonstrados. 

As actividades mais relevantes inerentes aos processos de aquisição e fornecimento de bens e serviços no ano 

2008 foram o desenvolvimento de 1328 procedimentos de ajuste directo e 133 contratos. 

Deu-se resposta a 2897 requisições internas e a 478 ramais. 

Quanto aos transportes, efectuaram-se 1386 em autocarros alugados e 801 em autocarros da Câmara Municipal 

do Seixal. 

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

um total de 421.334 m3 de gás natural. 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS E SANEAMENTO 

 

O presente relatório refere-se ao exercício, no ano civil de 2009, da Divisão Administrativa de Águas e 

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

constituem: Secção de Leituras de Águas, Secção Administrativa de Águas e Secção Facturação de Águas. 

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

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

Secção de Contencioso Tributário e Contra-Ordenações e DSIT – Divisão de Águas. 

Iniciámos o ano de 2009 com 79988 contratos activos de abastecimento de água e terminámos com 

85023. Foram celebrados 5035 contratos novos e foram rescindidos cerca de 649. 

Em 2009 facturou-se 9 448 000 m3 de volume de água de abastecimento público com base em medição 

directa ou estimada, tendo-se efectuado 269710 leituras reais. 

Das facturas de consumo de água foram analisadas individualmente 61055 facturas, provenientes de 

problemas originados com desvios acentuados da média de consumo e/ou desvios acentuados nos valores. 

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

foram executados 12 000 Pedidos de serviço de verificação/confirmação de leituras. 

Foram gerados 37500 pedidos de serviço para intervenção da equipa de canalizadores para substituição 

e verificação de contadores, bem como para a colocação e levantamento de contadores, na sequência de 

celebração/rescisão de contratos de abastecimento de água, reparação de torneiras de segurança e outros. 

Para dar resposta a uma nova realidade, o aparecimento de condomínios fechados, onde foi aplicada 

uma nova forma de quantificar o volume de água consumido, que é feito através de totalizadores e respectivos 

divisionários, adoptámos novos procedimentos, ao nível de ordenamento, leituras e facturação. 

Foram instruídos 470 processos de reembolsos de créditos provenientes de acertos da facturação. 

Recepcionaram-se 264 pedidos de isenção de aplicação de Taxa de Manutenção de Infra-Estruturas 

Urbanas e Taxa de Tratamento de Efluentes.  

Foram editados 190 pedidos de serviço de verificação de ligação directa que originaram processos para 

intervenção da Divisão de Fiscalização Municipal. 

Foram recepcionados 167183 documentos com registo no Sistema de Gestão Documental, os quais 

mereceram análise e respectivo tratamento. Expedimos 57248 documentos dirigidos a munícipes e entidades, 

relacionados com processos de abastecimento de água. Além dos registos constantes no Sistema de Gestão 

Documental, foram recepcionados 7200 e respondidos cerca de 6720 e-mails. 

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

Estimaram-se, aproximadamente, 100200 chamadas telefónicas e cerca de 38900 atendimentos 

presenciais. Registaram-se 2380 leituras comunicadas via e-mail e postal, para a Secção de Leituras de Águas.  

Foram criadas e inseridas em roteiros de leituras 1315 instalações em 2009. 
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SERVIÇO DE NOTARIADO 

 

Durante o ano de 2009, o Serviço de Notariado procedeu à celebração de 31 Escrituras. 

A nível de contratos de empreitadas e de fornecimentos foram celebrados 160 Contratos 

Diversos. 

Durante o ano de 2009, foram enviados 6 processos de Contratos Diversos ao Tribunal de 

Contas, para obtenção do respectivo Visto. 
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PELOURO DA MOBILIDADE, 

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS E 

DESPORTO 
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GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 

São objectivos do GAMA apoiar as associações sem fins lucrativos do concelho, estudar a realidade 

associativa do Município, recolher e divulgar informação útil para o Movimento Associativo, consolidar e alargar 

parcerias com entidades que desenvolvam a sua acção na área do associativismo, e promover uma gestão 

rigorosa e dinâmica do Centro de Recursos do Movimento Associativo (CRMA). 

Assim, em 2009, ao nível do apoio às associações sem fins lucrativos, foram realizados 103 

atendimentos, merecendo destaque o acompanhamento à Associação de Colectividades do Concelho do Seixal 

(ACCS) e à Universidade Sénior do Seixal, pela regularidade do apoio prestado. De destacar igualmente o apoio 

administrativo e de reprodução de materiais para suporte a iniciativas de várias associações sedeadas no Centro 

de Recursos do Movimento Associativo, e não só, sendo disso exemplo as 13923 fotocópias tiradas a 

documentos de associações sem fins lucrativos do concelho. 

No que se refere ao estudo da realidade associativa do concelho, ao longo do ano a valência sociológica 

do GAMA colaborou com a Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos no inquérito aos utentes das 

piscinas municipais e iniciou-se a colaboração com a Divisão de Acção Cultural para a realização/actualização do 

estudo às Associações culturais e seus dirigentes. 

Iniciou-se também uma discussão para avaliar a pertinência de um estudo sobre os Jovens e seus 

hábitos no âmbito da Rede Social. Sob proposta do GAMA foi constituída uma equipa pluridisciplinar de avaliação 

da questão. 

O objectivo de recolher e divulgar informação útil para o Movimento Associativo é fundamental sendo de 

realçar a importância das circulares informativas e ofícios de divulgação da legislação promovida pelo GAMA, 

assim como as “Publicações GAMA”. Também importantes são os conteúdos colocados on-line, no sítio da CMS 

bem como a Base de Dados que procurámos manter actualizada e que tem como objectivo juntar num único 

“local” informações sobre todas as associações do Concelho, disponibilizando esses elementos a todos os 

serviços que interagem com o movimento associativo.  

Ao longo do ano de 2009 implementou-se o plano de formação previsto com excepção da acção 

“Publicidade, Marketing e Comunicação” que foi adiada para 2010.  

As 12 acções de formação realizadas, num total de 95 horas, abrangeram cerca de 188 formandos de 

um total de 244 inscrições, sendo que estas procuraram ser flexíveis e informais de forma a adaptá-las ao 

público-alvo.  

Relativamente à gestão do Centro de Recursos do Movimento Associativo (CRMA), em 2009 não 

verificámos qualquer dificuldade na gestão do auditório, que teve uma ocupação regular e harmoniosa com cerca 

de 127 iniciativas/acções durante o ano, nem dos vários espaços cedidos a colectividades/associações, sendo 

este equipamento fundamental para o trabalho do associativismo do Concelho do Seixal.  
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PROJECTO MUNICIPAL METRO SUL DO TEJO 

 

Ao longo do ano de 2009 a actividade da Direcção de Projecto Municipal MST foi desenvolvida no 

quadro da exploração da 1ª fase (Corroios – Cacilhas e Corroios – Universidade) e da preparação do trabalho 

para a 2ª e 3ª fases. 

Assim, e no âmbito da 1ª fase, a DPMMST esteve presente nas 22 reuniões da Equipa de Missão do 

MST com o objectivo de acompanhar e verificar a correcção de anomalias/inconformidades da obra, assim como 

promoveu vistorias ao espaço canal.  

Conseguiu-se levar a bom termo as vistorias respeitantes à Rede de Abastecimento de Água e Redes de 

Saneamento, realizadas a 29 de Abril de 2009, tendo sido elaborado o respectivo Auto de Recepção. De igual 

forma foi também possível levar a bom termo as vistorias às Fontes da Casa do Povo e do Memorial de Sta. 

Marta, realizadas a 11 de Setembro de 2009, e também elaborado o respectivo Auto de Recepção. 

No quadro das 2ª e 3ª fases, foi realizada uma reunião com os técnicos do Gabinete do MST e da 

Ferconsult, onde foram apresentados à CMS, para uma primeira análise, as propostas de traçado deste modo de 

transporte, entre Corroios e o Fogueteiro e entre este último e o Barreiro.  

Neste âmbito, foi ainda constituída uma Comissão Interna de Acompanhamento das 2 e 3ª fases do 

MST, aprovada em Reunião de Câmara, tendo sido realizadas, em 2009, 2 reuniões desta Comissão. 
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DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS COLECTIVOS 

 

O Departamento de Equipamentos Colectivos (DEC) desenvolveu, no âmbito das atribuições e 

competências municipais definidas e através das suas divisões – Divisão de Projecto e Divisão de Obras 

Municipais – acções que visaram a implementação, adaptação/alteração de equipamentos colectivos, análise, 

implantação e acompanhamento dos respectivos projectos e obras de execução, bem como o apoio técnico a 

todos os órgãos Autárquicos e Organizações do Movimento Associativo na área do Município. 

As diversas intervenções do DEC correspondem a um investimento de cerca de 7.800.000,00 € (sete 

milhões e oitocentos mil euros), distribuído geograficamente pela área de todo o Concelho. 

O ano de 2009 foi essencialmente dedicado à execução de obras no âmbito da Modernização do Parque 

Escolar e de abertura de concursos para acções no âmbito de candidaturas ao QREN. 

Dos concursos abertos pelo DEC evidenciamos os referentes à execução dos estudos geotécnicos dos 

terrenos de implantação dos equipamentos a construir; a realização de projectos de execução, nomeadamente 

da Piscina Municipal de Paio Pires, Passeio Ribeirinho do Seixal e EB1/JI de Sta. Marta do Pinhal e para a 

construção de equipamentos municipais, designadamente a construção da EB 2+3 de Sta. Marta do Pinhal, da 

EB1/JI dos Redondos, do Museu Oficina de Artes Manuel Cargaleiro e das instalações do Centro de Apoio ao 

Movimento Associativo Juvenil (CAMAJ). 

Foram ainda realizados os Programas Base do Passeio Ribeirinho de Arrentela, Tipografia Popular, 

CIAC – refeitórios da Mundet, Espaço Conde Ferreira, Valorização da Quinta da Fidalga, Novo Pólo da Biblioteca 

Municipal de Amora, Rotunda da Fidalga – proposta, EB1 Arrentela, JI de Vale de Milhaços e UNISSEIXAL – 

Bloco de aulas 

Ao nível dos Estudos Prévios, concluiu-se em 2009 o referente à EB1/JI Qt. do Batateiro. 

Foram realizados os Projectos Base do Lar de Idosos do Seixal, EB1 Paivas – Telheiro, Passeio 

Ribeirinho de Arrentela, Valorização da Quinta da Fidalga, Tipografia Popular, Parque Multiusos dos Almeirões, 

EB1/JI Casal do Marco – espaço exterior, Espaço Conde Ferreira, Praceta Álvaro Cavalheiro, Escola EB1/JI da 

Medideira – espaço exterior, CIAC – refeitórios da Mundet, EB1/JI Qt. do Batateiro, EB1/JI – Instalações 

Sanitárias, Novo Pólo da Biblioteca Municipal de Amora, EB1 de Arrentela 

Em 2009 foram concretizados os Projectos de Execução da Assembleia Municipal – Projecto de 

Execução e Sinalética, Corroios e a Água – Sinalética, EB1 Qt. do Conde de Portalegre – espaço exterior, 

Tipografia Popular, Espaço Conde Ferreira, Rotunda da Fidalga, Espaço da Medalha Contemporânea, Loja 

CINARTE, Passeio Ribeirinho de Arrentela, EB1/JI Aldeia de Paio Pires, JI do Fogueteiro, S. Nicolau e Qt. de 

Cima, CIAC – refeitórios da Mundet, Parque Multiusos dos Almeirões – Sinalética. 

Em 2009 o DEC acompanhou a conclusão das seguintes intervenções: Cinema S. Vicente – 

Reparações, Montagem de grade metálica para protecção da oficina da Juventude de Miratejo, adequação do 

elevador do Centro de Dia de Arrentela ao DL 163/2006 e respectivo licenciamento, reparação dos blocos 
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autónomos de iluminação de emergência do Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, Biblioteca e Auditório 

Municipal - Reparações, Pinturas e execução de acessibilidades p/ deficientes, Fornecimento de energia eléctrica 

ao Pavilhão Desportivo Escolar António Augusto Louro, Fornecimento de energia eléctrica para a EB1/JI Qt. dos 

Franceses, Construção da EB1/JI Qt. dos Franceses e Arranjo do espaço exterior, Ramal de abastecimento de 

energia ao elemento escultórico Corroios e a Água, Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense - 

Adaptações Pontuais, AURPI Amora - Infiltrações/Condensações, Beneficiação do Logradouro da Casa do 

Educador – Amora, reparações no Mercado Municipal do Seixal, Pavilhão Desportivo Escolar António Augusto 

Louro, Depósito Elevado de Paio Pires – Reparações, Parque do Serrado - Guardas de protecção para as pontes, 

Pavilhão Desportivo Escolar Pedro Eanes Lobato - Arranjo Espaço Exterior Iluminação e Junta de Freguesia de 

Arrentela/Beneficiação da cobertura. 

Ainda em 2009 o DEC acompanhou a execução das seguintes intervenções que continuam em 2010: 

Construção da EB1/JI na EB integrada Nun´Álvares, Intervenções em espaços exteriores em Miratejo, EB1/JI da 

Qt. do Campo - Espaços Exteriores, Ampliação da EB1/JI da Qt. de S. João, EB1/JI do Miratejo - Construção do 

Refeitório e espaço exterior e ARTES - Associação Cultural do Seixal - Reparações Diversas. 
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DIVISÃO DE REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 

 

A Divisão de Rede Viária e Transportes (DRVT) desenvolveu, em 2009, no âmbito das atribuições e 

competências municipais definidas, acções que visaram a manutenção das condições de transitabilidade nas vias 

municipais, a melhoria da mobilidade dos peões, o acompanhamento dos projectos estruturantes viários em curso 

na área do concelho (IC32, ER10, ER377-2), de estudos sobre as alterações da rede de transportes colectivos 

rodoviários promovidos pelos operadores, assim como diversas intervenções de melhoria da segurança e fluidez 

do tráfego rodoviário. 

No que se refere à manutenção e conservação das condições de transitabilidade das vias municipais, 

em 2009 concretizou-se uma vez mais o Plano de Pavimentações, tendo percorrido toda a área do concelho, 

aplicando cerca de 8.350 toneladas de betão betuminoso, em mais de 120 vias intervencionadas. 

Ao nível da melhoria das condições de mobilidade pedonal foram promovidas as seguintes intervenções 

no âmbito do Programa “Peões em Segurança”: execução de passeios na Avenida dos Metalúrgicos, entre Casal 

de Santo António e Vale da Romeira; execução de passeios na EN10-2, entre Cavadas e Farinheiras; passadeira 

semaforizada na ER10 – Corroios; execução de muro de suporte e refúgio de paragem da EN10 no Fogueteiro; 

recuperação do passeio da Av. de Vale de Milhaços (Qt. da Marialva até Av. Fábrica da Pólvora); execução de 

passeios na Avenida Manuel da Fonseca; execução de passeios na Avenida José Afonso; execução de passeios 

no cruzamento do Alto do Brejo; execução de passeios na Avenida General Teófilo Braga e remodelação da 

Avenida do M.F.A. – Torre da Marinha. 

Também as condições de segurança e fluidez do tráfego rodoviário foram melhoradas, destacando-se a 

execução de rotunda na Av. 25 de Abril e requalificação da Av. 25 de Abril, entre a Urbanização “Jardins da 

Marinha” e Bacelos de Gaio na Arrentela; as 2 rotundas na Av. dos Foros de Amora e a execução de via de 

ligação da Avenida da Ponte à Rua Padre Pio em Pinhal de Frades, assim como a execução de nova sinalização 

horizontal nas localidades de Corroios, Fogueteiro, Amora, Arrentela, Paio Pires, Sta. Marta do Pinhal, Qt. da 

Marialva, Foros de Amora, Belverde, Seixal e Fernão Ferro. 

Em termos de criação de novos estacionamentos destacam-se as obras de arranjos exteriores nas 

traseiras do Centro de Saúde de Amora, com bolsa de estacionamento e a execução de parque de 

estacionamento na Rua Oliveira Martins, para além da abertura do Parque Subterrâneo Municipal de Miratejo 

com 160 lugares. Em 2009 foram ainda criados mais 446 lugares de estacionamento na área do Concelho. 

Relativamente aos Projectos do IC32, ER10 e ER377-2, acompanharam-se as propostas formuladas 

pelas entidades governamentais, tendo sido apresentadas diversas propostas de alteração, no sentido de 

qualificar estes importantes investimentos na mobilidade intermunicipal. 

Foram também analisadas as propostas de alteração da rede dos Transportes Sul do Tejo apresentadas 

por este operador, merecendo reprovação da CMS, pois não vieram qualificar o transporte público nem servir 

melhor os utentes. 
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DIVISÃO DE DESPORTO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

 

O ano de 2009 correspondeu a um período de crescimento da prática desportiva, de dinamização da 

participação popular, e acréscimo de oferta pública de actividades nos equipamentos desportivos, no quadro de 

uma gestão pública de qualidade. Em síntese, a DDED realizou 2760 actividades, envolvendo cerca de 60000 

munícipes, num total de 105504 participantes, com 1681482 participações, números que são o somatório dos 

participantes e participações das actividades e dos inscritos e utilizações dos equipamentos, registados.  

Assim e enquadrados no Plano Municipal de Desenvolvimento Desportivo, foram realizados cerca de 30 

Projectos, de que se destacam a XXVI Seixalíada, os Jogos do Seixal 2009, as Férias Desportivas, o Programa 

Continuar, o Agita Seixal, os Planos de Freguesia ou os diversos Projectos de Modalidade.  

Em 2009 realizou-se também o Fórum do Desporto do Concelho do Seixal, onde foram apresentadas e 

debatidos com a comunidade as Orientações Estratégicas para o Plano Municipal de Desenvolvimento 

Desportivo e a proposta de Carta Desportiva Municipal. 

No âmbito das conclusões do Fórum do Desporto da Península de Setúbal 2007, foi realizado em 2009 a 

1ª edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, tendo sido considerada uma iniciativa intermunicipal de 

enorme sucesso e alcance. 

Ao nível dos Equipamentos Desportivos Municipais, assegurou-se a gestão equilibrada dos 11 

Equipamentos Municipais, tendo neste ano sido registadas 1 022 565 utilizações, com mais de 35 000 inscritos. 

Em Setembro de 2009, entrou ao serviço mais um Pavilhão Desportivo Escolar (António Augusto Louro), que veio 

incrementar a oferta desportiva do Concelho. 

A interacção e apoio ao Movimento Associativo Desportivo foram muito intensos em 2009, destacando-

se a execução dos relvados sintéticos do Paio Pires FC e AC de Arrentela, para além de mais de uma dezena de 

intervenções em polidesportivos e outras instalações desportivas de colectividades. Também é de sublinhar o 

trabalho regular do Conselho Desportivo Municipal, Comissões Desportivas de Freguesia e Comissões Técnicas 

de Modalidade, que configuram espaços essenciais de participação popular, que enriquecem o Projecto 

Desportivo Municipal do “Desporto para Todos”. 
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PELOURO DOS RECURSOS HUMANOS, 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 

ACÇÃO SOCIAL 
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GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL 

 

No âmbito das suas competências, em 2009, o Gabinete de Acção Social desenvolveu as seguintes 

actividades, que se apresentam organizadas pelas diferentes áreas de intervenção:  

Área “Pessoas Idosas” 

• Realização ou apoio a projectos: IX Festival de Grupos Corais, Marcha Popular do Idoso, 

Comemorações do Mês do Idoso, Programa Teclar, Festa de Natal do Idoso, II Mostra de Trabalhos 

de Papel, “Projecto de Apoio a Idosos”, 6º Congresso Anual do MURPI no Município do Seixal; 

Centro de Ajudas Técnicas “Ajudas para a Vida”, Programa de combate à Obesidade nas 

Associações de Idosos, Projecto de teleassistência (CVP), Bibliodomus – Biblioteca em Casa, 

Projecto de Apoio a Pessoas Idosas e Dependentes – realização de pequenas reparações no 

domicílio, Arte sem Idade (CASM); visita do projecto europeu SENECA (programa GRUNDTVIC); 

• Celebração de Protocolo de Colaboração com a Cooperativa CASCA – Caravana SNOEZELEN;  

• Acompanhamento do processo de cedência de imóveis municipais através de escritura de comodato 

às ARPI do Concelho e de cedência de apoios para a realização de obras nos mesmos; 

• Acompanhamento de processos de cedência de terrenos municipais para instituições sociais;  

• Elaboração de contratos-programa de desenvolvimento social para atribuição de comparticipações 

financeiras às ARPI: Plano Anual de Apoios, Programa Pares: construção de lar e creches;  

• Acompanhamento do processo de construção do Lar do Seixal, centro de dia, serviço de apoio 

domiciliário e creche da AURPI Seixal (apresentação pública); 

• Colaboração nos programas sociais no âmbito do QREN – Programa de Regeneração Urbana – 

Valorização da Frente Ribeirinha de Amora, Seixal e Arrentela; 

• Acompanhamento do Projecto Municipal de Teatro Sénior (Des)dramatizar. 

Área “Pessoas com Deficiência” 

• Gestão do Transporte Adaptado e elaboração do respectivo relatório de avaliação; 

• Execução das acções: “Seixal Acolhe”, “Seixal Integra”, Comemorações do Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência, “Podia Ser Consigo”, “Seixal Acessível”, Projecto PAIPD (CNAD); 

• Participação na Sessão de Boas Práticas do Desporto Adaptado; 

• Acompanhamento do processo de construção do Lar Residência da CERCISA;  

• Elaboração de contratos-programa de desenvolvimento social para atribuição de comparticipações 

financeiras; 

• Representação da Autarquia na Rede Incluir. 
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Área “Crianças e Jovens” 

• Realização de projectos: Projecto Apre(e)nder Brincando, Projecto Reage, Comemorações do Dia 

Internacional da Mulher, Colónia de Férias Vaivém e Seixal Bem-Me-Quer;  

• Elaboração de contratos-programa de desenvolvimento social para atribuição de comparticipações 

financeiras: Plano Anual de Apoios às Instituições de Infância, Programa Pares; 

• Participação nas reuniões de parceiros do Projecto Integrado de Intervenção Precoce do Seixal 

(PIIPS; 

• Acompanhamento do processo de construção da Creche de Santa Teresinha, promovida pelo 

Centro Social e Paroquial de Corroios. 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

• Participação nas reuniões da Comissão Restrita e Alargada da CPCJ do Seixal; 

• Atendimentos de Gestão e co-gestão de processos em acompanhamento;  

• Realização de contactos com outras entidades da área da saúde, educação e protecção social. 

Área “Cidadãos em Situação de Exclusão” 

• Apoio a projectos: Projecto Rualidades, Feira das Plantas, “Seixal Fora de Portas”, Projecto de 

Mediação Comunitária na Qta da Cucena, Campeonato de Futebol de Rua (SOCMS); 

• Acompanhamento da intervenção local nos Bairros de Vale de Chícharos, Santa Marta de Corroios 

e Bairro da Cucena; 

• Elaboração de contratos-programa de desenvolvimento social para atribuição de comparticipações 

financeiras; 

• Realização de candidatura ao Programa de Financiamento do ACIDI para o desenvolvimento do 

Projecto de mediadores municipais ciganos. 

Serviço de Proximidade da Quinta da Princesa 

• Gestão do Serviço de Proximidade da Quinta da Princesa; 

• Realização e Apoio a projectos: Ateliers temáticos, Festa dos Povos- Festividades da Tabanka, 

Festa de Natal da Qta. da Princesa; 

• Atendimentos à comunidade e articulação com serviços. 

Área “Projectos Transversais” 

• Prestação de trabalho a favor da Comunidade – Articulação com a Direcção Geral de Reinserção 

Social e unidades funcionais da Autarquia; 

• Núcleo Local de Inserção – Representação da Autarquia na Comissão Local de Acompanhamento 

do RSI; 

• Intervenção Social Individual e Familiar (ISIF): Atendimento semanal de situações de carácter social 

de munícipes; 
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Área “Igualdade de Género” 

• Dinamização do CONCIGO (Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e Oportunidades); 

• Celebração de Acordo de Colaboração entre a CMS e a CIG- Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género, para desenvolvimento da igualdade de género e oportunidades no concelho 

do Seixal; 

• Acompanhamento da implementação e desenvolvimento do Gabinete de Atendimento a Vítimas de 

Violência Doméstica do Seixal, em parceria com a Cooperativa de Solidariedade “Pelo Sonho é Que 

Vamos”; 

Área “Rede Social” 

• Coordenação geral da equipa operativa da Rede Social; 

• Elaboração do Plano de Acção Concelhio de 2009 (Eixos e CSF) e monitorização contínua; 

• Participação em iniciativas: Inauguração do Banco do Tempo (CSF de Corroios), Conferência de 

imprensa das Comemorações do Dia Internacional Contra a Homofobia e Iniciativa “Portas Abertas” 

no âmbito do Eixo 5 do PDS,  

• Promoção da 2ª Edição da Semana Social “Rede Social e Direitos Humanos. Práticas com rosto”; 

• Acompanhamento dos trabalhos de preparação da Carta Social, em articulação com o PDM; 

• Dinamização de Workshops temáticos para recolha de contributos para a elaboração do 2º PDS do 

Concelho para 2010-2012; 

• Participação no sub-grupo de trabalho para a ENIPSA- Estratégia Nacional para a Integração das 

Pessoas Sem-Abrigo. 
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GABINETE DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO E 

PROJECTO MUNICIPAL MIGRAÇÕES E CIDADANIA 

 

No âmbito do Gabinete de Cooperação e Desenvolvimento Comunitário e do Projecto Municipal 

Migrações e Cidadania, durante o ano de 2009, foram realizadas as seguintes actividades: 

II Encontro Intercultural Saberes e Sabores 

Iniciativa organizada em parceria com a Junta de Freguesia de Corroios e Clube Cultural e Recreativo do 

Alto do Moinho, realizou-se nos dias 2 a 8 de Fevereiro, com o objectivo de reforçar o Diálogo Intercultural. 

Cooperação Internacional 

• Envio de equipamentos musicais e outro material didáctico para o Município da Boa Vista (Cabo 

Verde) destinado à Escola de Música e à Biblioteca Municipal; 

• Participação no II Encontro de Governos Locais Lusófonos, que teve lugar no Hotel Tivoli Oriente, 

no Parque das Nações, em Lisboa; 

• Participação ao longo do ano nas reuniões do Fórum para a Cooperação do Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento; 

• Deslocação política e técnica à Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, no âmbito do Protocolo de 

Geminação e Acordo de Cooperação; 

• Participação do Projecto Municipal Migrações e Cidadania na VIII Feira de Projectos Educativos, 

que teve lugar nas instalações da antiga fabrica de lanifícios da Arrentela, nos dias 11 a 24 de Maio, 

com a exposição dos objectivos do milénio e dos Projectos “Povos Culturas e Pontes” e “Enlaces”; 

• Apresentação do Projecto de Educação para o Desenvolvimento “Povos, Culturas e Pontes” no 

Município da Boa Vista, com a realização de uma videoconferência intitulada “Pontes de Diálogo 

Intercultural: Seixal – Boa Vista”; 

• Comemoração do 34º aniversário da Independência de Cabo-Verde realizada a 4 e 5 de Julho, no 

Parque Urbano das Paivas e no Complexo Desportivo Carla Sacramento, com a presença da S.E. o 

Primeiro-ministro de Cabo Verde. Tratou-se da primeira comemoração oficial da independência de 

Cabo Verde fora do território nacional Cabo-Verdiano. 

Projecto Educativo Povos Culturas e Pontes 

• Gravação de músicas tradicionais de países lusófonos, para a edição de um CD alusivo à temática 

da Interculturalidade; 

• Comemoração do 1º aniversário da geminação da escola Secundária de Amora com a Escola 

Secundária de Guadalupe, em São Tomé, no dia 7 de Maio. 

• Gravação, em DVD, de Danças Tradicionais Interculturais, com a participação e colaboração das 

diversas Associações de Imigrantes sediadas no Concelho do Seixal; 
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• Participação do Projecto Municipal Migrações e Cidadania na iniciativa “Dias do Desenvolvimento”, 

com Stand com divulgação dos Projectos desenvolvidos; 

• Corrida Solidária “Por São Tomé e Lobata” - iniciativa em parceria com a escola EB1 Quinta do 

Campo e ONG Médicos do Mundo, envolveu cerca de 700 crianças das escolas de Corroios.; 

Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal 

• Realização da 4ª e 5ª Assembleias-gerais do Pacto Territorial para o Diálogo Intercultural do Seixal. 

• Participação no Congresso Nacional da Administração Pública promovido pelo INA com 

apresentação do Projecto Municipal Migrações e Cidadania, no âmbito da atribuição do Premio 

Especial do Júri das Boas Praticas na Administração Pública. 

Fórum para a Cidadania 

Organização do III Fórum Cidadania, realizado no dia 16 de Novembro, no âmbito do qual se debateram 

os seguintes temas: “A integração dos imigrantes em contexto escolar” e “Emprego: condições de trabalho e 

responsabilidade social”. 

Espaço Cidadania 

• Gestão do Espaço Cidadania: Atendimentos do Espaço Cidadania – 8 640 (Atendimento de 

imigrantes, encaminhamento e acompanhamento dos processos junto do Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras (SEF) e outros organismos apoio Jurídico, atendimento para emprego, formação 

profissional e apoio psicológico). 

• Dinamização de 2 Acções de Sensibilização sobre Segurança e Saúde no Trabalho, para 

trabalhadores Imigrantes com o apoio da Autoridade para as Condições de Trabalho. 

Associações de Imigrantes 

• Apoio à Associação Cabo-verdiana para a melhoria das infra-estruturas das suas instalações.  

• Apoio às diversas Associações de Imigrantes; 

Dia Municipal da Comunidade Migrante 

• Comemorações do Dia Municipal da Comunidade Migrante no Parque Urbano das Paivas. 

Instituições Religiosas  

• Acompanhamento, junto dos serviços de Urbanismo, do processo de cedência de terrenos ao 

Centro Paroquial da Sagrada Família de Miratejo e Laranjeiro. 

• Organização do apoio logístico às festas religiosas das diversas paróquias. 

Saúde para Todos  

• Realização da Campanha “Saúde para todos” no Parque Urbano das Paivas, em parceria com o 

Lions Clube do Seixal, Cruz Vermelha Portuguesa e Junta de Freguesia de Amora.  

Actividades Comunitárias 

• Promoção da Sessão Publica “Economia Solidária”, em parceria com a Cooperativa Mó de Vida e a 

Rede Internacional “Espaço por um Comercio Justo”;  
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• Encontro de Grupo de Trabalho na CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa) No âmbito 

do Dia Internacional dos Direitos Humanos, Eliminação da Mutilação Genital Feminina. 

Candidaturas 

• Elaboração de candidaturas ao Fundo Europeu para a Integração de Imigrantes, que teve como 

entidade responsável o ACIDI;  

• Candidatura ao prémio Deloitte, no âmbito do Prémio de Boas Praticas da Administração Pública;  

• Candidatura ao Prémio de Qualidade - Serviços Públicos do Distrito de Setúbal-2009;  

• Elaboração de proposta de criação de um Espaço Intercultural Migrações e Cidadania, a incluir na 

candidatura, já aprovada, de Valorização da Frente Ribeirinha de Amora, no âmbito do QREN. 

Foi atribuído ao Projecto Municipal Migrações e Cidadania o prémio Especial do Júri no âmbito do 

Prémio de boas Praticas da Administração Pública promovido pela Deloitte, INA e Diário Económico 
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GABINETE DE SAÚDE 

 

No âmbito das competências do Gabinete, em 2009 desenvolveram-se as seguintes actividades, 

apresentadas por áreas de intervenção:  

Rede de Prestação de Cuidados de Saúde 

• Prémios Hospital do Futuro – elaboração da fundamentação e proposta, finalização e envio de 

candidatura dos projectos do Gabinete;  

• Participação no VII Fórum Hospital do Futuro, em Lisboa;  

• Reunião com a Direcção da SPEM (Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla) sobre pedido de 

apoio/terreno para instalação de uma unidade, de 20 pessoas, de prestação de cuidados de saúde e 

sociais; 

• Participação nas sessões de esclarecimento, no âmbito da Plataforma “Juntos pelo Hospital do 

Seixal”, promovidas pela Assembleia Municipal;  

• Parecer sobre a calendarização das farmácias de serviço para o ano 2010 e divulgação junto do 

boletim municipal, sítio da Câmara e SIG;  

Apoios Institucionais 

• Apoio financeiro, através de contrato-programa, ao Movimento de Apoio aos Laringectomizados do 

HGO/LPCC, núcleo regional sul, bem como à Associação de Dadores de Sangue do Concelho do 

Seixal e à Associação Arisco;  

• Apoio logístico à ADSCS para a realização de actividades diversas;  

Programas de Promoção da Saúde  

• Projecto “Prevenir em Colecção”: realização da Festa de Encerramento;  

• Projecto “Educação para a Prevenção”: dinamização de sessões socioeducativas, acompanhamento 

das sessões nas escolas, organização e entrega de material para 620 alunos envolvidos; 

• Projecto “Aventura na Cidade: realização de acções de formação, para professoras, preparação de 

materiais e recursos para actividade final no âmbito do projecto-piloto “Aventura em Cenário Real”; 

• Projecto “A Casa das Emoções”: preparação das actividades, acompanhamento das sessões 

realizadas em sala de aula; 

• Projecto “Saúde Oral/Feira dos Sorrisos”: realização de 2 acções de sensibilização em Educação 

Parental “Educar para Prevenir”; 

• Projecto “Alimentação Saudável na Escola”: elaboração do questionário do projecto, em parceria 

com o Gabinete Seixal Saudável, concepção do plano de amostragem para a aplicação do 

questionário aos coordenadores do PES (projecto de educação para a saúde);  
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• Projecto “Preparação para o Nascimento”: apoio às visitas ao HGO e preparação da candidatura, 

em parceria com as Enfermeiras-Chefes, do projecto aos prémios “Hospital do Futuro”; 

• Ciclo de Conversas c/ a Saúde: no âmbito do Dia Mundial da Saúde – “A Escola vai ao Fórum”, 

apoio à iniciativa “A Importância do Aleitamento Materno na Prevenção da Obesidade Infantil”, em 

articulação com a USF de Fernão ferro e a Enfermeira-chefe do ACES;  

• No âmbito da iniciativa “Março Jovem – Espaço Fora d’Horas”: preparação, calendarização e 

participação, em articulação com o Sector da Juventude, SAGE, Associação Arisco e Associação 

Acrescer, e o apoio da ETA/IDT, Coordenação Nacional para o VIH/Sida, na divulgação de material 

preventivo e informativo, e ainda a aquisição e oferta de bebidas s/ álcool; participação na actividade 

“A Escola Mexe”, em todas as escolas secundárias; participação no debate sobre “bullying”;  

• Participação na Feira de Projectos Educativos, com o “Espaço Saúde”, formação do Coração 

Humano no Parque da Qt.ª dos Franceses; apoio à realização de um colóquio sobre “Distúrbios 

Alimentares” e divulgação da campanha “Mudar de Atitudes”;  

• Apoio na iniciativa do Dia Mundial de Luta Contra a Sida;  

Rede Social 

• Participação nas reuniões dos Eixos 2 e 4 da Rede Social  

Prevenção da Gripe A (H1N1) 

• Elaboração do PIC (Plano Interno de Contingência), e colaboração com entidades da área da saúde 

e instituições municipais. 
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GABINETE DO PROJECTO SEIXAL SAUDÁVEL 

 

No âmbito das competências do Gabinete, durante 2009 desenvolveram-se as seguintes actividades:  

Projecto Municipal de Segurança Rodoviária 

O Projecto de Segurança Rodoviário é dinamizado pelo Programa Escola Segura da Divisão Policial do 

Seixal, Núcleo Escola Segura da GNR de Almada, a Delegação de Saúde do Seixal e a Câmara Municipal do 

Seixal, por via do Projecto Seixal Saudável. O número de escolas participantes neste projecto tem vindo a 

aumentar. Do universo de 34 escolas do concelho, no ano lectivo 2008/2009, participaram 29 escolas, 

perfazendo um total de 1100 crianças de 51 turmas. 

Ainda no contexto deste projecto desenvolveu-se, no passado ano lectivo, o I Concurso de Desenho 

“Segurança/Segurança Rodoviária” dirigido aos alunos do 2º ano de escolaridade das escolas públicas do Ensino 

Básico do concelho do Seixal.  

Dinamizaram-se, em 2009, um conjunto de acções de sensibilização sobre segurança/segurança 

rodoviária junto desta população. Participaram, nestas acções, cerca de 325 idosos. 

Newsletter “Espalhem a Notícia” 

“Espalhem a Notícia” é um ponto de encontro da parceria do Projecto que procura informar e formar a 

população em geral sobre questões de saúde pública fundamentais para a promoção da saúde e bem-estar. Esta 

publicação tem uma edição trimestral e procura abordar temas que se enquadram na filosofia do Projecto 

Cidades Saudáveis.  

Programa Integrado de Avaliação do Estado Nutricional, Hábitos Alimentares e Abordagem do 

Sobrepeso e Obesidade em Crianças do Ensino Básico 

A Câmara Municipal do Seixal associou-se ao trabalho da Plataforma Nacional Contra a Obesidade, 

através do desenvolvimento de um estudo sobre os hábitos alimentares das crianças do 2º ano do 1º ciclo do 

Ensino Básico, a desenvolver em 5 Municípios Portugueses - Seixal, Montijo, Oeiras, Viana do Castelo e Fundão 

– o qual é enquadrado, do ponto de vista científico, pela Universidade Atlântica. 

VI Fórum Seixal Saudável 

O Fórum Seixal Saudável é uma iniciativa de carácter bienal destinada a toda a parceria do Projecto 

Seixal Saudável, bem como a outros interessados e visa a partilha de experiências e de projectos de promoção 

da saúde e de qualidade de vida, o reforço da rede de parcerias e o desenvolvimento das estruturas concelhias, a 

monitorização da aplicação do Plano e Desenvolvimento de Saúde e ainda divulgação dos conceitos de 

promoção de saúde urbana. 

Sob o mote “Saúde da Comunidade: o Nosso Compromisso”, o Fórum de 2009 decorreu nos dias 14 e 

15 de Maio, tendo a maioria das sessões sido realizadas no Fórum Cultural do Seixal e outras (painéis temáticos) 

na Quinta Valenciana. Contámos com a participação de 45 convidados e de cerca de 300 inscritos, os quais 

assistiram e participaram na discussão de temas tão diversos como: “Equidade em saúde”, “Cidades Saudáveis e 
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Criativas”, “Parceria Seixal Saudável: uma rede em movimento”, “(Re)Criar saúde com a comunidade”, “Saúde e 

comportamentos: que relação com a felicidade?”, “Ambientes urbanos: uma questão de saúde”, e “Saúde em 

tempos de mudança – idade, género e cultura”. 

Projecto Municipal de Prevenção do Tabagismo 

Iniciado em 2006, prosseguiu em 2009 com um concurso inter-escolas no qual participaram 10 Escolas 

Básicas 2/3 e Secundárias, as quais elaboraram um spot de rádio sobre prevenção tabágica.  

Projecto Saúde Sobre Rodas 

O objectivo deste projecto de intervenção comunitária é tornar os cuidados de saúde mais próximos das 

populações carenciadas e que possuem mais dificuldades no acesso aos mesmos. É dinamizado através de uma 

unidade móvel, disponibilizada pela Direcção-Geral de Saúde, a qual está actualmente ao serviço deste projecto 

para intervir em todo o concelho do Seixal.  

Em 2009 deu-se continuidade ao projecto de intervenção no Bairro 1º de Maio (Torre da Marinha) e ao 

Projecto Gira-Lua, que disponibiliza apoio clínico e social a pessoas com práticas de prostituição.  

Projecto Prevenção de Intoxicações por Monóxido de Carbono 

No ano 2009, deu-se continuidade às actividades de sensibilização, designadamente através da 

elaboração de artigos de imprensa sobre esta temática. A monitorização do projecto, feita com base nos 

relatórios técnicos elaborados pela Delegação de Saúde do Seixal, permite determinar a evolução da situação e 

criar mecanismos de alerta/intervenção caso se verifique necessário. 

Programa de rádio “Seixal Saudável” 

Em Dezembro de 2009, estreou na RDS o programa semanal “Seixal Saudável”, uma rubrica dedicada à 

promoção da saúde e qualidade de vida, dinamizada pelo Projecto Seixal Saudável em parceria com esta rádio 

local. 

Projecto Inquérito Municipal de Saúde 

Em 2007, o Gabinete do Projecto Seixal Saudável deu início a um novo projecto de investigação/acção 

intitulado “Inquérito Municipal de Saúde”, com o qual têm vindo a colaborar o Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge e a Associação para o Desenvolvimento Pessoal e Social.  

Perfil de Saúde do Município do Seixal 

O Gabinete do Projecto Seixal Saudável tem vindo a proceder à actualização do Perfil de Saúde do 

Município do Seixal.  

O Perfil constitui um guia orientador para o trabalho futuro, o qual se reflecte, nomeadamente, nas 

propostas apresentadas no Plano de Desenvolvimento de Saúde do Município do Seixal, servindo de base para a 

elaboração deste. 

Rede Social  
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Em 2009, participou nas reuniões semanais do Núcleo Executivo e nas Reuniões Plenárias do Conselho 

Local de Acção Social do Seixal, acompanhando, em simultâneo, as acções e actividades desenvolvidas no 

âmbito do Plano de Acção da Rede Social.  

Projecto BICLAS 

Desenvolvimento do Projecto integrado nos programas de valorização das Frentes Ribeirinhas no âmbito 

do QREN que visa implementar um sistema de bicicletas públicas na zona do Seixal, Arrentela e Amora.  

Espaço Promotor de Saúde 

Colaboração na candidatura ao QREN para criação de um Espaço Promotor de Saúde na Frente 

Ribeirinha de Amora.  

Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 

O município do Seixal preside e coordena a Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades 

Saudáveis desde 2002. No contexto das actividades desenvolvidas, o destaque vai para a atribuição do 4º 

Prémio Jornalístico subordinado ao tema “Saúde e Ambiente”; Aplicação do questionário “Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS) aos alunos do 9º ano do ensino oficial das escolas dos municípios da RPCS; Conclusão da grelha 

de indicadores Cidades Saudáveis; Elaboração de um Formulário de Avaliação e monitorização das actividades 

desta Rede e dos municípios associados; Participação na I Reunião de Trabalho da V Fase da Rede Europeia de 

Cidades Saudáveis da OMS, em Viana do Castelo; Produção de diversos suportes informativos e de divulgação, 

tais como, exposição e revista semestral; 

Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS 

No âmbito da participação do município do Seixal na Rede Europeia de Cidades Saudáveis da OMS, 

destacamos em 2009 a elaboração do processo de candidatura a membro da V Fase desta Rede Europeia, 

processo este aprovado pela OMS, em Junho de 2009. O Seixal foi o 1º município português a conseguir este 

título na actual fase deste importante projecto europeu que se desenvolve há mais de 20 anos, com a 

participação de centenas de cidades da Europa. 
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GABINETE DE GESTÃO DE CONCURSOS, EMPREITADAS E FORNECIMENTOS 

 

Em 2009, no âmbito das suas competências, o Gabinete assegurou a elaboração do Programa de 

Concurso, Caderno de Encargos e Anúncios para Abertura dos seguintes concursos, tendo procedido à 

respectiva abertura: 

• Concurso Público Para Aquisição de Serviços de Distribuição de Vinte e Duas Edições do Seixal 

Boletim Municipal; 

• Concurso Público Para Aquisição de Serviços de Impressão de Vinte e Duas Edições do Seixal 

Boletim Municipal; 

• Concurso Público Para Prestação de Serviço de Desmatação e Limpeza de Terrenos Municipais 

nas Freguesias de Amora e Corroios 

• Concurso de Concepção – Projecto de Execução da Piscina Municipal de Paio Pires; 

• Concurso de Concepção Para Elaboração do Estudo Prévio Para o Projecto no Domínio de Obras 

Portuárias e Engenharia Costeira;  

• Concurso de Concepção Para Elaboração do Estudo Prévio Para o Plano de Urbanização e Plano 

de Pormenor da Área Ribeirinha de Amora; 

• Concurso de Concepção do Programa Base do Projecto de Execução do Passeio Ribeirinho do 

Seixal – QREN; 

• Concurso Público Internacional Para a Prestação de Serviços Integrados de Vigilância Para 

Instalações da Câmara Municipal do Seixal; 

• Concurso Público Internacional Para Aquisição e Montagem de Estanteria Metálica; 

• Concurso Público Para a Empreitada da Quinta da Fidalga – Museu Oficina de Artes Manuel 

Cargaleiro; 

• Concurso Público Para a Empreitada de Execução do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro 

(em Casal do Sapo); Elaboração em Plataforma Electrónica) 

Além disso, o Gabinete ainda preparou e participou nos Actos Públicos, bem como elaborou de Actas de 

diversos concursos como sejam:  

• Concurso Público Internacional Para Higiene e Limpeza das Instalações dos Serviços Operacionais 

da Câmara Municipal do Seixal; 

• Concurso Público Para o Fornecimento de 100 Computadores Pessoais e 10 Computadores 

Portáteis; 

• Concurso Público Para o Fornecimento da Plataforma de Gestão de Filas; 

• Concurso Público Para Aquisição de Serviços de Impressão de Vinte e Duas Edições do Seixal 

Boletim Municipal; 
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• Concurso Público Para Aquisição de Serviços de Distribuição de Vinte e Duas Edições do Seixal 

Boletim Municipal; 

• Concurso Público Para a Prestação de Serviços de Desmatação e Limpeza de Terrenos Municipais 

nas Freguesias de Corroios e Amora; 

• Concurso Público Internacional Para a Prestação de Serviços Integrados de Vigilância Para 

Instalações da Câmara Municipal do Seixal; 

• Concurso de Concepção Para Elaboração do Estudo prévio Para o Plano de Urbanização e Plano 

de Pormenor da Área Ribeirinha de Amora. 

• Concurso de Concepção Para Elaboração do Estudo Prévio Para o Projecto no domínio das Obras 

Portuárias e Engenharia Costeira; 

• Concurso de Concepção Para Elaboração de Estudo Prévio Para o Projecto de Execução da 

Piscina Municipal de Paio Pires; 

• Concurso de Concepção do Programa Base do Projecto de Execução do Passeio Ribeirinho do 

Seixal – QREN; 

• Concurso Público Para Aquisição de Servidores; 

• Concurso Público Para Aquisição de Equipamentos Activos de Rede; 

• Concurso Público Internacional Para Aquisição e Montagem de Estanteria Metálica; 

Para além disto, o Gabinete desenvolveu ainda outras actividades como sejam:  

• Participação na Comissão da Modernização Administrativa; 

• Introdução dos procedimentos concursais em Plataforma Electrónica e publicação dos 

procedimentos concursais em Plataforma Electrónica e gestão dos mesmos; 

• Acompanhamento on-line, na Plataforma Electrónica Biz Gov, de todos os procedimentos de 

concurso em curso; 

• Resposta a pedidos de esclarecimentos de vários Concursos Públicos; 

• Elaboração de Mapas para envio à Direcção-Geral do Património sobre Estatísticas dos Contratos 

Públicos de Fornecimentos de Bens e Serviços; 

• Listagem de Adjudicações de Empreitadas de Obras Públicas efectuadas no ano de 2009; 

• Elaboração de Aviso referente às Adjudicações de Obras Públicas efectuadas no ano de 2008, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março; 

• Recurso Hierárquico – Concurso Público Para a Execução da Empreitada EB1/JI de Miratejo - 

Construção do Refeitório e Espaço  Exterior  - Envio de resposta às empresas concorrentes. 
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PROJECTO MUNICIPAL SEIXAL DIGITAL – MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

No ano de 2009 o Projecto Municipal Seixal Digital – Modernização Administrativa realizou as 

actividades abaixo descritas em função dos objectivos e projectos associados. 

Plataforma de Atendimento – Balcão Único de Atendimento 

O Balcão Único de Atendimento disponibilizará informação de diferentes áreas, baseada numa 

abordagem de desenvolvimento orientada para o Munícipe, e tem por suporte uma arquitectura de ITC 

estruturada em função desta relação. Desta forma, desenvolveram-se várias tarefas, em função da plataforma ser 

constituída por duas grandes áreas de conteúdos: 

• Conhecimento associado a cada serviço prestado, nomeadamente explicação sumária do serviço 

prestado; Documentos instrutórios; Legislação; Perguntas frequentes; Custos e outros 

• Formulários electrónicos – todos os requerimentos que actualmente são utilizados para a recepção 

de documentação/instrução de processos foram passados para formulários electrónicos;  

Assim, procedeu-se a: 

• Adjudicação da plataforma de suporte ao Atendimento à empresa AIRC;  

• Desenvolvimento de uma aplicação de conversação em tempo real; 

• Inicio da Implementação de um sistema de gestão de filas integrado com a plataforma de suporte ao 

atendimento; 

• Execução de todos os serviços prestados na plataforma de suporte ao atendimento, num total de 

188 serviços electrónicos;  

• Desenvolvimento dos processos para a inclusão do recurso à identificação dos cidadãos através do 

Cartão do Cidadão. 

• Integração com as plataformas de SGD e SPO; 

Rede do conhecimento (Portal )  

Para o desenvolvimento do Portal do Conhecimento que agrega e disponibiliza informação diversificada 

que contribuirá para a excelência da relação com o cidadão no “Balcão Único de Atendimento”, fizeram-se os 

seguintes procedimentos:  

• Levantamento dos serviços prestados ao Munícipe/Cliente – inicialmente mais de trezentos e 

cinquenta, que depois do tratamento dos dados se resume a duzentos e oitenta e seis  

• Associação de modelos normalizados a cada serviço prestado 

• Preenchimento, revisão e carregamento de fichas de serviço – referentes a 271 serviços prestados 

• Normalização de Documentos e Requerimentos - Adaptação à nova legislação 

• Uniformização da utilização de modelos 
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Por outro lado, para a concretização da “Rede do Conhecimento”, cujo conceito assenta na junção de 

um “Portal Corporativo” com “Gestão do conhecimento” e será uns dos pilares do projecto “Modernização 

Administrativa”; 

• Pesquisa sobre as boas práticas; Pesquisa sobre ferramentas (Chat Online); Pesquisa Formato Wiki 

e a Gestão do Conhecimento;  

• Elaboração de questionário sobre o conhecimento na organização e inicio do tratamento dos dados 

• Participação, no âmbito do Simplex Autárquico., na construção dos serviços a apresentar no portal 

da empresa. 

• Criação de uma área de conhecimento que suporta a plataforma de suporte ao Atendimento; 

• Desenvolvimento de um modelo de I&D 

• Inicio do desenvolvimento de um piloto suportado numa plataforma colaborativa para gestão, 

divulgação e promoção de uma cultura de partilha de conhecimento; 

• Inicio da reestruturação da Intranet; 

Sistema de Gestão da Qualidade  

Durante o ano de 2009 a área da qualidade dedicou-se à preparação do ambiente organizacional da 

CMSeixal com vista à futura implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade. A Administração da CMSeixal 

aprovou o projecto de implementação e certificação de um Sistema de Gestão da Qualidade para a área da 

Higiene Urbana, criando-se assim um modelo eventualmente replicável a outras áreas de actuação da CMSeixal, 

nomeadamente o Balcão Único de Atendimento. 

Reengenharia de Processos 

Este projecto teve início com o diagnóstico dos procedimentos na área de Urbanismo e Administração 

Geral e Finanças, tendo o seu âmbito sido alargado a todos aos procedimentos de todos os serviços prestados. 

Neste projecto ficaram concluídas as fases de: 

• Identificação dos serviços prestados inseridos na plataforma de atendimento 

• Diagnóstico global de procedimentos – 83 

• Procedimentos trabalhados a nível de reengenharia – 68 

• Procedimentos trabalhados a nível de reengenharia e Diagnóstico, com a colaboração da AMRS -24 

Gestão da Intranet 

Durante o ano de 2009 foram criadas novas áreas de acesso restrito para unidades funcionais. Manteve-

se o apoio às unidades funcionais que acrescentaram ou actualizaram conteúdos, Verificou-se um total de 20946 

acessos. 

Simplex Autárquico 

A CMSeixal foi convidada a integrar o primeiro grupo de Municípios (Águeda, Cascais, Guimarães, 

Lisboa, Pombal, Portalegre, Porto, Redondo e Seixal) que participam no Simplex Autárquico, coordenada pela 

Agência de Modernização Administrativa (AMA).  
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A CMSeixal propôs o desenvolvimento de uma Rede Comum do Conhecimento Autárquico que ficou 

enquadrada nas medidas intersectoriais. 

As medidas Municipais do Seixal são:  

• Sx01 - criação de um balcão único de atendimento físico e virtual  

• Sx02 - atendimento na web  

• Sx03 - reengenharia de processos  

• Sx04 - formulários electrónicos  

• Sx05 - disponibilização de certidões na hora  

Neste projecto todas as actividades foram concluídas a 100%. 

Em 2009, o Projecto Municipal Seixal Digital recebeu ainda as seguintes distinções:  

• Concurso Nacional de Boas Práticas na Administração Local. Categoria Administração Autárquica e 

Modernização, Projecto Seixal Digital – Serviços On-Line 2008/2009 - Menção Honrosa  

• European eGovernment Awards, Good Practice Label – ePractice EU - Seixal Digital one stop shop - 

citizens on-line services (Portugal), 2009 - Selo Europeu de Boas Práticas 
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DIVISÃO DE HABITAÇÃO 

 

Para a prossecução dos objectivos gerais e da sua missão, o Plano de Actividades definido pela Divisão 

para o ano de 2009, caracterizou-se por incorporar um conjunto diversificado de projectos e acções, em 

concordância com as suas áreas de intervenção: Habitação Social e Património Edificado.  

As actividades implementadas na área da Habitação Social direccionam-se aos agregados familiares 

residentes no Concelho e que apresentam problemas habitacionais, as famílias residentes em fogos municipais e 

os agregados que residem nos núcleos de habitação degradada. 

No ano de 2009 foram trabalhados 169 processos familiares, dos quais 118 referem-se a novas 

situações sócio-familiares e para as quais foram constituídos processos individuais.  

Decorrentes dos atendimentos foram desenvolvidas várias actividades, com o objectivo de apoiar as 

famílias na resolução do seu problema:  

• Visitas domiciliárias. 

• Elaboração de Relatórios Sociais, relativa à situação familiar para instituições de apoio – IHRU 

(Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana), IGFSS (Instituto de Gestação Financeira da 

Segurança Social), SAS Seixal (Serviço de Acção Social do Seixal), …. 

• Articulação interinstitucional (SAS Seixal, Escolas, Centro Emprego, Centro de Formação 

Profissional, IPSS locais, …) e intersectorial (DS, GAS, Espaço Cidadania, SIG, …). 

Relativamente aos agregados residentes em fogos municipais, a intervenção definida pela Divisão de 

Habitação, assentou nas seguintes vertentes: 

Gestão Social dos Bairros Sociais e outras habitações municipais – trabalho directo com as famílias 

• Atendimento social às famílias, com o objectivo de os apoiar tecnicamente na resolução dos seus 

problemas, 

• Controle do pagamento das taxas de fruição: pedidos de revisão das taxas (8), acordos para 

pagamento das dividas (27), 

• Acompanhamento social dos bairros, 

• Trabalho em parceria para a promoção de respostas adequadas aos problemas sinalizados (Santa 

Casa da Misericórdia do Seixal, Junta de Freguesia da Aldeia de Paio Pires, Centro Comunitário 

“Várias Culturas. Uma Só Vida.”, GNR de Paio Pires, SAS do Seixal, etc),  

Gestão do património edificado no Bairro da Cucena e no Bairro do Fogueteiro  

O trabalho desenvolvido junto da população que ainda reside nos núcleos de habitação degradada, 

recenseados no âmbito do PER, direccionou-se para: 

• Realojamento de dois agregados familiares em fogo social (Torre da Marinha e Fogueteiro);  

• Acompanhamento regular à manutenção dos núcleos; 
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• Atendimento social às famílias residentes; 

Relativamente ao núcleo de Santa Marta, foi dado continuidade ao plano de trabalho iniciado em 2008, 

em parceria com os serviços da Autarquia - GAS, DEV, DS, DSIT – Divisão Esgotos, DMEE, com o objectivo de 

minorar as situações de risco a que esta população está exposta e, ao mesmo tempo, melhorar as suas 

condições de vida. 

Foi ainda desenvolvido um trabalho em parceria com diversas instituições que intervêm com a 

população, com a finalidade de se promover uma intervenção articulada e eficaz, com vista a uma melhoria da 

sua qualidade de vida (Santa Casa da Misericórdia do Seixal, Junta de Freguesia de Corroios, SAS do Seixal). 

No âmbito do Subprograma PER-Famílias a Divisão tem desenvolvido acções contínuas de divulgação e 

foram aprovadas e realizadas duas escrituras, de famílias residentes no núcleo de Santa Marta. 

Relativamente ao núcleo de habitação de Vale de Chícharos, a intervenção desenvolvida centrou-se em: 

• Acompanhamento regular do núcleo ao nível da fiscalização, de forma a controlar a residência de 

novos indivíduos/famílias e edificações novos espaços; 

• Atendimento social aos agregados familiares residentes; 

• Articulação interinstitucional com entidades que intervêm directamente com a população (CRIAR´T, 

Escolas da área, SAS do Seixal).  

Vistorias de Salubridade e Segurança  

No âmbito desta acção foram realizadas 161 vistorias, das quais 145 de salubridade e 16 de segurança, 

tendo sido elaborados 161 relatórios técnicos (Auto de Vistorias), onde são descritas as deficiências encontradas, 

as possíveis causas e as obras a realizar. 

Desenvolveram-se também actividades no âmbito do PRID – Programa de Recuperação de Imóveis 

Degradados – programa de iniciativa municipal, direccionado para a realização de obras de conservação em 

edifícios privados localizadas nos Núcleos Urbanos Antigos. Com a nova campanha de divulgação do programa 

atingiram-se os resultados esperados, na medida que o número de candidaturas aumentou em 150%, 

relativamente ao ano transacto. 

Para além destas tarefas, a Divisão desenvolveu ainda outras acções: 

• Participação na Rede Social, enquanto serviço coordenador pela monitorização e dinamização do 

Eixo 1  

• Organização do II Fórum de Equipas de Intervenção Social. 

• Colaboração na Operação “Projecto “Resposta” – Estrutura de Apoio aos Núcleos Urbanos Antigos”, 

inscrita na Acção Integrada de Regeneração e Valorização da Frente Ribeirinha Seixal-Arrentela, e 

elaboração e na operação “Regeneração do Núcleo Urbano Antigo de Amora que integrou a 

candidatura ao QREN para a Frente Ribeirinha da Amora, desenvolvida pela Direcção do Projecto 

Municipal Valorização da Baía do Seixal. 
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DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

A Divisão de Recursos Humanos, durante o ano de 2009 desenvolveu a sua actividade no âmbito das 

suas competências.  

 

Secção de Processamento 

Em 2009, esta secção desenvolveu tarefas das quais se destacam:  

• Passagem e enquadramento de 1650 trabalhadores para as novas categorias; posicionamento de 

1650 trabalhadores nas novas posições e níveis remuneratórios;  

• Processamento, conferência e publicação da lista de antiguidade dos funcionários da CMS do ano 

de 2008. 

• Entrega e apreciação das candidaturas para bolseiros na Cooperativa Mista de Ensino do 

Laranjeiro; elaboração da lista de classificação final de acordo com os critérios de selecção 

aprovados para o ano lectivo de 2009/2010. 

• Foram iniciados 80 processos de aposentação, publicados 30 e indeferidos 6. 

• Entrega, avaliação e aprovação de 74 requerimentos do Estatuto Trabalhador Estudante para o ano 

lectivo de 2009-2010. 

• Criação e processamento do mapa dos contratados referente ao ano de 2009 com posterior envio 

para a Direcção Geral de Estudos, Estatísticas e Planeamento.  

 

Secção de Recrutamento 

Com a entrada em vigor a 01/01/2009 de todo um quadro legal com princípios orientadores de uma 

gestão de recursos humanos completamente nova em todos os seus aspectos, mas particularmente no que diz 

respeito ao recrutamento e selecção de pessoas, foram desenvolvidos os processos de recrutamento que a 

seguir se indicam, bem como se deu seguimento a processos de trabalho também a seguir mencionados: 

Procedimentos concursais 

Em 2009 foram abertos 18 procedimentos concursais comuns para ocupação de vários postos de 

trabalho, nas seguintes carreiras: 

• 47 Postos de trabalho para técnico superior; 

• 60 Postos de trabalho para assistente técnico; 

• 67 Postos de trabalho para assistente operacional. 

Contratação 

Na sequência de processos de recrutamento realizados no ano 2008 e com recurso à reserva de 

recrutamento, foram celebrados os seguintes contratos por tempo determinado:  
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• Técnico superior – 1; 

• Assistente técnico – 2; 

• Assistente operacional – 33. 

Procedeu-se, por outro lado, à renovação de 100 contratos de trabalho existentes. 

No âmbito do estatuto do pessoal dirigente foram concluídos 4 procedimentos concursais para 

provimento de cargos de direcção intermédia. 

Foram também desenvolvidos 8 processos de renovação da comissão de serviço, 3 processos de 

nomeação em regime de substituição e 4 processos de cessação da comissão de serviço de titulares de cargos 

de dirigente da Câmara Municipal. 

Mobilidade 

Durante o ano de 2009 foram registados 121 pedidos de mobilidade interna dos quais 26 foram 

solicitações do exterior e 95 tiveram origem na Câmara Municipal, foram autorizadas e concretizadas 30 

mobilidades internas na categoria, 5 mobilidades internas inter-categoria e 2 mobilidades internas inter-carreira.  

 

Sector de Formação Profissional 

Formação Profissional 

Foram realizadas 72 acções de formação interna, com 771 participações e um total de 891 horas de 

formação. À carreira Assistente Operacional corresponderam 270 participações, ou seja, 35% do total de 

participações. Seguindo a tendência de informatização e modernização dos serviços, as acções de formação na 

área de Informática representam a maior fatia de formação interna: 37,5%. 

Desenvolvimento Organizacional 

Definição do Metodologia de Diagnóstico de Necessidades de Formação e da Metodologia de Avaliação 

da Formação para o projecto formativo de 2010, com base na Norma ISO 9001:2000. Elaboração de indicadores 

de gestão de recursos humanos, sendo de destacar o Balanço Social Anual; Produção de conteúdos com dados 

de gestão de recursos humanos para a folha informativa “Notas do Mês”, distribuída a todos os trabalhadores.  

Estágios 

Em 2009, o GFDO promoveu o acolhimento de 72 estágios curriculares, oriundos de escolas 

secundárias, escolas profissionais, universidades e politécnicos, relativos às grandes áreas de actuação da 

CMSeixal.  

Projecto RVCC 

RVCC 12º Ano: 60 certificações; 

RVCC 9º Ano: processo em curso desde o ano de 2008 para 14 trabalhadores. 

 

 
 
 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

85 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

Sector de Medicina, Higiene e Segurança 

Foi realizado um Seminário Comemorativo do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e do Dia 

Nacional da Prevenção e Segurança no Trabalho, o qual contou com a participação de 49 chefias da Autarquia. 

Tendo em conta o cenário pandémico mundial da Gripe A (H1 N1) foram efectuadas 57 visitas a locais 

de trabalho para distribuição e divulgação de informação de prevenção sobre a pandemia.   

Foi ainda assegurada a elaboração de 1319 processos de convocatórias para os diversos 

programas/consultas das áreas de intervenção do Gabinete, bem como a preparação de 1550 processos clínicos 

individuais. 

Evidenciamos a criação de um novo formulário de pedido de receituário médico, que permitiu satisfazer 

a resposta a cerca de 1703 pedidos de receitas médicas. 

No âmbito da vigilância de saúde que decorre do cumprimento do quadro legal de referência e que se 

consubstancia nos exames de saúde (admissão, periódicos, e ocasionais) foram realizados 1009 exames e cerca 

de 166 exames de retoma por Acidente de Trabalho e por motivo de Doença. 

Salientamos a realização de 493 consultas de psicologia e de 156 atendimentos da área psicossocial. 

A acção de Manutenção de Equipamento de Protecção Contra Incêndio implicou a revisão de 661 

extintores, tendo sido abrangidas 73 instalações Municipais.  

O Programa de Vacinação Anti Gripal decorreu como habitualmente de forma sazonal com uma 

população inscrita de 500 trabalhadores a quem foi ministrada a vacina.  

O programa de manutenção de caixas de primeiros socorros assegurou a distribuição de 49 novas 

caixas distribuídas por diversos serviços. 

No âmbito do Projecto Euridice “Prevenção de Toxicodependências em Meio Laboral” mantivemos a 

nossa participação no Grupo de Trabalho na produção de conteúdos de informação e formação, participamos 

como palestrantes num Seminário Nacional. 

No âmbito da Formação em Segurança e Higiene do trabalho realçamos a Formação Acção em 

Contexto de trabalho na Divisão de Salubridade e no Departamento de Saneamento Infra-estruturas e 

Transportes. 
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PELOURO DE URBANISMO  

E INFRA-ESTRUTURAS MUNICIPAIS 
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GABINETE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O presente documento é respeitante aos projectos nos quais o Gabinete de SIG esteve directamente 

envolvido no ano de 2009: 

PGIS – Plataforma Geográfica Integrada do Seixal 

Projecto que consistiu na substituição e evolução da plataforma geográfica onde assenta o SIG 

municipal.  

Alteração do modelo de dados do SIG municipal 

Normalização do modelo de dados existente e sua optimização para utilização em SDE 

Actualização de informação via web 

Criação de procedimentos de actualização de números de processos e números de polícia via Web 

Cartografia digital à escala 1:1000 

Acompanhamento técnico da fase de manutenção da cartografia 1:1000 e controlo de qualidade das 

fases de entrega dos ficheiros.  

Aquisição de ortofotomapas 1:2000 

Publicação nos sites internet e intranet. 

Base de actualização cartográfica (bac) 

Criação de uma base de apoio a processos de actualização cartográfica em função dos levantamentos 

topográficos entregues na CMS e do cadastro de operadores na área do Município do Seixal. 

Cadastro de operadores  

EDP; REN; Cabovisão; SETGAS; Rede fibra óptica; PT;  

Formação – workshop sites sig 

Realização de três acções de formação sobre utilização prática dos sites SIG;  

Carta de zonas sensíveis e mistas do seixal  

Revisão da versão final da memória descritiva; impressão da Planta de Zonas Sensíveis e Mistas e das 

grandes infra-estruturas viárias do Seixal; 

Carta Desportiva  

Participação no grupo de trabalho criado para o efeito e Criação de site intranet de apoio ao projecto. 

Monitorização da Carta Educativa  

Implementação de projecto SIG de apoio à monitorização da Carta Educativa; 

Contentores de Resíduos Sólidos Urbanos  

Criação de um projecto SIG para a gestão dos contentores de resíduos sólidos urbanos do Município; 

Lavagem de túneis e escadas  

Implementação de um projecto SIG de apoio ao registo da lavagem de túneis e escadas; 
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Áreas de desmatação  

Implementação de um projecto SIG de apoio a gestão das áreas a desmatar pela DS; 

Site limpeza urbana 

Criação de site (Internet) para disponibilização da informação sobre limpeza urbana municipal; 

Site de gestão da fiscalização municipal – SIG-FM 

Criação de aplicação SIG para gestão do trabalho de fiscalização realizado pela DFM. 

Cadastro da rede de esgotos  

Elaboração do cadastro da rede de esgotos municipal em ambiente SIG, com análise do ficheiro CAD;  

Cadastro rodoviário 

Integração em SIG dos elementos de sinalização rodoviária presentes nas telas finais georeferenciadas 

fornecidas pelo DSIT-Infraestruturas. 

Gestão de paragens de autocarro  

Acompanhamento técnico do projecto e controlo de qualidade regular. 

Projecto Património Arbóreo  

Criação de projecto para a gestão do património arbóreo do município do Seixal. 

Normalização da Base Dados da Toponímia do SPO  

Definição de procedimentos de correcção e normalização da BD da toponímia do SPO 

Revisão da REN  

Implementação da proposta de REN BRUTA no âmbito da revisão do PDM. 

Carta Social do Seixal  

Implementação de um projecto em ArcGis de apoio à elaboração da Carta Social do Seixal 

Orientação para as Escolas Básicas  

Criação de mapas de orientação para as 34 escolas básicas do Concelho. 

Censos 2011  

• Elaboração da Base Geográfica de Referenciação de Informação dos CENSOS 2011 

• Criação e disponibilização dos processos de obra posteriores a 2001 com correspondência com a 

tabela do SIOU (nº alojamentos por edifício); 

Serviços on-Line e BUA 

• Estruturação e validação dos formulários on-line relativos ao Gabinete SIG; 

Plano de Valorização da Baía 

Participação nas reuniões de trabalho com o Instituto Hidrográfico sobre o site websig de apoio ao 

projecto 
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DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE URBANISMO 

 

Estão cometidas a esta Divisão a coordenação e a execução de todas as funções de natureza 

administrativa e financeira, reportadas à área de urbanismo. 

Em 2009 foram organizados/criados 356 processos municipais, distribuídos de acordo com a seguinte 

tipologia: 

Tipologia Denominação Total 

A  Loteamento 3 

B Obras 78 

C Comércio ou Industria 15 

I Viabilidade/Informação Prévia 21 

K 
Instalações de Armazenamento de Produtos Derivados do 

Petróleo e Postos de Abastecimento 
5 

L Inspecção de Meios Mecânicos de Elevação 50 

M Municipais/Internos 16 

R Obras/Reconversão 124 

T Telecomunicações 31 

V Venda Ambulante 4 

 

Entraram no corrente ano 10.252 requerimentos. 

Correspondendo a elementos que constam em Processos instruídos e arquivados na Divisão, foram 

solicitadas 4.270certidões. 

Relativamente ao licenciamento e respectivos alvarás, foram emitidas durante o ano as seguintes 

licenças:  

Licenças de Construção – Obras novas: 207; Ampliação/Alterações: 158; Prorrogações: 148 

Licenças de demolição – 5  

Licenças de Utilização – 434, correspondendo a 971 fogos   

Alvarás de Loteamento – Foram emitidos 12 alvarás, dos quais 5 são referentes a novos loteamentos, 

referentes a Fernão Ferro. Os restantes 7 são aditamentos a alvarás já emitidos.  

Quanto ao atendimento público personalizado, no decorrer do ano, foram atendidos cerca de 22.672 

munícipes, prestando-se esclarecimentos e direccionando os assuntos para os serviços competentes. 

No atendimento público através da linha telefónica 212276788 – um serviço criado no princípio do ano 

de 2000 que esclarece e fornece informações sobre a tramitação de processos de licenciamento por via 

telefónica – foram recepcionadas cerca de 6.231 chamadas. 
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DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 

 

DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANISTICO 

 

Sector Viabilidades: 

• Pareceres sobre pedidos de informação prévia de obras particulares e loteamentos; 

• Acompanhamento da iniciativa privada no âmbito do desenvolvimento de estudos urbanísticos; 

• Apoiar a elaboração externa de P.Urbanização e P. Pormenor; 

• Informação para emissão nas certidões nos termos do artº 54 do nº 1 da Lei 91/95. 

 

Sector Toponímia: 

• Informação de processos 

• Informação de certidões e processos de obras 

• Atribuída toponímia a varias artérias. 

 

Sector Topografia: 

• Levantamentos topográficos de várias zonas do concelho. 

• Colocação de marcos de propriedade. 

• Verificações de ocupação de terrenos cedidos para Domínio Público Municipal. 

• Verificações de implantação de obras e cotas de soleira. 

 

Sector de Planos: 

Destacam-se:  

• Participação no grupo de trabalho para elaboração da Carta Desportiva do Seixal 

• Participação no desenvolvimento do trabalho do grupo do ruído no âmbito da elaboração da Carta 

de Zonas Sensíveis e Zonas Mistas para integrar o processo de Revisão do PDM. 

• Análise e elaboração de informação referente ao Estudo de Impacte Ambiental /EIA) do Monteverde 

Golf & Living 

• Elaboração de documento referente à avaliação ambiental estratégica no procedimento dos Planos 

de Pormenor. 

• Análise do Plano de Pormenor da ex-Siderurgia Nacional 

• Informações à Agência Portuguesa de Ambiente (APA) no âmbito do procedimento de avaliação 

ambiental estratégica de Planos de Ordenamento Municipal. 
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• Acções decorrentes da tramitação do P.P. Vale de Chicharros. 

• Informação sobre terreno de Equipamento Desportivo no Casal do Marco. 

• Participação da preparação do processo de candidatura ao QREN. 

• Análise do Plano de Reconversão Chave de Valadares. 

• Participação no desenvolvimento de delimitação da Reserva Ecológica Nacional – REN Bruta 

• Acções decorrentes da elaboração de avaliação de construção na área envolvente do Mercado de 

Corroios. 

• Contribuições para a elaboração da Ficha de Identificação dos Espaços do Concelho a integrarem a 

Rede de Infra-estruturas de apoio à Náutica de Recreio. 

• Acompanhamento do projecto de execução da Via IC32 

• Acompanhamento do Processo do Metro Sul do Tejo 

• Acompanhamento do Estudo Prévio da Via ER 10. 

• Elaboração de parecer à 2ª fase do Estudo para o P.P. Baia Sul. 

• Acompanhamento da Revisão do PDM. 

• Acompanhamento do concurso do P.P. da área Ribeirinha da Amora. 

• Análise e elaboração de informação referente ao EIA da Terceira Travessia  do Tejo (TTT). 

• Análise e elaboração de informação referente ao EIA Seixal Retail Park.. 

Paralelamente, fez-se o acompanhamento do desenvolvimento dos processos de elaboração de Planos 

de Pormenor em curso. 

Foram ratificados os planos de Pormenor dos Redondos, Quinta das Laranjeiras, Foros da Catrapona e 

Desenvolvimento do Pinhal Conde da Cunha, Fases I e VI, sendo que para estas áreas se encontram em curso 

estudos de loteamento. 

Foram também ratificados os Planos de Pormenor da Quinta da Fábrica, Quinta da Vinha 

Grande, Quinta de Valadares e. Pinhal Conde da Cunha Fases I a III 

No que diz respeito aos processos de loteamento nas Áreas de Reconversão, desenvolveram-se as 

seguintes actividades:  

• Aprovação de estudos de loteamento; 

• Cedências de terreno à Câmara; 

• Elaboração de condições de alvará de Loteamento; 

• Autenticação de peças de projectos de loteamento; 

• Hipoteca de lotes. 

• Alterações de aprovação de estudo de loteamento e consequente elaboração de novas condições 

de alvará de loteamento. 
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DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 

 

De acordo com o Plano de Actividades definido para o ano 2009, foram desenvolvidas, nomeadamente 

as seguintes acções: 

• Espaço Urbano, Arquitectura,o Estado da Paisagem Urbana: Acções de sensibilização junto dos 

técnicos, no sentido da melhor adaptabilidade das construções no terreno, enquadramento 

volumétrico e outros parâmetros arquitectónicos julgados relevantes em sede de processos de 

obras; 

• Acompanhamento de Planos de Ordenamento, em Colaboração com a Divisão de Planeamento 

Urbanístico – em actualização permanente 

• Acompanhamento na Elaboração, Diagnóstico e análise geral da implementação do actual PDM 

com vista à sua Revisão.  

• Prosseguimento da organização e actualização da carta de gestão do Concelho – continuação do 

levantamento, para criação de uma base de dados de estudos de loteamentos urbanos. 

• Produção e fornecimento de informação para o desenvolvimento de uma aplicação SIG, em 

colaboração com outros serviços, nomeadamente, o Gabinete SIG. 

• Actualização dos Dossiers de Gestão das áreas de reconversão. 

Continuação da implementação do PDM e outros instrumentos de ordenamento do território através de :  

� Análise de projectos de arquitectura com vista ao licenciamento da construção 

� Apreciação de Telas Finais 

� Análise dos projectos dos estabelecimentos de restauração e bebidas e Alvarás Sanitários 

� Apreciação de Projectos de Operações de Loteamento 

� Preparação das Condições técnicas dos alvarás de Loteamento 

� Resposta das Audiências Prévias 

� Cumprimento do Dever de Reconversão com vista ao Licenciamento da Construção 

• Viabilidades/ Informações prévias de Alterações em obras já edificadas ou em construção 

Realizaram-se vistorias finais com vista à obtenção da licença de utilização, vistorias de arrendamento, 

vistorias de verificação de ocupação de via pública para efeitos da emissão da respectiva licença, vistorias para 

constituição da propriedade horizontal e certificações de execução de obra. 

No que diz respeito aos alvarás de loteamento, procedeu-se à elaboração dos encargos de alvará e à 

definição das cedências ao domínio público da Câmara Municipal 

Participou-se no grupo de trabalho para introdução de Aplicações Informáticas para Gestão de 

Processos de Obras e colaborou-se com o Seixal Digital/Comissão de Modernização Administrativa na 

reengenharia de processos. 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

96 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

Procedeu-se à digitalização e georreferenciação das plantas de síntese dos loteamentos em vigor com 

vista à implementação do sistema de informação geográfica para apoio à decisão técnica e política. 
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DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO, INFRA-ESTRUTURAS E TRANSPORTES 

 

DIVISÃO DE ÁGUA 

 

Sendo que as principais funções da Divisão de Água consistem na produção, tratamento e distribuição 

de água para consumo humano e na gestão e manutenção das redes de adução e distribuição, as actividades 

desta Divisão no ano de 2009 incidiram essencialmente na realização de obras de remodelação, ampliação e 

manutenção de redes por administração directa, na aplicação de procedimentos de controlo de qualidade com o 

objectivo de assegurar continuamente a qualidade da água distribuída e nos procedimentos (nas competências 

atribuídas) de concurso e candidatura ao Eixo II do POVT, do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro.  

Algumas das intervenções de ampliação e remodelação de redes foram realizadas em coordenação com 

as Divisões de Redes Viárias e Esgotos, de acordo com o definido nas acções previstas em GOP, e no âmbito de 

serviços afectados por novas infra-estruturas criadas no município, tais como novas rotundas. 

Das várias obras e acções efectuadas ao longo do ano de 2009, destacamos: 

• Ampliação e remodelação de rede no núcleo antigo da Quinta da Galega; 

• Remodelação da rede de água, em função da execução da nova rotunda da Rua do Minho, na Cruz 

de Pau; 

• Remodelação de rede na Av. MFA (2.ª fase) e na Av. Luís de Camões, na Torre da Marinha. 

• Remodelação da rede de água nos Morgados VI (1.ª fase); 

• Remodelação de rede de água no Cavadas (2.ª fase);  

• Instalação de conduta adutora na nova captação FR14. 

• Execução da ligação de ramais a conduta distribuidora na Av. José Afonso, Cavaquinhas. 

• Execução de atravessamentos dos ramos de acesso da A2 à EN 378.  

• Execução de rede na Rua Júlio Augusto Henriques, Arrentela. 

• Remodelação de rede por serviços afectados da execução da rotunda na Avenida 25 de Abril, na 

Torre da Marinha; 

• Remodelação de rede, em função da execução da nova rotunda das Cavaquinhas. 

• Remodelação de rede, em função da execução da nova rotunda na Alameda dos Bombeiros 

Voluntários, Seixal; 

• Remodelação da rede de água nos Morgados (IV e V); 

• Remodelação de ramais na Av. José Afonso (Quinta Manuel André) em função da execução de 

novos passeios. 

• Alteração de rede em função de arruamento para parque de estacionamento junto ao Centro de 

Saúde de Amora. 
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• Ampliação de rede para futuro ramal de Estação Elevatória do Zemoto. 

• Ampliação de rede para abastecimento ao Ecomuseu – Núcleo Naval. 

• Substituição de troço de conduta na Av. Vale Milhaços. 

• Ampliação de rede na Rua dos Sobreiros – Qta do Poço do Bispo. 

• Execução da rede para ligação de conduta da ETAR do Seixal à rede pública.  

• Execução de rede para ligação do ramal da EB1 Bairro Novo. 

• Alteração de rede na Rua Padre Pio, em Pinhal de Frades. 

• Ampliação de rede na Rua Lopo Homem, Arrentela para a execução de ramais. 

No âmbito da manutenção de redes e ligações domiciliárias, foram efectuadas pelos serviços 

permanentes da Divisão, 1761 intervenções, das quais 1169 resultaram de avarias na rede. 

Ao nível das ligações domiciliárias, foi requerida a execução de 300 novos ramais, tendo sido concluída 

a execução de 391; 

Refere-se a importância das actividades de rotina desenvolvidas no âmbito da actividade em alta 

(captações e depósitos), que permitiu o fornecimento ininterrupto de água, em 2009, a partir dos depósitos 

elevados. 

Para além das intervenções referidas e das actividades de rotina inerentes à Divisão de Água, referem-

se outras actividades relevantes: 

• Elaboração do Plano Municipal de Abastecimento Público de Água do Seixal (versão base). 

• Elaboração do Plano de Concurso de Execução do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro,  

• Elaboração de elementos adicionais ao Documento de Enquadramento Estratégico da Candidatura 

de Execução do Centro Distribuidor de Água de Fernão Ferro, nomeadamente de caracterização de 

novos investimentos, volumes e população, no horizonte do projecto. O DEE foi aprovado pelo 

INAG, sendo a sua aprovação imprescindível à candidatura. 

• Adjudicação e acompanhamento de estudo do LNEC para análise estrutural ao depósito da Cruz de 

Pau.  

• Adjudicação e acompanhamento dos serviços de limpeza e desinfecção de todos os depósitos. 

• Adjudicação e acompanhamento dos serviços de manutenção dos sistemas de tratamento por 

dióxido de cloro. 

• Submissão à CCDR de estudo de delimitação rectificado dos perímetros de protecção das 

captações de abastecimento público do Concelho do Seixal. 

• Comunicação de dados ao Observatório da Água relativos à gestão da água e do aquífero. 

• Elaboração de parecer sobre evolução dos consumos até 2049, para Associação Intermunicipal da 

Água. 

• Elaboração de parecer de análise do Decreto-Lei nº 194/2009 de 20 de Agosto, relativo ao regime 

jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de água. 
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• Elaboração de procedimentos, no âmbito da reengenharia de processos para Ligação de Ramal de 

Água Provisório e de Ligação de Ramal de Água Definitivo, Alteração e Substituição. 

Foram também elaborados na Divisão de Água, pareceres técnicos relativos a redes de água em 

processos de loteamento, assim como no âmbito de acompanhamento de projectos, tais como: 

• Reposição de Infra-estruturas da CM Seixal afectadas pela concepção, construção do IC32; 

• Continuação do Projecto do MTS; 

• PIS (3.ª Fase). 

O Serviço de Cadastro da Divisão de Água deu resposta, em 2009, a 418 solicitações de cadastro de 

rede de água, tendo sido efectuado a digitalização de 56 cartas completas, em processo de rectificação em 

função do levantamento no terreno.  

Na área do Controlo de Qualidade, foram realizadas em 2009, 5113 análises à água da rede pública de 

abastecimento, cumprindo o Decreto-Lei n.º 306 / 2007, para todos os sistemas de abastecimento. 

As referidas análises foram realizadas em pontos de amostragem previamente definidos, em datas e 

com frequências e parâmetros constantes no Plano de Controlo de Qualidade da Água de 2009, aprovado pelo 

Instituto Regulador de Águas e Resíduos. 

Foram elaborados relatórios mensais relativos à monitorização da água captada e distribuída. 

No que respeita à água de consumo humano, e cumprindo com as disposições legais em vigor, foi 

efectuada: 

• A divulgação dos resultados das análises através da publicação trimestral de editais; 

• A comunicação obrigatória ao Instituto Regulador de Águas e Resíduos dos dados relativos à 

totalidade da monitorização efectuada em 2008; 

• A comunicação dos incumprimentos detectados e das análises de repetição, ao IRAR e à 

Delegação de Saúde. 

Foi elaborado o Programa de Controlo de Qualidade da Água para 2010, que foi aprovado pelo IRAR em 

Dezembro de 2009. 

Foram ainda realizadas as seguintes actividades, no âmbito do Controlo de Qualidade: 

• Acompanhamento de inspecção do IRAR no âmbito da fiscalização efectuada como entidade 

competente no controlo de qualidade de água; 

• Elaboração de pareceres relativos à qualidade da água da Baía do Seixal, para fins balneares; 

• Coordenação do tratamento e monitorização da qualidade da água nos lagos, fontes e espelhos de 

água. 

No âmbito das actividades de divulgação destaca-se o acompanhamento de visitas de estudo a Centrais 

de Elevação e Tratamento de Água. 
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DIVISÃO DE ESGOTOS 

 

As actividades desta Divisão no ano de 2009 tiveram como orientação básica a melhoria do sistema de 

saneamento, assim prosseguimos, com obras de administração directa, reparações/manutenção e também com 

instalação de rede de saneamento em zonas de reconversão urbanística, em conjunto com a Divisão de Redes 

Viárias para posterior pavimentação. No âmbito da colaboração com moradores e Associações de Moradores 

fornecemos materiais e/ou mão-de-obra e máquinas para a construção de redes de saneamento. 

Durante o ano de 2009, foram executadas várias obras e reparações na rede por administração directa, 

das quais realçamos: 

• Execução das redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Abel Salazar / 

Rua Amadeu de Sousa Cardoso – Marisol em Corroios 

• Execução de rede de drenagem de águas residuais domésticas para a ligação do Edifício da Igreja 

na Avenida Pinhal do Vidal em Corroios 

• Execução de rede de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua Cidade de Coimbra em 

Corroios 

• Execução de ramais de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua Florbela Espanca em 

Fernão Ferro 

• Execução de ramal de drenagem de águas residuais domésticas na Rua Mário Ribeiro de Jesus na 

Aldeia de Paio Pires 

• Execução de troço de colector de águas residuais domésticas na Rua Lôpo Homem em Arrentela 

• Execução de troço de colector de drenagem de águas pluviais e sumidouros na Rua Daniel Filipe na 

Aldeia de Paio Pires  

• Execução de colector pluvial na Rua Júlio Augusto Henriques – Quinta Vale de Carros em Arrentela 

• Execução de colector de drenagem de águas pluviais, ramais e sumidouros na Rua junto à Vala 

Real de Corroios em Corroios 

• Execução de colector de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Alda Lara em 

Fernão Ferro 

• Execução de colector de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Florbela 

Espanca em Fernão Ferro 

• Execução de ramais de esgotos pluviais e sumidouros na Rua João Villaret 

• Execução de colector de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Avenida 10 de 

Junho nos Morgados II 

• Execução de ramais e sumidouros na Travessa dos Jacintos em Belverde 
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• Execução de colector de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua dos Pioneiros 

nos Morgados II 

• Execução de colector de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Júlio Dinis nos 

Morgados II 

• Execução de ramais de esgotos pluviais e sumidouros na Rua Francisco de Assis 

• Execução de ramais de esgotos pluviais e sumidouros na Rua Júlio Henriques – Quinta Vale de 

Carros 

• Execução de ramal de esgotos domésticos na Rua António Sérgio 

• Execução do colector de águas residuais domésticas e remodelação do colector de águas residuais 

pluviais na Rua Teresa Gomes – 1.ª Fase – Morgados II 

• Execução do colector de águas residuais domésticas e remodelação do colector de águas residuais 

pluviais na Rua Leal da Câmara – Marisol 

• Execução do colector de águas residuais domésticas e remodelação do colector de águas residuais 

pluviais na Rua Almeida Garrett – Morgados II 

• Execução de colector de águas residuais domésticas e remodelação do colector de águas residuais 

pluviais na Rua Amadeu Sousa Cardoso – Marisol 

• Execução do colector de águas residuais domésticas e remodelação do colector de águas residuais 

pluviais na Rua Teresa Gomes – 2.ª Fase – Morgados II 

• Execução de ramais e caixas de ramal de águas residuais na Rua Florbela Espanca – 2.ª Fase – 

Morgados II 

• Execução de colector de águas residuais domésticas e remodelação do colector de águas residuais 

pluviais na Rua Santa Rita Pintor – Marisol 

• Execução de colector de águas residuais domésticas na Rua das Nespereiras – Vale da Loba 

No âmbito da manutenção do Sistema Municipal de Drenagem de Águas Residuais Doméstica e Pluvial, 

foram efectuadas 549 intervenções de manutenção/reparação de colectores, ramais, caixas de visita e 

sumidouros, 260 limpezas de fossas sépticas e 2325 acções de limpeza, desassoreamento e desentupimento de 

colectores por administração directa no Concelho. Relativamente à ligação à rede de saneamento, registou-se um 

total de 281 novos pedidos. 

No respeitante ao controlo de qualidade efectuado para as águas residuais industriais foram emitidas no 

ano de 2009, oito declarações de descarga na rede municipal na sequência de solicitações por parte das 

empresas. 

A Divisão de Esgotos participou ainda na elaboração de vários pareceres técnicos sobre as redes 

prediais das instalações industriais, redes de saneamento de loteamentos e sua interligação com a rede pública 

de drenagem, acompanhamentos da execução de obras de infraestruturas, estudos de loteamento e obras de 
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urbanização, entre outros, tendo também integrado e/ou colaborado em vários grupos de trabalho. A este nível 

destacamos a análise do Projecto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Morgados II; 

Destaca-se também a intervenção programada, no âmbito da cooperação com a Divisão de Redes 

Viárias, nomeadamente, ao nível da execução de drenagem pluviais em vias alvo de futura pavimentação, que se 

traduziu numa economia de custos e tempo, e consequentemente na qualidade dos serviços prestados aos 

Munícipes. 

Realça-se ainda, o trabalho da equipa de cadastro, que durante o ano de 2009 caracterizou 

aproximadamente 8240 caixas de visita, tendo sido também detectadas várias anomalias ao nível das ligações de 

águas residuais aos colectores de drenagem públicos e prestado diversas informações sobre as redes de 

drenagem do município. 
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS 

 

A actividade da DMEE em 2009 recaiu fundamentalmente sobre os seguintes aspectos: 

• Execução do planeamento físico-financeiro das actividades previstas nas Grandes Opções do Plano 

(GOP) do ano 2009, nos moldes em que foi proposto e aprovado superiormente. 

• Melhoria da qualidade e da rapidez na resolução e resposta, aos pedidos de apoio e às 

reclamações/sugestões dos munícipes, dos vários Serviços da Câmara e dos restantes Organismos 

Autárquicos. 

Apresentam-se de seguida os principais resultados da actividade da DMEE em 2009 em cada um dos 

Sectores  

 

Sector de Energia e Telecomunicações  

Área de Iluminação Pública e de Gestão de Energia 

No âmbito das acções realizadas por esta Área, destacaram-se as seguintes actividades: 

• Conclusão de todas as obras adjudicadas à EDP, entre 2005 e 2008, em termos de iluminação 

pública nas Freguesias do Concelho; 

• Remodelação e passagem a subterrâneo das redes de distribuição de energia eléctrica em baixa 

tensão, e de iluminação pública na Avenida do MFA, na Torre da Marinha,; 

• Remodelação das redes de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão e de iluminação 

pública nas rotundas da Rua do Minho com a Rua Foros de Amora, e da Rua das Oliveiras com a 

Rua Foros de Amora, na Amora; 

• Alimentação das colunas tipo CMS na Marginal de Arrentela, entre a Ponte da Fraternidade e o 

Núcleo Antigo de Arrentela; 

• Montagem e ligação de ópticas com “LED’s” nos semáforos de Corroios, Vale de Milhaços, Miratejo, 

Foros de Amora, Casal do Marco e Fernão Ferro; 

• Execução do Plano de Manutenção dos Sistemas Semafóricos; 

•  

• Execução do Plano de Manutenção dos Equipamentos de Iluminação Pública do tipo “não corrente”, 

com relevo para a manutenção e limpeza de lanternas de estilo na Zona Ribeirinha de Amora e na 

Aldeia de Paio Pires; 

• Prolongamento da rede de iluminação pública na Rua dos Operários, em Amora; 

• Análise, tratamento e respostas a reclamações quer a Munícipes quer a Juntas de Freguesia. 

Área de Gestão Eléctrica de Edifícios e Equipamentos 
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Na Área em apreciação, as intervenções ao nível da manutenção eléctrica de edifícios municipais 

repartiram-se fundamentalmente pelos trabalhos: 

• Em edifícios de apoio à educação: 116 intervenções para reparação de avarias e 75 para alterações 

na instalação eléctrica, nomeadamente ao nível da instalação eléctrica da cozinha e na alteração 

dos circuitos de tomadas; 

• Em edifícios de apoio ao desporto ou a eventos culturais: 31 intervenções para reparação de 

avarias, 92 para alterações na instalação eléctrica; 

• Nos restantes edifícios que constituem património municipal: 157 intervenções para reparação de 

avarias, 453 para e alterações na instalação eléctrica. 

Em termos de apoio a eventos, verificou-se o seguinte: 

 

Entidade que organizou o evento 
Quantidade 

de acções 

Divisão de Acção Cultural  60 

Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos 154 

Outros Serviços da CMS e entidades exteriores 122 

Total 336 
 

 

Sector de Electromecânica 

Área de Gestão de Equipamentos Mecânicos 

Em termos de manutenção mecânica por centro de distribuição de água (CDA): 
 

Quantidade de acções por CDA 

Tipos de intervenção 

 
Cruz  de 

Pau 

Torre  da 

Marinha 

Casal 

do 

Marco 

St.ª 

Marta do 

Pinhal 

Fernão 

Ferro 
Belverde Alfeite 

Totais 

Manutenção captações quant. 50 51 24 73 61 66 13 338 

Manutenção C. Elevatórias quant. 14 19 0 14 0 15 0 62 

Manutenção hidropressores quant. 15 0 0 0 12 0 0 27 

Totais Quant. 79 70 24 87 73 81 13 427 
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No apoio a outras actividades que necessitaram de manutenção mecânica ou apoio de serralharia 

mecânica, verificou-se o seguinte: 
 

Tipos de intervenção 
Quantidade 

de acções 

Manutenção mecânica de lagos e fontes 7 

Manutenção do AVAC do Fórum Cultural do Seixal 3 

Apoios Diversos 15 

Total 25 
 

De entre as várias intervenções realizadas, destacam-se os seguintes trabalhos: 
 

• Beneficiação dos grupos I, II e III do hidropressor, na Cruz de Pau; 

• Reparação e montagem da bomba do grupo II do subsistema do Rouxinol, na central elevatória de 

água do CDA de Stª. Marta; 

• Desmontagem das colunas das captações de água JK05, no Rouxinol, e JK09, em Fernão Ferro, 

para reparação de avaria nos grupos electrobomba; 

Área de Gestão de Equipamentos Electromecânicos 

No âmbito de intervenção desta Área, realizaram-se os seguintes trabalhos: 

Tipo de intervenção 
Quantidade 

de acções 

Manutenção de equipamentos electromecânicos do sistema de 

abastecimento de água 
165 

Manutenção electromecânica de lagos e fontes 16 

Total 181 
 

No âmbito das acções realizadas por esta Área, destacaram-se as seguintes actividades: 

• Remodelação dos circuitos eléctricos no CDA da Torre da Marinha, incluindo a montagem do 

caudalímetro electromagnético; 

• Substituição do quadro eléctrico da captação de água JK11 do CDA de Belverde; 

• Substituição dos arrancadores progressivos dos grupos II e III do subsistema do Rouxinol na central 

elevatória de água do CDA de Stª. Marta; 

• Execução do plano de manutenção preventiva dos equipamentos electromecânicos do sistema de 

abastecimento de água. 
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PELOURO DO AMBIENTE 

E SERVIÇOS URBANOS 
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GABINETE DO MOBILIÁRIO URBANO 

 

Apresentam-se de seguida os principais grupos de trabalhos e projectos, mencionando os mais 

relevantes, desenvolvidos e/ou realizados durante o ano de 2009 pelo Gabinete de Mobiliário Urbano. 

Plano da Rede Ciclável do Concelho do Seixal 

• Colocação de estacionadores de bicicletas em pontos estratégicos da Rede Ciclável, associados a 

equipamentos e pontos de transporte público. 

• Colocação de sinalização horizontal e vertical nos percursos cicláveis já existentes. 

• Pareceres técnicos em Processos de Loteamento e Planos de Pormenor no âmbito do Plano da 

Rede Ciclável; 

• Divulgação no site da CMS do Plano da Rede Ciclável. 

• Participação na conferência internacional Velo-City 2009, realizada em Bruxelas. 

• Comunicação sobre a Rede Ciclável na Feira da Terra, Seixal. 

• Coordenação do grupo da mobilidade sustentável (GMS), criado em Nov.2007 e coordenado pelo 

GMU; 

Rede de Espaços de Jogo e Recreio (EJR) do Concelho 

• Pareceres e propostas sobre a concepção e localização deste tipo de equipamento no âmbito de 

intervenções da autarquia e de loteamentos; actualização da base de dados existente. 

• Realização dos Livros de Manutenção dos novos parques infantis; 

• Concretização de quatro novos EJRs nas freguesias de Amora (Belverde), Arrentela (Pinhal de 

Frades), Corroios (Parque José Afonso) e Seixal (Qta D. Maria)  

• Proposta, ao nível de estudo prévio, de dois novos EJRs nas freguesias de Arrentela (Qta do Lírio) e 

Corroios (Jardim da Liberdade). 

Plano de Sinalização Direccional 

Durante o ano 2009, e no âmbito do contrato realizado com a Cemusa, iniciou-se a instalação de mais 

240 placas, prosseguindo-se assim com a implementação do Plano de Sinalização Direccional para o Concelho 

do Seixal.  

Nas freguesias em que a instalação foi concluída, ficou igualmente concluído o processo de validação, 

assim como a identificação de anomalias e respectiva comunicação à empresa Cemusa para rectificação das 

mesmas. Também os trabalhos de repavimentação, de actualização das fichas, das fotografias finais e da 

catalogação com os referidos códigos, se encontra concluído. 

Sinalização interpretativa_Promoção de Caminhadas Saúde e Bem-estar 

Este projecto, desenvolvido conjuntamente com o Sector Gráfico. 
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O processo baseou-se na escolha de modelos, definição das características técnicas que melhor se 

adaptassem a um projecto desta natureza, com todos os requisitos, que o mesmo exigia (sendo que se trata de 

um espaço publico, sujeito a vandalismo e intempéries), materiais e modos de fixação. 

Placas Toponímicas para os Núcleos Urbanos Antigos 

Trata-se de um processo iniciado em 2000, do qual resultou a realização de placas toponímicas em 

azulejo de fabrico artesanal, no âmbito de protocolo realizado com a associação Artes e Ofícios  

Foi elaborada uma metodologia de intervenção, para que na fase seguinte, de instalação das placas, 

haja uma maior aproximação com a realidade e com as características que cada fachada apresenta, de maneira 

a minimizar possíveis danos. 

Iluminação decorativa de Natal 

Realização do projecto para a iluminação decorativa do concelho e acompanhamento da instalação.  

Abrigos para utentes de transportes públicos 

Fez-se o acompanhamento da instalação de 85 abrigos, tendo sido instalados na totalidade das 

freguesias do concelho 147 abrigos, durante 2008 e 2009, no âmbito do contrato com a empresa Cemusa 

(Amora-27, Arrentela-33, Corroios-35,Fernão Ferro-28, Paio Pires-17 e Seixal-7). 

Processo do Metro Sul do Tejo 

 Elaboraram-se pareceres e participou-se no acompanhamento do processo de obra, em articulação com 

o Projecto Municipal MST, no que se refere ao espaço público associado. 

Projectos de Qualificação Urbana 

Consideram-se os projectos de pequena e média dimensão, para espaços inseridos na malha urbana 

consolidada e que visam a qualificação do espaço público urbano.  

• Estudo prévio para a Av. MFA, Arrentela, na sequência das obras da SIMARSUL; 

• Estudo prévio para a Av. dos Bombeiros Voluntários – acesso ao novo edifício da CMS, Arrentela; 

• Estudo prévio para a Av. General Humberto Delgado entre Cavadas e Farinheiras, Paio Pires. 

• Projecto de Execução para Estacionamento nas traseiras da Rua Luís Verney, Paio Pires. 

• Parque Dona Ana, Seixal, integrado na candidatura ao QREN – Frentes Ribeirinhas – elaboração de 

Programa, elaboração de Estudo Prévio, desenvolvimento do projecto de execução. 

• Projecto Integrado de Qualificação do Espaço Público do Seixal, integrado na candidatura ao QREN 

– Frentes Ribeirinhas. Foram desenvolvidos o Programa Base e o Projecto Base. 

• Praceta 1º de Dezembro – Paivas – desenvolvimento de estudo para ordenamento do 

estacionamento na área do PIZUC 1 (em alternativa ao apresentado pelo DSIT) e de projecto base 

para a 1ª fase (praceta 1º de Dezembro). 

• Projecto de execução da Praça Latino Coelho, Corroios 

• Rotunda junto à Repsol, Corroios – estudo prévio e projecto de execução. 

• Rotunda Silva Gomes na Amora – estudo prévio e projecto de execução. 
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• Quinta da Courela, Paio Pires – estudo prévio e projecto de execução. 

• Estudo prévio da Quinta do Lírio, Arrentela 

• Estudo prévio do Jardim da Liberdade, Corroios 

O Gabinete fez ainda o acompanhamento das seguintes obras:  

• Estacionamento nas traseiras da Rua Luís António Verney, Paio Pires. Obra concluída; 

• Recuperação da rotunda MUD Juvenil, Seixal. Obra concluída; 

• Rotunda do Minho, Amora. Obra concluída; 

• Praceta Rodrigo Bessone Bastos, Corroios – Alto do Moinho; 

• Praça Latino Coelho, Corroios- Obra concluída 

• Rotunda Junto à Repsol em Corroios – Obra concluída 

• Rotunda Silva Gomes na Amora – Obra concluída  

• Quinta da Courela, Paio Pires – Obra a decorrer 

• Parque José Afonso, EJR, Corroios – Obra concluída 

• Espaço de Jogo e Recreio (EJR) de Pinhal de Frades, Arrentela (em parceria com a Junta de 

Freguesia) – Obra concluída 

• Espaço de Jogo e Recreio na Praceta dos Gladíolos, Amora (em parceria com a Associação de 

Moradores de Belverde) – Obra concluída 

• Espaço de Jogo e Recreio (EJR) de D. Maria, Seixal (em parceria com a Junta de Freguesia) – Obra 

a decorrer 

• Praça do antigo mercado de Fernão Ferro (em parceria com a Junta de Freguesia) – Obra a 

decorrer 

Participou também nos grupos de trabalho interdisciplinares que elaboraram as candidaturas ao QREN.   
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PROJECTO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL 

 

Apresenta-se de forma sucinta a descrição dos trabalhos desenvolvidos nos Serviços Operacionais da 

Câmara Municipal do Seixal (S.O.C.M.S.), que entendemos mais relevantes quer na vertente técnica, quer na 

manutenção e operacionalidade. 

Acções relevantes realizadas na área da beneficiação, conservação e melhoramentos, assim como na 

área técnica, manutenção de equipamentos e infra-estruturas: 

• Apoio técnico às iniciativas realizadas no Auditório. 

• Acompanhamento de trabalhos referentes a infiltrações e fissuras/”OPWAY”. 

• Reparação Dos Chillers. 

• Verificações de rotina das condições de funcionamento dos equipamentos electromecânicos. 

• Manutenção e reparação dos elevadores. 

• Manutenção do sistema AVAC. 

• Manutenção/revisão anual dos extintores. 

• Telegestão da iluminação interior do edifício. 

• Operação de manutenção dos candeeiros exteriores. 

• Medição e aperto dos quadros eléctricos. 

• Planificação e orientação dos trabalhos apoiados pela DMEE 

• Manutenção do sistema SADI. 

• Manutenção das UPS. 

• Organização de arquivo técnico e documental de equipamentos e intervenções. 

• Inspecções semanais aos equipamentos. 

• Verificação das grelhas de desenfumagem. 

• Verificações de rotina das condições de funcionamento dos equipamentos electromecânicos. 

• Limpeza da central térmica. 

• Manutenção Preventiva e Correctiva à Central Supressora de Incêndios. 

• Colocação do transformador em serviço. 

• Verificação das barras anti -pânico. 

• Reparação de fissuras e pintura de paredes nos balneários  

• Verificação de iluminação de emergência. 

• Acompanhamento na transição das Empresas de Limpeza e de Segurança nos SOCMS. 

• Acções de formação aos novos elementos da Empresa de segurança. 
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DIVISÃO DE PARQUE-AUTO 

 

No ano de 2009 a Divisão de Parque-Auto assegurou a manutenção dos 225 equipamentos que 

constituem a frota municipal, garantindo que as viaturas do Município tenham as melhores condições 

operacionais e de segurança. 

Prosseguiu-se com a renovação da frota municipal de acordo com critérios estabelecidos para redução 

do impacto ambiental decorrente da utilização dos equipamentos, a par de inovação tecnológica que produza os 

melhores resultados para a população com o menor gasto de recursos. 

Durante o ano de 2009 iniciou-se a introdução de biodiesel (B20) proveniente da valorização de óleos 

alimentares usados, em 5 veículos da frota como teste piloto, tendo sido obtidos bons indicadores para a 

generalização da utilização deste combustível renovável na frota municipal. 

Também em 2009 foi adquirido o primeiro veículo da frota totalmente eléctrico, como teste para futuras 

utilizações. 

Ainda em termos de “boas-práticas” ambientais é de referir que a oficina mecânica reencaminha para 

valorização, tratamento e reciclagem a totalidade dos resíduos produzidos, dos quais são de destacar, as 

baterias, sucatas, hidrocarbonetos, óleos usados, filtros usados, absorventes contaminados, sucatas metálicas e 

embalagens. 

Transporte em Autocarros  

Em 2009 foram efectuados 1879 serviços nos 8 autocarros pertencentes ao Município, que 

corresponderam a 69340 passageiros transportados.   

Para além dos transportes em autocarros municipais foram ainda alugados 1116 serviços para 

transporte de 9415 passageiros, necessários para colmatar situações em que a frota municipal não se afigurou 

suficiente para responder às necessidades das actividades do Município. 

Frota Municipal 

A frota municipal em 31 de Dezembro de 2009 era composta por 225 equipamentos circulantes, sendo 

que 149 são viaturas ligeiras, 52 são viaturas pesadas e 24 são máquinas. 

No ano de 2009 o Município consumiu 801.875 Lt de combustível, ou seja menos 2,1% que em 2008.  

Manutenção e Reparação 

A Divisão de Parque-Auto assegurou no ano de 2009 a realização de 4644 reparações em veículos e 

máquinas do Município e contratou 252 reparações especializadas a empresas de reparação automóvel e 

reparação de máquinas 

Foram ainda realizadas ao longo do último ano 2 790 acções de manutenção preventiva programada. 

Actualmente a frota municipal conta com 84 equipamentos com contratos de manutenção anuais, o que 

representa aproximadamente 40% da frota. 
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 

O presente relatório visa apresentar a actividade desenvolvida pela Divisão de Fiscalização Municipal 

durante o ano de 2009. 

Em cumprimento das competências atribuídas pela Lei e pelos Regulamentos Municipais, 

nomeadamente do artigo 44.º do Regulamento dos Serviços Municipais, esta Divisão realizou diversas 

actividades tanto no âmbito operacional quanto no administrativo.  

No âmbito operacional, os fiscais que constituem as equipas existentes, desenvolveram diversas acções 

de fiscalização tendentes a zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares. 

Todas as acções, que visam prevenir, investigar e reprimir os ilícitos, foram realizadas dando primazia à 

acção pedagógica e preventiva, que se pautou pelos princípios de actuação da administração pública. 

Neste ano de 2009 também foram efectuadas diligências para a modernização desta Divisão, 

nomeadamente com vista à ligação on-line à Base de Dados do registo Automóvel e á entrada em funcionamento 

do SIG-FM. 

Com esta reorganização das tarefas, foi possível executar, tratar e arquivar documentos diversos e, de 

uma forma mais adequada, designadamente: 

• Registo e tramitação de 2683 processos, referente a denúncias, participações, quer de munícipes, 

informações internas dos serviços da Autarquia, solicitações de notificação, Juntas de Freguesia, 

Lojas do Munícipe e entidades policiais;  

• Foram registados e encaminhados, com a devida tramitação processual, 30 Autos de Participação 

por violação do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal e 69 por 

violação do Regulamento Municipal de Afixação, Instalação e Difusão de Publicidade e Propaganda,  

• Foram registados e encaminhados, com a devida tramitação processual, 87 Autos de Participação 

com origem em diferentes tipos de violação de regulamentos ou incumprimentos diversos;  

• Foram também tratados e registados na respectiva base de dados, 709 viaturas em presumível 

estado de abandono e/ou sem circularem;  

• Foram tramitados os processos das 305 viaturas removidas da via pública para o Parque Municipal;  

• Foi elaborada a respectiva tramitação processual relativa às 124 viaturas que foram encaminhadas 

para o centro de desmantelamento (ECOMETAIS) por falta de reclamação dos respectivos 

proprietários ou por doação das mesmas ao Município 

No âmbito da fiscalização ambiental, nomeadamente da deposição ilícita de resíduos, tem-se reforçado 

a acção preventiva e pedagógica e reduzido a acção repressiva.  

As equipas de fiscais que fiscalizam a afixação de Publicidade e Ocupação de Espaço Publico ilicita, 

realizaram várias acções de fiscalização directa, actuando de modo pedagógico e preventivo, permitido aos 

proprietários dos estabelecimentos comerciais procederem à reposição da legalidade voluntariamente. 
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No âmbito da fiscalização de obras ilegais foram realizadas diversas acções de fiscalização directa e de 

proximidade e instaurados 13 Autos de Embargo e 18 Autos de Participação, por violação do Decreto-lei 555/99 e 

demais legislação aplicável. 

Foram também realizadas diversas acções de fiscalização directa a estabelecimentos industriais. 

No que respeita à fiscalização de ligação de água à rede pública sem autorização da Câmara Municipal, 

foram realizadas diversas acções de fiscalização directa solicitadas pela Divisão Administrativa de Água e 

Saneamento e, neste seguimento foram instaurados 36 Autos de Participação. 

No âmbito da fiscalização directa de reclamações a canídeos foram lavrados 13 autos de participação 

por falta de licenciamento, os quais foram devidamente encaminhados para as Juntas de Freguesia para 

instrução de processo contra-ordenacional.  
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DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES 

 

Ao Sector de Fiscalização Técnica da Divisão de Fiscalização de Obras Particulares cabe verificar o 

cumprimento dos regulamentos e normas sobre obras, assegurando a sua conformidade com os projectos 

aprovados. 

Cabe ainda, proceder às vistorias solicitadas por estruturas orgânicas da Câmara Municipal 

nomeadamente os serviços do Pelouro do Urbanismo e Equipamentos Municipais, Pelouro do Desporto, Infra–

Estruturas Municipais, tendo como objectivo o cumprimento cabal da orientação camarária em matéria de 

controlo e verificação técnica de acordo com o referido Regime Legal de Urbanização e Edificação e demais 

legislação urbanística.  

Neste quadro, em 2009 a Divisão desenvolveu as seguintes actividades:  

• Acções de Fiscalização Directa - 55 

• Acções de Fiscalização de Proximidade - 81 

• Autos de Participação - 11 

• Autos de Embargo a Obras - 27 

• Autos de Notícia por Desrespeito ao Embargo - 9 

Durante a actividade da fiscalização técnica no ano transacto, foram efectuadas várias 

visitas/deslocações a obras em curso, de acordo com a legislação vigente. Foram prestados esclarecimentos aos 

munícipes no âmbito técnico da Divisão. 

Durante o ano de 2009 foram efectuadas 136 fiscalizações e vistorias às operações urbanísticas sujeitas 

a fiscalização administrativa, com o objectivo de se assegurar a conformidade das mesmas com as disposições 

legais e regulamentares aplicáveis e a prevenir os perigos que da sua realização possam resultar para a saúde e 

segurança das pessoas. 
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DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 

 

Em 2009 no âmbito da actividade do Departamento devemos salientar as seguintes acções, projectos, 

pareceres e obras. 

 

Sector de Publicidade e Ocupação de Espaços Públicos 

Continuando a dinâmica dos anos precedentes, em 2009 foram desenvolvidas iniciativas de 

levantamento e registo fotográfico de factos de publicidade e de ocupação de espaços públicos nas zonas 

urbanas de Paio Pires, Casal do Marco e Foros de Amora. Paralelamente e de igual modo, procedeu-se à revisão 

dos levantamentos anteriormente efectuados nas zonas urbanas de Amora e Torre da Marinha e posteriormente 

Paio Pires e Casal do Marco. 

Os levantamentos, bem como as revisões envolveram um total de 626 registos fotográficos que 

originaram a elaboração, emissão e envio de 542 ofícios aos representantes legais dos estabelecimentos que 

mantinham factos de publicidade e de ocupação de espaço público em situação ilegal.  

Em termos de balanço do movimento de licenciamentos, em 2009 registaram-se 528 novos 

licenciamentos. 

À margem deste balanço, mas não menos importante no âmbito do trabalho desenvolvido pelo SPOEP e 

com o fim de normalizar e sistematizar a actividade desenvolvida é de destacar a elaboração dum Manual de 

Procedimentos do Serviço. 

 

Sector de Vigilância e Limpeza de Edifícios 

Em matéria de segurança de instalações, 2009 foi o ano de novo ciclo na organização da segurança nos 

serviços municipais. Procedeu-se ao longo do ano à reformulação dos sistemas de vigilância electrónicos 

existentes (alarmes de intrusão e incêndio) em dezenas de instalações municipais e também à montagem de 12 

novos sistemas de CCTV.    

Foi promovida a elaboração do Caderno de Encargos e do Modelo de Avaliação que permitiu a abertura 

do Concurso Público Internacional para a Prestação de Serviços Integrados de Vigilância para Diversas 

Instalações Municipais. 

Aquele conjunto de equipamentos e os serviços adjudicados em resultado do Concurso, farão parte do 

Sistema Municipal de Vigilância Integrada - designação dada ao projecto municipal de segurança de edifícios e 

património, que vai permitir a segurança de 88 instalações e equipamentos, ao invés das 18 instalações 

abrangidas até ao final de 2009. 
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DIVISÃO DE AMBIENTE 

 

Centro Municipal de Educação Ambiental 

Realizaram-se 31 actividades onde participaram mais de 600 crianças, jovens e adultos. 

No âmbito do CMEA vai à Escola”, realizaram-se 25 actividades, onde participaram um total de 500 

alunos.  

No que diz respeito ao “Vem com o CMEA”, foram realizadas as seguintes visitas: Passeio Pedestre na 

Verdizela, Valorsul, a Fábrica da Renova, Biosarg, CIVTRSS, Recielectric e a Estação de Compostagem de 

Setúbal. Estas visitas contaram com a participação de 119 participantes. 

O CMEA esteve presente na VIII Feira de Projectos Educativos, através de uma exposição sobre as 

actividades realizadas e com a realização de 4 Encontros do Ambiente, onde participaram cerca de 150 alunos 

das escolas do Concelho. 

O Dia Mundial do Ambiente foi comemorado na Feira da Terra, com a dinamização de um ateliê de 

reutilização de materiais, projecção de fotografias relativas ás actividades realizadas e com actividade de 

sensibilização multimédia. 

 

Espaço de Participação Pública 

A DAMB emitiu parecer sobre os indicadores ambientais da sua competência e coordenou a emissão de 

parecer conjunto, dos Estudos de Impacte Ambiental dos seguintes Projectos: 

• Abertura da Linha Palmela – Ribatejo, a 400 kV para a Subestação de Fernão Ferro; 

• Campo de Golfe “Monteverde Golf & Living”. 

Para além destes, esteve ainda em consulta pública no Centro de Recursos da Divisão de Ambiente os 

Estudos de Impacte Ambiental do Projecto: 

• Modificação das Linhas Eléctricas Aéreas, a 150 kV de ligação à Subestação de Fernão Ferro, de 2 

de Junho a 2 de Julho de 2009; 

 

Sector de Informação e Sensibilização 

No âmbito das comemorações do Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta, a Divisão de Ambiente em 

parceria com as Divisões de Espaços Verdes e de Biblioteca e Arquivo Histórico, elaboraram em conjunto um 

programa único de comemorações que incluiu actividades das 3 Divisões, a saber: Concurso de Fotografia, 

Ideias com Luz, subordinado ao tema “O Homem e a Árvore” (concorreram 77 trabalhos fotográficos de Clubes e 

de projectos das Escolas Básicas do 2º e 3º Ciclos e Secundárias); Ateliers “Como Secar Folhas e Flores” e 

“Elaboração de Quadros com Folhas e Flores Naturais” (23 participantes crianças e adultos); Leitura Animada do 

Conto “A História da Árvore Elvira” (34 crianças participantes).  
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Para além dessas actividades, foram ainda realizadas pela Divisão de Espaços Verdes: a Feira das 

Plantas e uma visita guiada ao Viveiro Municipal e o Circuito guiado “Descobrir as Árvores do Concelho”, em 

autocarro municipal.  

No âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Ambiente, realizou-se a segunda edição da Feira da 

Terra, em parceria com a Associação Multidisciplinar para a Inclusão e Desenvolvimento Sustentável (AMIDS). A 

Feira da Terra decorreu nos dias 4 e 5 de Julho, na Quinta da Fidalga e recebeu cerca de 20.000 visitantes.  

A Câmara Municipal do Seixal assinalou o Dia Mundial do Animal (4 de Outubro), através da realização 

de um evento com um formato inovador no nosso Município, “Os Animais em Festa”, que apresentou um leque 

diversificado de actividades, acolheu aproximadamente 8.000 visitantes e foi direccionado à comunidade escolar 

e ao público em geral.  

No ano lectivo 2008/09, da parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa, receberam o Galardão 

Eco-Escolas as escolas da rede pública: EB 2, 3 Vale de Milhaços, EB 2, 3 Nun’ Álvares, EB nº1 de Corroios, 

Escola Secundária de Amora, Escola Secundária Manuel Cargaleiro e Escola Secundária Alfredo dos Reis 

Silveira, Escola Secundária João de Barros (182 alunos envolvidos das 7escolas dos 3 níveis de ensino).  

No que diz respeito à compostagem em moradias, foi solicitada a colaboração da AMARSUL no sentido 

de alargar o projecto que a Autarquia iniciou em 2005. Assim, a AMARSUL cedeu 100 compostores domésticos, 

para entrega aos munícipes que reunirem as condições para tal.  

Quanto à Compostagem na Minha Escola, no ano lectivo 2008/2009 inscreveram-se 17 escolas no 

projecto, envolvendo cerca de 450 participantes. 

No que diz respeito ao projecto Quioto na Escola, em Janeiro concluiu-se a 1ª fase do projecto, com a 

apresentação das acções de sensibilização subordinadas ao tema dos Resíduos e Energia, levadas a cabo nas 3 

escolas aderentes: EB 2, 3 de Corroios, EB 2, 3 Paulo da Gama e Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira.  

Para além disso, realizaram-se, com os alunos e professores as escolas aderentes ao projecto, 3 visitas 

de estudo à ETAR da Cucena e 3 visitas à Empresa BIOSARG. 

A edição de 2009 do Eco-Famílias decorreu entre Abril e Junho, tendo contado com a participação de 9 

famílias. Relativamente ao projecto Óleo a reciclar, Biodiesel a circular, a Rede Municipal de recolha de óleo 

alimentar usado é actualmente constituída por 15 instituições sociais, 12 oleões colocados na via pública para a 

população e 38 escolas. Durante o ano de 2009, foram instalados 12 oleões para recolha de óleos alimentares 

usados na via pública. 

Desde Setembro, encontram-se 5 viaturas da frota municipal a utilizarem este combustível (B20). 

 

Sector de Qualidade e Planeamento 

No âmbito do Programa Municipal de Monitorização de Ruído, a proposta da Carta de Zonas Sensíveis e 

Mistas, foi entregue pelo Grupo de Trabalho em Março, aguardando aprovação no âmbito da revisão do PDM 

(após aprovação da Planta de Ordenamento). 
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No sector de Controlo e Monitorização de Ruído existe um total de 197 processos registados. Em Junho 

de 2009, foi adjudicada ao Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) a prestação de serviços de Avaliações 

Acústicas de Ruído Ambiente para Verificação de Grau de Incomodidade, tendo sido remetidos a esta entidade 6 

processos.  

Foram emitidos 102 pareceres favoráveis condicionados, referentes a pedidos de emissão de licenças 

especiais de ruído. 

Quanto ao Programa Municipal da Qualidade do Ar, foi celebrado o Protocolo de Colaboração entre a 

Câmara Municipal de Seixal e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo. 

A CCDRLVT efectuou um estudo de avaliação das concentrações dos poluentes Dióxido de Azoto, 

Dióxido de Enxofre e Ozono na Área Metropolitana de Lisboa, através da realização de duas campanhas de 

amostragem em dois períodos meteorológicos distintos (Verão e Inverno), utilizando o método de difusão passiva. 

No que respeita ao Programa Municipal de Monitorização de Resíduos Perigosos e Contaminação dos 

Solos, a Divisão de Ambiente deu continuidade à actualização da Base de Dados georreferenciada, bem como ao 

envio de informação adicional à CCDR-LVT (proprietário do terreno e plantas do cadastro) e à recepção de 

ofícios daquela entidade com o ponto de situação relativo à desactivação de alguns depósitos de sucata 

identificados. 

No quadro do Programa Municipal para a Redução das Emissões de Gases com Efeito de Estufa, 

iniciou-se o levantamento dos inquéritos à população residente e trabalhadora no Concelho do Seixal, colocados 

no site da CMS, com o objectivo de obter dados sobre mobilidade urbana e emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) com origem nos transportes.  

Actualmente existem 74 serviços aderentes ao projecto de Sistema Interno de Recolha de Consumíveis 

Informáticos. No total foram recolhidos nos serviços da Câmara Municipal do Seixal, que integram o sistema de 

recolha, cerca de 28.300 litros de consumíveis informáticas usados. 

Durante o ano de 2009 decorreu o processo de actualização da base de dados relativa ao projecto: 

Rede de Hortas Urbanas no Município do Seixal.  

O Estudo de Caracterização e Valorização da Baía do Seixal resultou da aprovação de uma 

Candidatura ao QREN 2008, e é coordenado pela Direcção de Projecto Municipal Valorização da Baía 

do Seixal, tendo como parceiros externos o Centro de Oceanografia e o Instituto Hidrográfico, no que 

respeita ao contributo da DAMB, durante o ano de 2009, foi dada continuidade às saídas de campo. 

A DAMB colaborou na elaboração da Candidatura ao QREN 2009, com as seguintes actividades: 

Implementação do Trilho de Interpretação Ambiental Alto da Barroca/Talaminho; Descontaminação do Poço do 

Talaminho e construção do Centro de Interpretação da Baía. 

Em Junho de 2009, foi apresentada uma Proposta de Implementação do Processo de Agenda 21 Local 

do Município do Seixal. 
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DIVISÃO DE ESPAÇOS VERDES 

 

No ano de 2009 destacaram-se as seguintes acções: 

• A DEV manteve 281.900 m² de espaços verdes municipais (526 espaços) 

• Foi efectuada a fiscalização e acompanhamento da manutenção de 213.800 m² de espaços verdes 

municipais mantidos por empresas externas (422 espaços). 

• Foi efectuado o Levantamento de Espaços Verdes do Concelho por tipologia, levantamento e 

validação em SIG, tendo sido levantados e caracterizados 1923 espaços verdes, perfazendo um 

total de 1.042.100 m² (dados referentes a Junho2009). 

• Execução da recuperação do Jardim d’ Água (2430m²). 

• Execução da Requalificação dos espaços verdes do Paio Pires Futebol Clube (396m²). 

• Execução da Requalificação dos espaços verdes do Clube Desportivo do Fogueteiro (284m²). 

• Execução da Requalificação dos canteiros da Praceta Ramada Curto (345m²). 

• Execução de requalificação de espaços verdes exteriores junto à rotunda Timor Lorosae (661m²).  

• Execução da Requalificação do Jardim da Alameda 25 de Abril, Miratejo (4683m²). 

• Execução da Requalificação dos canteiros da Alameda 25 de Abril, Miratejo (255 m²). 

• Requalificação da Arborização da Rua Sebastião da Gama. 

• Elaboração de 27 estudos e realização das respectivas obras de requalificação da arborização 

urbana: Rua José Afonso, António Martins Bandeira, Mercado do Casal do Marco, Rua Qtª. do 

Carlos, Av. Costa Gomes, Rua Gil Vicente - Qtª do Lírio, Mercado da Torre da Marinha, Rua do 

MFA, Praceta João de Barros, Rua Mercado de Paio-Pires, Largo João de Freitas Branco, Alto dos 

Bonecos, Rua Cidade de Luanda, Rua Sant'Ana Dionísio, Rua Alda Lara e R Nicolau Tolentino, Rua 

Cidade do Porto, Rua Cidade de Lisboa, Rua  Cidade de Tete, Rua Pedro Júlião e Ptªs Leonardo 

Coimbra e António José Brandão, Rua Professor Egas Moniz, Rua Manuel Teixeira Gomes, Ana de 

Castro Osório e Afonso Costa, Travessa Quinta da Areia, Rua do Roque, Azinhaga do Roque, 

Praceta junto ao Topo Alameda 25 Abril, Pta. Odete Saint-Maurice, Rua Cidade de Aveiro. 

• Elaboração do Plano de Abate e substituição de Choupos para o Concelho. 

• Coordenação da limpeza do arvoredo da Qtª de D.Maria, Parque Infantil de Pinhal de Frades e Ptª 

dos Gladíolos. 

• Elaboração de Proposta de Classificação de Árvores de Interesse Municipal. 

• Acompanhamento do processo de limpeza da Mata do Alto de Dona Ana – Seixal. 

• O Viveiro Municipal registou a saída de 18.871 plantas destinadas aos espaços verdes municipais e 

manteve e cedeu 1645 plantas destinadas a iniciativas municipais. 

• A Feira das Plantas foi realizada no âmbito das Comemorações do Dia da Árvore 
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• Foi efectuado o Plano de Combate à Processionária do Pinheiro em locais identificados– 4 

pulverizações em vários locais, colocação de 96 armadilhas, e tratamento Arbojet em 349 árvores 

do Concellho. São tratadas anualmente cerca de 164.208m², 76.551m² onde há microinjecção de 

349 pinheiros e 43.157 m2 de área onde há pulverização. 

• Procedeu-se à rega regular de 1339 árvores plantadas na última época e plantadas nas três épocas 

anteriores. 

• Foi efectuada a plantação de 200 árvores em arruamentos e espaços verdes municipais na 1ª fase 

da época de plantação de Novembro a Dezembro. 

• O Projecto Jardins e Hortos Pedagógicos está em curso com o acompanhamento mensal em 11 

Escolas Básicas do Concelho e 6 Jardins-de-infância. 
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DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANA 

 

Principais Actividades e obras desenvolvidas ao longo do ano de 2009: 

Em espaços exteriores públicos: 

• Requalificação do Jardim da Qta do Mirante, em Paio Pires; 

• Requalificação do Parque Lopes Graça, na Torre da Marinha; 

• Requalificação da rotunda da Cruz Vermelha no Seixal, com a substituição do barco e tratamento 

dos muretes; 

• Recuperação da pergola da Timbre no Seixal com a intervenção no gradeamento metálico e 

floreiras da muralha do Seixal; 

• Manutenção de bancos no Concelho, com a substituição de ripas em madeira ou em PVC; 

• Manutenção dos equipamentos em 22 Espaços de Jogo e Recreio do Concelho, com a substituição 

das peças vandalizadas ou peças que apresentam algum desgaste, remoção de graffitis, limpeza do 

pavimento flexível; 

• Requalificação do pavimento de amortecimento em 2 Espaços de Jogo e Recreio; 

• Identificação de 12 Espaços de Jogo e Recreio no Concelho, com a instalação de painel 

identificativo; 

• Instalação de vedação em 2 Espaços de Jogo e Recreio;  

• Manutenção de 12 vedações metálicas em Espaço de Jogo e Recreio no Concelho; 

• Instalação de bebedouros e manutenção destes; 

• Instalação de pilaretes tipo CAVAN no Concelho; 

Em edifícios CMS: 

• Substituição da cobertura da cobertura do GAMA. 

• Manutenção das instalações da CMS, procedeu-se à beneficiação de várias instalações. 

• Execução de gradeamentos metálicos para os pavilhões escolares. 

Em escolas do 1º ciclo do ensino básico e jardins-de-infância: 

• Pintura do gradeamento metálico e murete da EB1 Torre da Marinha; 

• Pintura do gradeamento metálico e murete da EB1 Bairro Novo; 

• Pintura do gradeamento metálico e murete da EB1 Vale de Milhaços; 

• Substituição da cobertura da EB1 Qta Conde Portalegre. 

• Manutenção dos edifícios escolares: coberturas, portas interiores e exteriores; 

• Execução de w.c. e rampa para deficientes na EB1 Qta Courela, EB1 Infante D. Augusto e EB1 

José Afonso; 

• Montagem de caixilharias e estores exteriores na EB1/JI Qta S. António; 
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• Substituição e envernizamento do soalho do ginásio da EB1 Miratejo; 

• Substituição da canalização de águas na EB1Qta das Sementes, EB1 Infante D. Augusto e EB1 

Nuno Alvares Pereira. 

• Remodelação da cozinha na EB1 Qta Princesa; 

• Remodelação da sala do Jardim Infância na EB1 Qta das Inglesinhas; 

• Pintura interior de salas na EB1 Bairro; 

• Substituição dos portões das vedações na EB1 Nuno Alvares Pereira, EB1 Qta das Sementes, EB1 

Qta dos Morgados, EB1 Arrentela, EB1 Qta Conde Portalegre, JI Qta Princesa, EB1 Alto Moinho, 

EB1 Qta Campo, EB1 Monte Sião, EB1 Miratejo, EB1 Infante D. Augusto, EB1 Paio Pires, EB1 

Fogueteiro, EB1 Jose Afonso, EB1 Paivas; 

• Reconstrução do muro e vedação metálica na EB1 Qta da Cabouca. 

Em espaços exteriores, de apoio a outras divisões no departamento: 

• Execução de recortes de RSU e instalação dos suportes metálicos no Concelho 

• Instalação de 3 moloks. 

• Eliminação e execução de caldeiras para a plantação de árvores no Concelho 

A Divisão prestou, ainda, apoio logístico à realização de mais de 40 iniciativas promovidas ou apoiadas 

pela autarquia.  
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DIVISÃO DE SALUBRIDADE 

 

No âmbito das competências atribuídas à Divisão de Salubridade, apresentam-se as principais acções 

realizadas pelos sectores operacionais de Recolha de RSU e Limpeza Urbana, bem como pelos Sectores de 

Gestão de Informação e Projectos Especiais, durante o ano de 2009.  

 

Sector de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos 

Nos circuitos de recolha indiferenciada, foram removidas 58.706 toneladas de RSU, distribuídas pelos 

seguintes sistemas de recolha: 

• Recolha convencional – 43 241 toneladas 

• Recolha porta-a-porta – 10 861 toneladas 

• Recolha enterrada e semi-enterrada (moloks) – 4 603 toneladas 

Estes valores apontam para uma capitação de, aproximadamente, 1.19 Kg/RSUind/dia, considerando 

uma população de 160 000 habitantes (previsão PDM). 

Nos circuitos de recolha selectiva, realizados pela AMARSUL e pela DS (no caso do papel/cartão), foram 

recuperadas 6272 toneladas de resíduos recicláveis, provenientes dos 420 ecopontos e 40 vidrões instalados no 

Município. A quantidade de materiais recuperados foi 5% superior aos quantitativos obtidos em período análogo 

de 2008 (6005 toneladas). Os materiais recicláveis recolhidos nos ecopontos representam actualmente uma taxa 

de desvio de Aterro de 9,7%, relativamente ao total de RSU que são encaminhados para o Ecoparque do Seixal. 

Nas intervenções das Limpezas Gerais (limpezas mecânicas de terrenos do domínio municipal e gestão 

de contentores de grande capacidade), recolheram-se 1866 toneladas de resíduos, distribuídas por várias fileiras 

de resíduos. 

Na fileira dos Resíduos de Construção e Demolição (vulgo entulhos), regista-se a recuperação de 1313 

toneladas provenientes da recolha de 1400 big-bags (custeada pelos utentes).  

Na fileira dos Monos Domésticos, foram recolhidas 6783 toneladas, em que a maior fracção corresponde 

às recolhas na Freguesia de Fernão Ferro, seguidas da Freguesia de Corroios, tendência que se tem mantido ao 

longo dos últimos anos. Será de referir que esta fileira apresenta um elevado potencial de separação selectiva 

para efeitos de reaproveitamento dos materiais. Neste contexto, e atendendo à proximidade de operadores 

licenciados sediados na área do Município, a DS entregou 577 toneladas de resíduos de madeira à empresa 

Ecociclo, que os processa e transforma em estilha. O mesmo procedimento está a ser adoptado para a Linha 

Branca (Resíduos de Equipamento Eléctricos e Electrónicos – apr. 10 toneladas).  

Procedeu-se ainda à recolha de 1034 toneladas de Resíduos Verdes. 

Foram ainda desenvolvidas as seguintes acções no contexto dos grandes projectos plurianuais do 

Sector de Recolha RSU: 

• Implementação do Sistema de Recolha Enterrada de RSU no Município do Seixal 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

134 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

• Implementação do sistema enterrado na Urbanização da Qta. do Lírio, Freguesia de Arrentela 

• Implementação do sistema semi-enterrado na Qta. dos Lírios e Qta. da Areia, Freguesia de Amora 

• Optimização dos Circuitos de Recolha Convencional 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido em 2008, no âmbito do qual foram actualizadas as bases 

de dados georeferenciadas dos contentores RSU colocados na via pública e em grandes produtores exclusivos, 

encontra-se concluída a primeira fase do estudo que permitiu a redução de 1 circuito de recolha convencional 

nocturno.  

Á data deste relatório, está em curso a segunda fase deste processo que contempla a redução de 1 

circuito de recolha convencional diurno. 

Continuam em curso acções de relocalização e colocação de suportes de segurança de contentores de 

proximidade (de 800 e 1000 litros), com o objectivo de reduzir situações de incorrecta execução dos percursos de 

recolha (contentores “fora de mão”). Durante o ano de 2009, foram colocados 356 novos dispositivos de 

segurança, com maior incidência nas freguesias de Corroios e Amora. 

Foi desenvolvido um estudo para optimização dos 21 circuitos de recolha porta-a-porta, tendo em vista a 

integração de novas localidades. 

Como resultado, foi efectuado o alargamento da recolha porta-a-porta às seguintes localidades: Vale de 

Carros, Quinta do Pé Leve, Quinta das Inglesinhas, Quinta da Bela Vista, Quinta Vale da Loba, Quinta do 

Secundino e Quinta Vale de Santo António.  

Em Junho, foi implementado pela AMARSUL, em parceria com a CMS, um projecto-piloto de recolha 

selectiva de embalagens e cartão nas moradias das localidades de Belverde e Marisol (1ª fase). 

Em Novembro, foram realizadas 2 acções de formação externa que abrangeram 50% dos motoristas 

alocados à DS, sobre boas práticas de condução. Estas acções serão alvo de sessões Follow-up para avaliação 

da sua eficácia, em termos de consumos de combustível, desgaste de equipamentos, entre outros indicadores. 

 

Sector de Varredura Urbana 

A Varredura Manual está a ser assegurada em todos os núcleos urbanos do Município por uma equipa 

de 83 funcionários, e de acordo com os 69 circuitos e respectivas periodicidades definidas e validadas no âmbito 

do Projecto de Optimização dos Circuitos de Varredura Manual (desenvolvido em 2008).  

Relativamente à Varredura Mecânica, estão a ser garantidos níveis de atendimento muito satisfatórios, 

uma vez que os 45 circuitos estabelecidos no âmbito do Projecto de Optimização do Serviço de Varredura 

Mecânica (2008) estão a ser realizados com periodicidade quinzenal nas Freguesias de Amora, Seixal, Arrentela 

e Paio Pires. As Freguesias de Corroios e Fernão Ferro estão abrangidas por prestação de serviços de empresa 

da especialidade.  
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No âmbito da prossecução do Plano Municipal de Desmatação, destacam-se intervenções de 

desmatação e limpeza em 417 locais (296 hectares), que, na maioria dos casos, foram realizadas 2 vezes ao 

longo do ano.  

Durante o ano 2009, foi introduzido o serviço regular de Lavagem de Túneis e Escadas, bem como o 

serviço regular de Limpeza de Lagos Municipais. 

  

Sector de Gestão de Informação 

No âmbito do Sector de Gestão de Informação, são geridas (actualização diária) diversas Bases de 

Dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

136 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

137 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

PELOURO DA EDUCAÇÃO, 

CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 
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GABINETE DE TURISMO 

 

Em 2009, o Gabinete de Turismo continuou a desenvolver a sua actividade no que diz respeito à 

promoção e organização de iniciativas e programas visando o desenvolvimento turístico tal como consignado no 

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Concelho do Seixal. 

Verificou-se no ano de 2009, um total de 1891 visitantes, dos quais 272 com interesse turístico, 

registando-se assim uma média de 8 visitantes por dia tendo em conta 20 dias úteis. 

A nível do mercado externo registou-se um total de 124 visitantes, representando 27% dos visitantes 

com interesse turístico, provenientes de França. 

Programas e Produtos Turísticos 

Entre Janeiro e Dezembro realizaram-se 38 circuitos turísticos, acompanhados por técnicos do Gabinete 

de Turismo. Destes circuitos, 22 foram visitas ao património histórico-cultural e os restantes 16 tiveram lugar a 

bordo da embarcação tradicional “Baía do Seixal”. O total de participantes nos circuitos turísticos em 2009 foi de 

1.166 pessoas.  

Promoção e Desenvolvimento do Artesanato e Gastronomia Local 

Seixal e os Descobrimentos: esta iniciativa no âmbito do Turismo Educacional teve uma grande adesão 

por parte do público com cerca de 2800 visitantes num único dia.  

Seixal com Artesanato: feiras locais de artesanato, onde estiveram presentes 44 artesãos em 73 

participações. 

Mostra de Artesanato do Seixal: a 16ª edição da Mostra de Artesanato do Seixal decorreu em simultâneo 

com as Festas Populares de S. Pedro, entre os dias 19 e 29 de Junho de 2009 com um total de 77 expositores, 

dos quais 45 residentes no concelho, sendo os restantes 32 residentes no distrito de Setúbal e Grande Área 

Metropolitana de Lisboa. 

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

2009 tendo contado com a participação de 19 estabelecimentos , tendo decorrido três iniciativas dinamizadoras 

na área da formação: “Técnicas de Correcção de Confecção de Alimentos”, destinadas aos colaboradores dos 

estabelecimentos concorrentes; Cozinha com Paladares no Masculino e o workshop Mini-Chefs, ambos com um 

enorme sucesso. e administradas pela Chefe Irene Gonçalves. 

A 7ª edição da Fábrica de Sonhos realizou-se no Centro de Solidariedade Social de Pinhal de Frades 

(28 e 29 de Novembro) e Associação dos Bombeiros Voluntários do Concelho do Seixal (5 e 6 de Dezembro). 

Estiveram presentes nos dois locais, 66 expositores, dos quais 60 artesãos e 6 expositores de produtos 

alimentares, nomeadamente doçaria. 

Turismo Social 

O “Seixal Fora de Portas” realizou-se na 9ª edição. O “Seixal Acolhe” entrou na sua 8ª Edição. Com 

actividades para a população portadora de deficiência residente no concelho. 
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Planeamento, Gestão e Desenvolvimento do Turismo 

O 3º Seminário Internacional de Náutica de Recreio e Desenvolvimento Local, com uma grande adesão 

por parte das instituições e entidades quer públicas, quer privadas, contou com a apresentação de diversos 

modelos implementados com sucesso, projectos e conceitos, que permitiram percepcionar a dinâmica 

económico-social deste “cluster”. Paralelamente, e através do programa social e de lazer desenvolvido para o 

evento, promoveu-se por um lado o conhecimento dos recursos do local e da região. 

O Serviço de Marinheiro, iniciado em Maio de 2009, é desenvolvido em parceria com a ANS e a ENIDH 

operando todo o ano diariamente num período de 6 a 8 horas, requisitado através da frequência rádio-Canal VHS 

9, tendo-se efectuado, em 2009, 146 transportes e 58 outros serviços de apoio aos nautas de recreio.  

Em 2009 o Gabinete de Turismo colaborou na elaboração da candidatura ao QREN “Regeneração 

Urbana – Valorização da Frente Ribeirinha de Amora”, através da operação “Implementação e Desenvolvimento 

do Destino Náutico Baía do Seixal”. 

Em relação à operação Seixal – Cultural do programa de “Acção Integrada de Regeneração e 

valorização da frente Ribeirinha Seixal-Arrentela”, co-financiado pelo FEDER, em 2009 desenvolveu-se a 

definição dos eventos âncora, a interligação com os eventos organizados pelo movimento associativo e outras 

entidades e a análise da oferta existente nos concelhos limítrofes, tendo tido como resultado a criação do seu 

Programa Base. 

O Núcleo de Náutica de Recreio do Seixal é uma outra Operação em curso do mesmo programa que perspectiva 

a recuperação e refuncionalização de equipamentos náuticos já existentes, assim como a instalação de novos. 

Iniciativas e Eventos Externos  

A participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2009 foi muito positiva, constituindo-se como um veiculo 

de promoção dos Planos estratégicos do Concelho, do programa em curso de Valorização da Frente Ribeirinha 

de Arrentela Seixal, no âmbito do QREN, assim como, do “ Plano Estratégico de Desenvolvimento de Turismo” 

(PEDTS) e respectivos planos de execução, nomeadamente o Turismo Fluvial e Náutica de Recreio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
____________________________________________________________________________________________________ 

141 
____________________________________________________________________________ 

Câmara Municipal do Seixal – Relatório Anual de Actividades 2009 
 

DEPARTAMENTO DA CULTURA EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

Ao longo do ano de 2009, a Divisão de Educação cumpriu os objectivos de trabalho propostos no âmbito 

do Plano de Actividades. Priorizou-se, em termos de intervenção técnica, a Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do 

E.B., no que concerne ao cumprimento do programa de Acção Social Escolar e apoios regulares que permitiram o 

desempenho de competências por parte das escolas. Foram ainda planeados e organizados projectos 

pedagógicos de actividade extra-curricular destinado às EB1/JI’s e apoiados projectos pedagógicos de escolas, 

apresentados no âmbito do Plano Educativo Municipal.  

Realizou-se com elevado sucesso a VIII Feira de Projectos Educativos.  

Deverá ainda dar-se referência ao trabalho diário desenvolvido em tempo lectivo, ao transporte e 

acompanhamento de crianças com NEE, o qual se destina à deslocação das mesmas das suas residências às 

EB1/JI’s e vice-versa. Do trabalho inter-sectorial autárquico, conseguiu-se criar condições necessárias à 

requalificação dos espaços escolares, refeitórios e salas de alunos com NEE.  

Merece ser salientado o conjunto de actividades e tarefas desenvolvidas no âmbito da Acção Social 

Escolar. Deverá salientar-se como uma das actividades mais importantes do trabalho da Divisão a preparação, 

apresentação de candidaturas e acompanhamento de construções no domínio da Requalificação da Rede 

Escolar de 1º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar durante o ano de 2009.  

Plano Educativo Municipal 

• Preparação, organização e realização do Programa “Recepção à Comunidade Educativa, em 

Outubro, no Auditório Municipal do Fórum do Seixal, tendo feito parte do Programa Social/Cultural a 

actuação de Sérgio Godinho e apresentação do Livro Seixal em Festa – Projecto Marchas 

Populares 1998 a 2008.  

• Preparação, coordenação, organização e apresentação do PEM – Plano Educativo Municipal   

2009/2010, que integra 120 projectos e 19 programas de apoio. 

• Preparação e organização do programa de apoio à Imprensa Escolar.  

• Festas de Natal – no projecto foram abrangidas todas as escolas do 1º ciclo do Ensino Básico bem 

como da educação pré-escolar da rede pública. Participaram 7459 alunos distribuídos por seis 

espectáculos de Circo. 

• Preparação e realização do projecto “Tocá Rufar”, o qual contou ao longo do ano lectivo com a 

participação de escolas dos Ensinos Básico e Secundário. Participaram em orquestra 448 alunos 

dos diferentes níveis de ensino existentes no concelho. Foram realizados 225 oficinas nas 9 escolas 

e 14 turmas envolvidas e foram realizadas 41 apresentações públicas. 
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• Organização, preparação e realização dos "Desfiles de Carnaval" das escolas do 1º ciclo do Ensino 

Básico, Jardins-de-infância da rede pública e particular do Concelho do Seixal. Participaram 191 

turmas – 5370 alunos do EB1/JI da rede pública e mais de 3000 da rede particular. 

• Realização da VIII Feira de Projectos Educativos, que decorreu de 11 a 24 de Maio na Companhia 

de Lanifícios de Arrentela. 

• Realização do projecto “Marchas Populares” que contou com a participação das escolas do 1º ciclo 

do E.B. e jardins-de-infância da rede pública, envolveu 13 instituições, num total de 500 marchantes.  

• Apoio a projectos escolares dos jardins-de-infância da rede pública, Ensinos Básico e Secundário do 

Concelho do Seixal, inscritos no Plano Educativo Municipal, tendo sido realizados pelas escolas um 

total de 157 projectos. 

• Apoio às bibliotecas escolares. 

• Apoio ao funcionamento de seis salas de ensino estruturado integradas nas EB1/JI do concelho. 

• Desenvolvimento e acompanhamento técnico do projecto “Feira dos Brinquedos – Dar a palavra às 

crianças ” em seis escolas do 1º Ciclo do EB, envolvendo 12 turmas e 296 crianças num total de 70 

ateliês.  

• Realização das apresentações públicas abertas à comunidade do projecto “Viver a Dança e o 

Teatro na Escola”, tendo participado 27 grupos/turma num total de 540 alunos. 

• Acompanhamento técnico e apoio ao funcionamento do CMES.  

• Participação técnica em Representação do Município nos Conselhos Gerais Transitórios dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias. 

Programas de Apoio:  

• Escolas do 1º ciclo do E.B. ao longo do ano lectivo, destinado a cobrir despesas de expediente, 

manutenção e limpeza.  

• Funcionamento das seis salas de ensino estruturado integradas nas EB1/JI do concelho  

• Subsídio anual às escolas do 1º ciclo do E.B., destinado ao pagamento de taxas de telefone.  

• Funcionamento de jardins-de-infância da rede pública do Concelho do Seixal, num total de 38 

salas.  

• Actividade de Tempos Livres em escolas do 1º ciclo do E.B. do concelho do Seixal, num total de 

9 Jardins-de-infância, 330 pessoas. 

• Auxílios Económicos Directos, destinados à aquisição de livros e material escolar aos alunos do 

1º ciclo do E.B., inscritos no programa de Acção Social Escolar. 

• Subsídio para apoio ao funcionamento das 17 salas de Biblioteca Escolar existentes nas 

escolas do 1º ciclo do E.B. do Concelho do Seixal, ao abrigo do Programa Nacional da Rede de 

Bibliotecas Escolares.  
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• Programa de Acção Social Escolar: destinado a crianças oriundas de menores recursos 

económicos, das EB1/JI’s, foram envolvidos 3014 alunos. De salientar que no ano 2009 foram 

atribuídos às escolas subsídios de refeição/suplemento alimentar, bem como foram fornecidas 

diariamente refeições, num total de 608 172 refeições  

• Atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino secundário e ensino superior.  

• Apoio aos Planos de Actividades apresentados pelas Associações de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas dos Ensinos Básico e Secundário do Concelho do Seixal. 

• Aquisição de equipamento informático para funcionamento das bibliotecas das EB1. 

• Dotação de fotocopiadoras para as escolas do 1º ciclo do E.B. do Concelho do Seixal. 

• Acompanhamento dos processos no âmbito do programa de requalificação da rede escolar do 

1º Ciclo do Ensino Básico e da educação pré-escolar e alargamento da rede de educação Pré-

Escolar, nomeadamente: EB1/JI Qt.ª dos Franceses, EB1/JI St.ª Marta do Pinhal, EB1/JI 

Nun´Álvares, EB1 Qtª do Batateiro, EB1 Aldeia de Paio Pires, EB1 Qt.ª S. João, JI Fogueteiro, 

JI Qt.ª S. Nicolau, JI Qt.ª de Cima, JI Vale Milhaços. 

• Acompanhamento técnico da construção da EB1/JI Qt.ª dos Franceses. 

• Acompanhamento técnico da construção do Refeitório Escolar da EB1/JI de Miratejo, EB1/JI 

Nun´Álvares e ampliação da EB1 Qt.ª de S. João. 

Transportes Escolares 

• Execução do Plano de Transportes que envolveu no ano de 2009 uma média de 434 

alunos/mês  

• Execução do programa mensal de visitas de estudo utilizando autocarros municipais. O total de 

visitas de estudo realizadas ao longo do ano de 2009 foi 240. As mesmas foram realizadas quer 

ao concelho, quer a outras regiões do país, abrangendo todos os estabelecimentos de ensino 

do município.  
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DIVISÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL 

 

Biblioteca Municipal 

No final do ano de 2009 estavam inscritos 24.472 leitores, um acréscimo anual de 1.279 novos leitores. 

Verifica-se igualmente um crescimento de dois indicadores essenciais: nº de utilizadores, 128.654 (contra 

127.076) e nº de documentos e recursos utilizados, 159.792 (contra 159.028). Registou-se uma significativa 

ampliação na renovação e actualização do fundo documental, pois registaram-se 6.135 novas aquisições contra 

4.469 no ano anterior (mais 37%). O persistente acréscimo do número de frequentadores da Biblioteca não pode 

deixar de evidenciar estarmos perante uma mudança de paradigma do tipo de utilização que o público está a 

fazer dos espaços. 

Ver e Olhar foi o tema anual seleccionado para articular a generalidade das iniciativas realizadas na 

biblioteca e desenvolvidas com as escolas. Teve por momento alto a exposição e as actividades 

complementares, bem como a produção de um conjunto de auxiliares pedagógicos (que superou o nº dos 

inicialmente previstos), e pode considerar-se ter sido um sucesso. Durante os 20 dias em que Ver e Olhar 

recebeu as escolas contou com um total de 922 visitantes institucionais. Nos 30 dias que esteve disponível para o 

público adulto recebeu 350 visitantes, o que perfaz um total de 1.272 visitantes.  

O funcionamento da Bebeteca, baseado numa regular planificação de actividades, continua a ser um 

reiterado sucesso que contribui para a promoção da Ludoteca (48 actividades realizadas). O Museu do Conto e a 

Hora do Conto continuam a ter muita aceitação, manifestada nos inquéritos e comentários do público. O 

BiblioDOMUS foi reactivado este ano. O projecto Dar de Volta, na sua 4ª edição, continua a revelar-se um 

sucesso, tendo excedido amplamente o nº de manuais entregues e disponibilizados às famílias e alunos em 

2008. O Livro em Festa teve também a 4ª edição, que este ano contou com a colaboração da Associação 

ARTES. A maleta pedagógica “Direitos por Direito?”, continuou em circulação e com lista de espera, o mesmo 

sucedendo com o Aprender numa Tarde (ministrado por voluntários da Associação R@to). Em 2009, foi dada 

sequência a um conjunto de outras iniciativas de continuidade. Ao programa da DGLB, Itinerâncias Culturais 

(Atelier A Escola do Avesso; acção de formação A Alquimia de Palavras). O Em Rede, deu origem a diversos 

trabalhos realizados pelas escolas, tendo alguns deles sido apresentados ao público na Biblioteca. A Estação do 

Livro continuou também com grande aceitação. 

A Biblioteca colaborou também no programa de Seixal Férias 2009, com a realização dos ateliês e 

animações de leitura em curso. Conversas com a Escrita tiveram três sessões e realizou-se o lançamento e 

apresentação dos livros Mar Imenso, Augusto Carlos; Memória, obra e pensamento de Maria Lamas, Regina 

Marques; O saciar das aves, de Fernando Fitas. Os projectos Círculo de Leituras e Livros Procuram…  

continuaram activos. O espaço audiovisual promoveu 17 mostras temáticas. Em 2009 realizaram-se 6 exposições 

e da colaboração com a Memoriamedia, resultou a iniciativa Dia Das Histórias De Vida, tendo o projecto 

culminado com a produção de um pequeno filme (que está on-line) sobre o pintor Eduardo Palaio. 
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A Ludoteca recebeu 7.235 utilizadores (sendo de utilização individual 4.267, comunidade escolar 2.179 e 

a Bebeteca 789), que utilizaram 15.078 documentos e recursos. 

O dinamismo do Espaço Júnior revela excelentes resultados. Ao longo do ano realizaram-se na Hora do 

Conto 131 sessões que contaram com um total de 2.952 participantes. A Arca de Histórias contou com 879 

participantes. Realizaram-se também 16 exposições bibliográficas e duas sessões da acção Pais aprendem a 

contar histórias.  

O Espaço Jovem, para além do funcionamento corrente em que atendeu 4 536 utentes, realizou 14 

exposições bibliográficas e assinalou diversos dias comemorativos; Iniciou ainda dois novos projectos: o atelier 

“O Mundo maravilhoso de Tim Burton” (que está ainda a itinerar pelas escolas), e deu início a uma iniciativa que 

teve enorme sucesso: “Biblioteca by night.”  

O SABE - Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares, em cooperação com as escolas da Rede de 

Bibliotecas Escolares, deu continuidade à organização da Estação do Livro; fez a coordenação do projecto Em 

Rede, que deu origem a diversos trabalhos feitos por treze escolas; realizou duas Jornadas de Cooperação 

Bibliotecária (em Dezembro e Julho) e diversas reuniões individuais e reuniões sectoriais com as escolas em 

cada período escolar. 

O Serviço de Promoção Informação e Apoio a Projectos apoiou os processos operacionais e de 

divulgação e edições gráficas dos projectos e actividades referidas anteriormente.  

Registou-se a exploração dos recursos que são os 5 Pontos de Acesso da Biblioteca nas Lojas do 

Munícipe (103 pedidos de empréstimo e 351 devoluções) e a utilização dos Serviços para Auto-utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação 22.747 utilizações. 

Os Balcões de Empréstimo asseguraram, para além das tarefas de empréstimo e devolução de 68.529 

documentos, a elaboração de 1279 novos cartões de leitor e 141 renovações e substituições, num total de 1420 

cartões. A base de dados bibliográfica regista um total de 21.790 documentos. O trabalho assegurado para o 

tratamento técnico documental dos fundos das bibliotecas escolares constou de 1353 catalogações, 

classificações e indexações.  

 

Arquivo Histórico 

A actividade do Arquivo Histórico Municipal durante o ano 2009 continuou a centrar-se na óptica da 

Modernização Administrativa, com a reorganização do sistema de arquivo da autarquia e a futura transferência 

dos serviços para o Edifício Municipal.  

Mudança para as novas instalações e organização do sistema de arquivos da CMSeixal: Concurso para 

aquisição de estanteria metálica; Procedimentos para aquisição de aplicação informática para gestão de arquivos: 

elaboração de especificações técnicas, análise das propostas; Elaboração de manual de procedimento 

“Procedimento Arquivo e interacção entre o Arquivo Municipal e os serviços”; Elaboração de perfis de 

competências para Assistente Técnico e Técnico Superior da área de Arquivo. Elaboração de perfil de 
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competências para Assistente Operacional para o Arquivo; Conclusão do inventário do Arquivo Intermédio; 

Selecção de documentos a eliminar e elaboração de mapa para envio aos serviços. Início da elaboração de 

Manual de Procedimento para descrição documental; Duas acções de formação para dirigentes. 

Rotinas de Funcionamento: Descrição de 2.730 unidades de instalação na base de dados de fotografia; 

Organização e descrição de cartazes em materiais gráficos produzidos pela Divisão de Comunicação Social e 

Relações Públicas; Aquisição de material didáctico para realização de actividades com a Comunidade Educativa. 

Projectos: Candidatura para aquisição de software apresentada ao programa da Fundação Calouste 

Gulbenkian destinado a conceder apoio financeiro aos Arquivos na sua vertente cultural. 

Realizaram-se diversas acções de animação e divulgação cultural. 
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DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL 

 

No âmbito das competências da Divisão de Acção Cultural, em 2009 foi dada sequência aos processos 

da Divisão inseridos no programa no âmbito do QREN de Valorização da Frente Ribeirinha Seixal Arrentela, 

encontrando-se em fase de conclusão os projectos de remodelação dos Antigos Refeitórios da Mundet e do 

espaço destinado ao Centro Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal; Foi igualmente aprovada a 

candidatura da autarquia, também no âmbito do QREN, destinada à Revalorização da Frente Ribeirinha de 

Amora, que inclui a remodelação da SFOA, promovendo-se assim as dinâmicas associativas centenárias do 

concelho. 

Destaca-se ainda a candidatura do Sector da Juventude ao 8º Prémio da Qualidade da Associação de 

Municípios da Região de Setúbal, tendo obtido o 2º lugar; 

Para além disso, foi desenvolvida a seguinte actividade: 

Programação Regular de Espectáculos 

• Auditório Municipal – Programa Bimestral de cinema, música, dança, teatro e outras iniciativas – 

realizaram-se 173 iniciativas, tendo-se contabilizado 20 789 espectadores e participantes 

• Cinema S. Vicente – Programa Bimestral de cinema, música, dança, teatro e outras iniciativas – 

realizaram-se 63 iniciativas, tendo-se contabilizado 5 494 espectadores e participantes 

• Refeitórios Mundet – Programa pontual de espectáculos e outras iniciativas -  

• Março Jovem 2009 – estima–se  que tenham participado cerca de 6500 jovens, abrangendo as 

diversas actividades que se realizaram ao longo de todo o mês.;  

• Seixal Moda 2009-16º Concurso de Estilismo Interescolas do Seixal – nº de espectadores: 2 220;    

• 7º Seixal Graffiti/ Meeting of Styles – Nº de projectos a concurso – 28; Projectos seleccionados – 12; 

nº de writters nacionais e estrangeiros participantes – 50; 

• Drive In Arte ´8 – Concorreram 23 artistas com 35 trabalhos, dos quais foram seleccionados 30 para 

a exposição. 

• A escolamexe – participaram nas actividades realizadas nas escolas 1963 jovens. 

• Comemorações do Dia Mundial de Teatro – 4 espectáculos, nº de espectadores: 346 

• XI Mostra de Teatro Escolar: foram apresentados 6 espectáculos, nº de espectadores: 742; 

• Teatro de Rua – Comemorações do dia Internacional da criança e Apreender o Teatro: 4 

espectáculos – nº estimado de espectadores – 980; 

• VI Festival de Teatro do Seixal – 19 peças de teatro apresentadas em 2 espaços municipais e12 

recintos do Movimento Associativo Cultural do concelho; das peças apresentadas, 6 foram 

produzidas e representadas por grupos de teatro amador do concelho; nº total de espectadores: 

3052   
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• Espectáculos Comemorativos do 35º Aniversário do 25 de Abril – estimaram-se 50 000 

espectadores;  

• 5º Festival Internacional – PORTUGAL A RUFAR – Desfile de Bombos organizado pela ADAT em 

colaboração com a autarquia – nº de tocadores: 1 400- nº estimado de espectadores: 3 000;  

• Festas Populares de S. Pedro – 19 espectáculos nos palcos 1 e 2 – nº estimado de espectadores: 

40 a 50 000; 

• Noites de Fado do S. Vicente 2009 – 5 sessões – nº de espectadores: 641;  

• 5ª Gala S. Vicente dos Pequenos Cantores – 20 concorrentes dos concelhos do Seixal, Almada, 

Barreiro, Setúbal e Palmela – nº de espectadores: 241; 

• 1º Ciclo Mundo- Músicas do Mundo no S. Vicente – 2 espectáculos - 232  

• X Festival Internacional SEIXALJAZZ 2009 –  No Auditório Municipal realizaram-se 8 concertos e 2 

sessões A Escola Vai ao Jazz, recebendo um total de 1700 espectadores; Nos Antigos Refeitórios 

Mundet realizou-se o Seixal Jazz Clube, com 10 espectáculos e 1 workshops, recebendo um total 

de 1520 espectadores; Na Galeria Augusto Cabrita esteve patente uma Exposição de Carlos 

Barreto e foram apresentados 3 show cases, tendo sido contabilizados 836 visitantes/espectadores; 

• XXI Concertos de Natal 2009 - 8 concertos - nº estimado de espectadores: 480;  

• Natal do Hospital no Seixal - 2ª edição - nº estimado de espectadores 2 000 

Programa Anual das Galerias  e outros Espaços Municipais 

Galeria de Exposições Augusto Cabrita: 3550 visitantes às exposições; 

Galeria Municipal de Corroios: 1569 visitantes; 

Antigos Refeitórios Mundet: estima-se 2100 visitantes às exposições  

Realizaram-se ainda as exposições Arte na Quinta, na Quinta da Fidalga e 12 exposições promovidas 

por jovens com interesses artísticos e associações juvenis no Espaço Arte Jovem. 

Quanto à Arte Pública, desenvolveram-se as seguintes actividades:    

• Levantamento de dados e registo fotográfico dos elementos escultóricos existentes no concelho; 

• Lançamento da obra Seixal – Arte Pública 

Actividades Pedagógicas e de Animação e Actividades para públicos Jovens: 

• Visitas colectivas escolares a exposições;  

• 8ª Feira de Projectos Educativos – Ateliers de Técnicas de expressão Plástica; 

• Arte na Quinta – Ateliers infantis; 

• Apre(e)nder o Teatro 2009- Projectos Escolares no âmbito do teatro; 

• Comparticipação nos bilhetes e apoio às deslocações ao Teatro Municipal de Almada. 

• Dança contemporânea para públicos escolares no Auditório Municipal;  

• O Jazz Vai à Escola – 28 sessões efectuadas em escolas dos 2º e 3º Ciclos do ensino básico  

Apoio à Actividade Regular do Movimento Associativo Cultural  
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Foram efectuados 198 reuniões de trabalho com o movimento associativo cultural e cerca de 40 acções 

de acompanhamento técnico a iniciativas públicas das colectividades; Através de contratos programa de fomento 

cultural, foram atribuídas comparticipações financeiras a 39 associações culturais e colectividades. 

Apoio às iniciativas do Movimento Associativo Juvenil 

• Programa Acções Jovens 2009- 21 Associações Juvenis apoiadas através de contratos programa; 

• Seixal Férias 2009 – Nº de Organizações Juvenis Participantes: 17; nº de Projectos apoiados – 34,  

• Março Jovem 2009 – Actividades organizadas pelas Associações juvenis e escolas com o apoio 

técnico, logístico e financeiro da autarquia; 

• Seixal Moda 2009 – 16º Concurso de estilismo Interescolas do Seixal e Novos Criadores – 

Organização conjunta N Estilos, Câmara Municipal do Seixal, Associações de Estudantes das 

Escolas secundárias do Concelho. 

Apoio a Iniciativas de Outras Organizações    

• Programa juventude em Acção, promovido pela Rato;  

• Apoio à produção do filme Marginais, da Associação Auditórios do Tempo;  

• Apoio a 20ª edição do Festival da Canção Jovem Cristã;  

• Festival de música Moderna de Corroios;   

 Apoios nas Oficinas da Juventude  

Frequência anual: 25 611 utilizadores; 16 cursos de informática da FDTI – nº de alunos: 194; 16 cursos 

da associação R@to – nº de formandos: 257;  

Agenda Municipal do Seixal – Foram produzidas 6 edições bimestrais com 25 000 exemplares cada, dos 

quais cerca de 6 400 remetidos por via postal, 3300 distribuídos na região de Lisboa e os restantes no concelho.  

Newslleter: 49 edições enviadas para os seus 3500 subscritores;  

O município participou na constituição da Agenda Cultural e Desportiva da AML, tendo sido integradas 

cerca de 500 iniciativas do concelho;  
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DIVISÃO DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO E NATURAL – ECOMUSEU MUNICIPAL 

 

Durante o ano de 2009, a DPHN – Ecomuseu Municipal do Seixal (DPHM-EMS) afectou todos os 

recursos de que dispôs ao cabal cumprimento da sua missão de investigar, conservar, documentar, interpretar, 

valorizar e difundir a interacção entre o Homem e o Meio no que concerne ao percurso histórico do território que 

hoje corresponde ao Município.  

Merecem destaque a conclusão e execução da programação relacionada com a exposição temporária 

“Quinta do Rouxinol: uma olaria romana no estuário do Tejo (Corroios, Seixal)”, no âmbito de uma parceria entre 

a DPHN-EMS e o Museu Nacional de Arqueologia (a exposição foi inaugurada neste Museu, em Lisboa, a 19 de 

Março), bem como da acção projectada para encerrar este ciclo de divulgação do sítio, o único Monumento 

Nacional do concelho do Seixal, através do Seminário Internacional e Ateliê de Arqueologia Experimental “A 

Olaria Romana”, a realizar no Seixal, entre os dias 17 e 20 de Fevereiro de 2010. No âmbito da planificação, 

avultam igualmente o já referido programa “Maio Património” (16 a 26 de Maio), envolvendo a celebração da 

“Noite dos Museus” (dia 16), do “Dia Internacional dos Museus”, que coincide com o aniversário do EMS, no caso 

o 27.º (dia 18), e o vasto leque de iniciativas inseridas no “3º Encontro de Embarcações Tradicionais na Baía do 

Seixal” (dias 22 a 26) e a sessão pública “O Património Marítimo e a Formação Profissional: parcerias para o 

desenvolvimento de profissões ligadas ao mar” (dia 23). Entre os dias 25 e 27 de Setembro, a DPHN-EMS 

planeou e concretizou ainda uma série de actividades integradas na celebração das “Jornadas Europeias de 

Património” e, em particular, do “Dia Mundial do Mar” (dia 25), com uma sessão de apresentação pública da obra 

A Muleta, co-editada pela Câmara Municipal do Seixal e pelo Museu de Marinha. Numa colaboração com a 

delegação portuguesa do ICOM, realizou-se, entre 24 e 25 de Novembro, o Workshop “Conservação de 

Património e Museus no Contexto Autárquico”, no âmbito das celebrações do “Dia da Cultura Científica”. Foram 

ainda planificadas todas as acções relacionadas com a reparação das embarcações tradicionais integrada na 

candidatura da autarquia ao QREN – Valorização da Frente Ribeirinha Seixal-Arrentela, que envolve intervenção 

de fundo no varino “Amoroso” e no bote-de-fragata “Baía do Seixal”, a concretizar até 2011. No âmbito da mesma 

candidatura QREN, foi iniciada também a planificação museológica relacionada com o projecto “Espaço-Memória 

– Tipografia Popular do Seixal”. 

No plano das relações institucionais, a Câmara Municipal do Seixal, através da DPHN-EMS, manteve a 

adesão a várias organizações nacionais e internacionais 

Através da DPHN-EMS, o Município do Seixal reforçou a projecção nacional e internacional da sua 

imagem tendo a autarquia visto aprovada a sua candidatura à organização do 7º Congresso do EMH, a realizar 

no Seixal, entre 23 e 25 de Setembro de 2010, a par da representação institucional da CMS na Rede RETECORK 

(nomeadamente em Assembleia-Geral realizada em Coruche, entre os dias 28 e 30 de Maio, tendo visto 

aprovada a candidatura ao acolhimento no Seixal do Encontro “Património Cultural a Cortiça e os Museus”, entre 

os dias 2 e 3 de Julho de 2010).  
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Associados à programação de exposições do Ecomuseu, tiveram desenvolvimento diversos projectos de 

investigação, nomeadamente sobre moinhos de maré em Portugal, no âmbito da respectiva Área de Investigação 

e de Projecto da DPHN-EMS; Desenvolveram-se também acções de pesquisa, documentação e caracterização 

de sítios, imóveis e conjuntos inscritos na Carta do Património do Concelho do Seixal.  

No âmbito dos procedimentos de incorporação e gestão de acervo museológico, procedeu-se ao registo 

de entrada (pré-inventário) de todo o espólio oferecido à DPHN-EMS e também de algum espólio anteriormente 

adquirido. No que concerne às colecções bibliográficas e fotográficas, em 2009 foram incorporados no CDI da 

DPHN-EMS 1096 novos documentos e 9320 novas imagens (em suporte analógico e digital). Procedeu-se 

igualmente à digitalização de documentos incorporados no acervo da DPHN-EMS, com destaque para os 

integrados no fundo documental Mundet & Cª Lda. 

Quanto ao Sistema de Documentação e Informação da DPHN-EMS, a acção incidiu sobre acervo imóvel 

e móvel e fundos documentais diversos. Em termos de inventário e documentação de acervo móvel, foram 

criados 2472 novos registos no ficheiro Inventário do sistema integrado MUM (base de dados documental em uso 

na DPHN-EMS). No âmbito do CDI, procedeu-se, ao nível de inventário e catalogação nos ficheiros Referência 

Bibliográfica, Analítico e Periódico, à introdução de 1627 novos registos, elevando para 8895 o número de 

monografias e material não livro, periódicos e analíticos registados até 31 de Dezembro de 2009. No ficheiro 

Fotografia foram introduzidos 11.920 novos registos, pelo que, na mesma data, a base de dados incluía 58.733 

registos de fotografias.  

Desenvolveram-se várias acções de conservação preventiva e/ou curativa de acervo, visando acautelar 

o seu estado de conservação, a reorganização das reservas museológicas ou a integração em exposições. 

Paralelamente, foi dedicada uma atenção particular à conservação e gestão das embarcações geridas pelas 

DPHN-EMS: botes-de-fragata “Baía do Seixal” e “Gaivotas” e varino “Amoroso”, com acompanhamento ou 

preparação de vários trabalhos no estaleiro de Jaime Costa, em Sarilhos Pequenos. 

Relativamente à comunicação expositiva, no Núcleo da Mundet continuou a apresentar-se em 2009 a 

exposição de longa duração “Quem Diz Cortiça Diz Mundet…”, com os núcleos expositivos “A Cortiça na Fábrica” 

e “A Preparação” no edifício das Caldeiras de Cozer, e a “Produção de Vapor para a Fábrica” no edifício das 

Caldeiras Babcock & Wilcox, mantendo-se ainda neste mesmo edifício a exposição temporária “Cortiça ao 

Milímetro”. No Núcleo Naval, assegurou-se a continuação da exposição de longa duração “Barcos, Memórias do 

Tejo”, enquanto que, na Oficina que o complementa, foram apresentadas as exposições temporárias “A Ponta 

dos Corvos e a Seca de Bacalhau” (até Março) e “Memórias da Faina de Alto Mar” (entre Abril e Novembro). No 

mesmo espaço, a partir de 17 de Novembro, está disponível a exposição temporária “Modelismo Naval no 

Ecomuseu Municipal do Seixal: como e porquê se constrói um modelo?”. O moinho de Maré de Corroios foi 

reaberto ao público (11 de Setembro) com a exposição “600 Anos de Moagem no Moinho de Maré de Corroios”. 

Foram também asseguradas visitas acompanhadas ao “Circuito da Pólvora Negra”, com a caldeira e a máquina a 

vapor da antiga fábrica da Sociedade Africana de Pólvora conservadas e em funcionamento.  
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Um variado espectro de iniciativas dirigidas a diferentes públicos-alvo estruturou estratégias e 

metodologias de comunicação e de mediação de exposições e de património cultural interpretado in situ, através 

dos Programas de Iniciativas 2008-2009 e 2009-2010, calendarizados de forma articulada com os ciclos lectivos, 

ainda que não limitados à comunidade educativa.  

Foram registados 19.354 visitantes do Ecomuseu em 2009 (em que se incluem 988 utilizadores do CDI e 

2754 utilizadores de passeios de barco), o que corresponde a um aumento superior a 20%, relativamente aos 

números apurados em 2008. 

O CDI da DPHN-EMS assegurou a produção e difusão mensais do Boletim de Informação Bibliográfica, 

disponibilizado em versão digital através da respectiva página na Internet e divulgado quer internamente, quer 

junto de escolas, bibliotecas, museus municipais, universidades e outras entidades exteriores. 

No que toca as edições municipais, destaca-se a edição trimestral do boletim Ecomuseu Informação, 

totalizando perto de 24 000 exemplares distribuídos gratuitamente (incluindo mais de 12 000 por assinatura).  
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PELOURO DA PROTECÇÃO CIVIL 
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No ano de 2009, o Pelouro da Protecção Civil participou em diversas reuniões de preparação de 

documentos por iniciativa de órgãos institucionais tutelados pelo Ministério da Administração Interna da pasta de 

Segurança Interna. Nesse contexto serão de realçar alguns que assumem maior influência na gestão e 

operacionalização da Segurança Municipal. 

• A Instalação da Comissão Distrital de Defesa da Floresta em Setúbal, cuja criação veio permitir a 

consolidação da articulação institucional e do planeamento estratégico supra-municipal de defesa da 

floresta contra incêndios.  

• A apresentação do relatório Anual de Segurança Interna no Ministério da Administração Interna de 

2008, onde de grosso modo os números apresentados pelas forças de segurança registaram um 

total de 421.037 crimes (mais de 1.100 por dia). 

• Participação no encontro sobre Prevenção e Segurança Rodoviária onde se demonstrou a 

necessidade da sensibilização à população para a importância de utilização dos sistemas de 

prevenção para condutores passageiros e piões, bem como alertar para os riscos rodoviários em 

geral.  

• Participação no encontro da Comissão Distrital de Defesa da Floresta e na apresentação dos 

Dispositivos Operacionais Distritais em Alcácer do Sal. 

• Participação na conferência “Segurança Urbana: Prevenção e Acção” promovida pelo FOPPSU 

(Fórum Português para a Segurança Urbana), em São João da Madeira, e na Assembleia-geral do 

FESU dando-se assim continuidade às actividades dos Fóruns Português e Europeu para a 

Segurança Urbana.  

O Serviço Municipal de Protecção Civil desenvolveu as suas principais actividades nas seguintes áreas:  

• Ocorrências de avaliação e prevenção de riscos e mobilização de meios para resposta a 

situações de emergência; 

• Planeamento de emergência;  

• Exercícios e simulacros; 

• Defesa da floresta contra incêndios; 

• Prevenção e segurança em ambiente escolar; 

• Acções de informação e sensibilização públicas. 

No que respeita a ocorrências, fomos chamados a intervir em 89 casos. 

Relativamente ao funcionamento do Conselho Municipal de Segurança e das comissões municipais de 

Defesa da Floresta e de Protecção Civil, foi dado apoio administrativo e assessorado um total de sete reuniões 

destes órgãos. 

No que diz respeito ao planeamento de emergência, o Plano de Municipal de Emergência de Protecção 

Civil (PME) foi colocado em consulta pública, aprovado em reunião de Câmara, rectificado e submetido a 
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aprovação da Comissão Nacional de Protecção Civil, tendo sido finalmente aprovado, já no início do corrente ano 

de 2010.  

No âmbito da candidatura ao QREN, “Programa Operacional Regional de Lisboa (PORL) Prevenção e 

Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Acções Imateriais (REPGRNT – AI)”, foram celebrados dois 

contratos, um de aquisição de serviços de um técnico para colaborar na elaboração e implementação do PME, e 

o outro, também de aquisição de serviços, ao Instituto Pedro Nunes para a realização do estudo de avaliação dos 

riscos sísmico e de incêndio nos Núcleos Urbanos Antigos do Seixal. 

Ainda na área do planeamento, participámos activamente na elaboração do Plano Interno de 

Contingência para a gripe A, em colaboração com o Gabinete de Saúde. 

Quanto a exercícios e simulacros, participámos na organização e execução de vários, destacando-se 

designadamente: 

• 03MAR09, simulacro de incêndio no Lar da ARIFA, Amora; 

• 06MAR09, simulacro de explosão seguida de incêndio na Escola Secundária João de Barros, 

Corroios; 

• 23ABR09, simulacro de incêndio em aterro sanitário, no Ecoparque da Amarsul no Seixal; 

• 06MAI09, Exercício internacional PTQUAKE09, simulação de sismo na Área Metropolitana de 

Lisboa, com a intervenção de equipas de socorro estrangeiras em três cenários montados na área 

do Município do Seixal; 

• 14MAI09, simulacro de explosão seguida de incêndio no Centro Comercial Rio Sul e Hipermercado 

Continente, Torre da Marinha; 

• 16JUN09, exercício de evacuação da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Pedro Eanes Lobato, Amora; 

• 21OUT09, simulacro de ameaça de bomba no Centro Comercial Rio Sul e Hipermercado 

Continente, Torre da Marinha; 

Na defesa da floresta contra incêndios, foi rectificado e aprovado, pela Autoridade Florestal Nacional, o 

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e elaborado o Plano Operacional Municipal para 2009, 

documentos fundamentais para a tomada de medidas preventivas de defesa da floresta e de combate aos 

incêndios. Demos continuidade ao programa de prevenção e segurança em ambiente escolar, colaborando na 

organização de exercícios e simulacros, apoio técnico na elaboração de planos de segurança e participação em 

11 acções de sensibilização abrangendo 639 alunos. Este programa está integrado no Plano Educativo 

Municipal. Ainda no âmbito da informação e sensibilização públicas participámos num conjunto de acções e 

encontros, nos quais divulgámos informação e partilhámos experiências sobre planeamento de emergência, 

medidas de auto-protecção e outras actividades de protecção civil. 
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AA – Alcoólicos Anónimos 

ACAPO – Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal 

ACCS – Associação de Colectividades do Concelho do Seixal  

ACEDA – Associação Cristã Evangélica de Apoio Social 

ACES – Agrupamentos dos Centros de Saúde do Concelho do Seixal e Sesimbra  

ACIDI – Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 

ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho 

ADCR – Associação para o Desenvolvimento da Conservação e Restauro 

ADSCS – Associação de Dadores de Sangue do Concelho do Seixal 

AFLOPS – Associação de Produtores Florestais da Península de Setúbal  

AIA – Avaliação de Impacto Ambiental  

AIRC – Associação de Informática da Região Centro 

AMA – Agência de Modernização Administrativa 

AMARSUL – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA  

AMESEIXAL – Agência Municipal de Energia do Seixal 

AMIDS – Associação Multidisciplinar para a Inclusão e Desenvolvimento Sustentável  

AMMM – Associação dos Museus Marítimos do Mediterrâneo  

AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal 

AMUCIP – Associação para o Desenvolvimento das Mulheres e Crianças Ciganas Portuguesas 

ANS – Associação Náutica do Seixal 

APA – Agência Portuguesa de Ambiente  

APCL – Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral 

APD – Associação Portuguesa de Deficientes 

ARPI – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 

AURPI – Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos 

AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado 

BM – Boletim Municipal  

BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 

BUA – Balcão Único de Atendimento 

CAMAJ – Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil 

CAOP – Carta Administrativa Oficial de Portugal  

CAPA – Centro de Assistência Paroquial de Amora 

CASM – Centro de Actividades Sociais de Miratejo 
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CCB – Centro Cultural de Belém 

CCDRLVT – Comissão Coordenadora de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 

CCTV – Closed-Cicuit TeleVision (Circuito Fechado de Televisão) 

CDI – Centro de Documentação e Informação 

CERCISA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados do Seixal e Almada 

CIAC – Centro de Informação Autárquica ao Consumidor   

CIG – Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género 

CINARTE – Centro de Inclusão pela Arte (Operação do Programa de Acção da Candidatura ao QREN) 

CIQI – Conselho Intermunicipal de Qualidade e Inovação 

CLAII – Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes 

CLASS – Conselho Local de Acção Social do Seixal 

CMBV – Câmara Municipal da Boavista (Cabo Verde) 

CMEA – Centro Municipal de Educação Ambiental 

CMS – Câmara Municipal do Seixal 

CMSeixal – Câmara Municipal do Seixal 

CNAD – Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes 

CNAI – Centro Nacional de Apoio ao Imigrante 

CNOD – Confederação Nacional dos Organismos de Deficiência 

CONCIGO – Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e Oportunidades 

CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

CRIAR´T – Criar-T Associação de Solidariedade 

CRMA – Centro de Recursos do Movimento Associativo  

CSF – Comissões Sociais de Freguesia 

CVP – Cruz Vermelha Portuguesa 

DAMB – Divisão de Ambiente do DASU  

DÁGUA – Divisão de Água do DSIT;  

DAPROV – Divisão de Aprovisionamento do DAGEF 

DAMB – Divisão de Ambiente 

DBAHM – Divisão de Biblioteca e Arquivo Histórico Municipal 

DEC – Departamento de Equipamentos Colectivos 

DEDD – Divisão de Desporto e Equipamentos Desportivos 

DEV – Divisão de Espaços Verdes 

DFISC – Divisão de Fiscalização Municipal  
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DFM – Divisão de Fiscalização Municipal 

DGIDC – Direcção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

DGS – Direcção Geral de Saúde 

DI – Divisão de Informática 

DMCU – Divisão de Manutenção e Conservação Urbana 

DMEE – Divisão de Manutenção e Equipamentos Electromecânicos 

DPHM-EMS – Divisão de Património Histórico e Natural – Ecomuseu Municipal do Seixal  

DPMMST – Direcção de Projecto Municipal Metropolitano Sul do Tejo 

DRH – Divisão de Recursos Humanos 

DRVT – Divisão de Rede Viária e Transportes  

DS – Divisão de Salubridade (DSALUB) 

DSIT – Departamento de Saneamento, Infra-Estruturas e Transportes 

EB 1/JI – Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico com Jardim-de-Infância 

EB 2,3 – Escola dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

ECDL – European Computer Driving Licence (Carta Europeia de Condução de Computador) 

ED – Educação para o Desenvolvimento 

EDP – Energias de Portugal 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

EJR – Espaços de Jogo e Recreio 

EMH – European Maritime Heritage – (Herança Marítima Europeia - organização para embarcações tradicionais e 

museus marítimos) 

ENIDH – Escola Náutica Infante Dom Henrique 

ENIPSA -Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo 

EPP – Espaço de Participação Pública 

ETA/IDT – Extensão de Tratamento de Almada do Instituto da Droga e Toxicodependência 

ETAR – Estação de Tratamento de Aguas Residuais 

FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

FEINPT – Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros 

FFCUL/CO – Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa/Centro de Oceanografia 

FNERDM – Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais 

FOPPSU – Fórum Português para a Segurança Urbana 

FPC – Fundação Portuguesa de Cardiologia 

GAMA – Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo 
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GAOA – Gabinete de Apoio aos Órgãos Autárquicos 

GAS – Gabinete de Acção Social 

GEE – Gases com efeito de estufa 

GFDO – Gabinete de Formação e Desenvolvimento Organizacional 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

GIRP – Gabinete de Imprensa e Relações Públicas 

GMU – Gabinete do Mobiliário Urbano 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

GOP – Grandes Opções do Plano 

GPROC – Gestão de Processos 

GPSS – Gabinete do Projecto Seixal Saudável 

GSO – Gabinete de Saúde Ocupacional 

HGO – Hospital Garcia de Orta 

ICOM – International Council of Museums – Conselho Internacional dos Museus 

IDT – Instituto da Droga e Toxicodependência 

IGFSS -Instituto de Gestação Financeira da Segurança Social 

IHRU – Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana 

INA – Instituto Nacional de Administração 

INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

IRAR – Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

ISIF – Intervenção Social Individual e Familiar  

ISO – Internacional Organization for Standardization – Organização Internacional para a Padronização  

ITC - Iniciativa Tecnológica Conjunta 

LPCC – Liga Portuguesa contra o Cancro 

MOCCAS – Mudou para: UCCAS – União de Cegos e Amblíopes do Concelho do Seixal 

MST – Metro Sul do Tejo  

MURPI – Movimento Unitário de Reformados Pensionistas e Idosos 

NAER – Novo Aeroporto de Lisboa  

NEE – Necessidades Educativas Especiais 

OCS – Órgãos de Comunicação Social 

ODM – Objectivos de Desenvolvimento do Milénio  

OM – Ordem dos Médicos 
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OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONG – Organização Não Governamental 

PACE – Plano de Aprovação e Controlo de Estabelecimentos 

PAIPD – Projecto de Apoio a Pessoas Idosas e Deficientes 

PDM – Plano Director Municipal 

PDS – Plano de Desenvolvimento Social 

PEM – Plano Educativo Municipal 

PES – Projecto de Educação para a Saúde 

PGIS – Plataforma Geográfica Integrada do Seixal 

PIC – Plano Interno de Contingência 

PIDDAC – Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

PIEF – Programa Integrado de Educação e Formação 

PIIPS – Projecto Integrado de Intervenção Precoce do Seixal  

PMBL – Pontos Municipais de Banda Larga 

PMMST – Projecto Municipal Metro Sul do Tejo 

PMT – Posto Municipal de Turismo 

PMVBS – Projecto Municipal Valorização da Baía do Seixal 

PORL – Programa Operacional da Região de Lisboa 

POVT – Programa Operacional de Valorização do Território 

PP – Plano de Pormenor 

PRID – Programa de Recuperação de Imóveis Degradados 

PROTAML – Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa  

PSP – Polícia de Segurança Pública 

PT – Portugal Telecom 

QCA – Quadro Comunitário de Apoio 

QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional 

RDS – Rádio Seixal 

REN – Reserva Ecológica Nacional 

RETECORK – Rede Europeia de Territórios Corticeiros 

RIP – Resíduos Industriais Perigosos  

RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

RPCS – Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 

RS – Rede Social 
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RSI – Rendimento Social de Inserção 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 

RTP – Rádio Televisão Portuguesa 

RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

SABE – Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares 

SADI – Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio 

SAG – Serviço de Atendimento à Gripe 

SAGE – Sector de apoio gráfico e edições 

SAS Seixal – Serviço de Acção Social do Seixal 

SCM – Santa Casa da Misericórdia  

SCMS – Santa Casa da Misericórdia do Seixal 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SEPNA-GNR – Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente – Guarda Nacional Republicana 

SETGAS – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA em Portugal 

SFOA – Sociedade Filarmónica Operária Amorense 

SGD – Sistema de Gestão Documental  

SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública  

SIC – Sociedade Independente de Comunicação 

SIG – Sistema de Informação Geográfica 

SIG-FM – Sistema de Informação Geográfica da Fiscalização Municipal 

SIMARSUL – Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Península de Setúbal  

SOCMS – Serviços Operacionais da Câmara Municipal do Seixal 

SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 

SPO – Sistema de Processo de Obras 

SPOEP – Sector de Publicidade e Ocupação do Espaço Público 

TICCIH – Comité Internacional para a Conservação do Património Industrial 

TIMS – Sociedade Molinológica Internacional 

TTT – Terceira Travessia do Tejo 

TVI – Televisão Independente 

UNISSEIXAL – Universidade Sénior do Seixal 

UNIVA – Unidade para a Vida Activa 

USF – Unidade de Saúde Familiar 

VMER – Viatura Médica de Emergência Rápida 
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