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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA 
A REALIZAR NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 

 

ORDEM DE TRABALHOS 
 

 

I.PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 

EXPEDIENTE 

1. Ofício da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares a comunicar, que por 
despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação, datado de 04/10/2022, foi 
autorizada a alteração de denominação do Agrupamento de Escolas da Quinta do 
Conde, Sesimbra para Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote, 
Sesimbra e da sua Sede, Escola Básica da Quinta do Conde, Sesimbra para 
Escola Maria do Carmo Serrote, Sesimbra. 

 
 

2. Email da Tripa Associação a enviar a lista dos novos órgãos sociais para os anos 
2022/2024, que tomaram posse no passado dia 15 de outubro de 2022. 

Deliberação:  
 
 
 

INFORMAÇÕES - DECISÕES DO PRESIDENTE 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 22 a 27 de setembro de 2022 (zona 1), de 
15 de setembro a 17 de outubro de 2022 (zona 2) e de 13 de setembro a 12 de outubro de 2022 
(zona 3). 

 
 
INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE – OUTRA – PELOURO DA JUVENTUDE 
• Da Unidade Técnica de Desporto e Juventude a remeter o seu relatório do projeto “Academias 

… de Verão”.  

 
 
INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDENTE – OUTRAS – PELOURO DA EDUCAÇÃO E DA 
AÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
• Da Divisão de Educação a enviar o relatório anual de atividades referente ao ano letivo 
2020/2021 

• Da Divisão de Habitação, Ação Social e Saúde a dar conta do ponto de situação do Plano 
Municipal Extraordinário de Acolhimento a refugiados da Ucrânia.  

 
 
INFORMAÇÕES DA VEREADORA DO PELOURO DO TURISMO 
• Do Gabinete de Turismo a remeter o relatório do evento “Em Defesa dos Oceanos - record 
Guiness” que consistiu numa ação de limpeza subaquática, que decorreu no dia 24 de 
setembro de 2022, no Porto de Abrigo de Sesimbra, o qual teve como objetivo bater um 
record do Guiness de colocar cerca de 700 mergulhadores certificados numa recolha de lixo 
subaquática, tendo o objetivo desse projeto sido superado, pois conseguiu-se bater 2 
records: 

 - o de maior número de mergulhadores numa recolha de lixo subaquática em 12 horas (597); 

 - o de maior número de fotografias numa Exposição SubAquática (150). 

• Do Gabinete de Turismo a remeter o relatório respeitante ao programa “Praia Acessível - 
Projeto All and One’2022”. 
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INFORMAÇÕES – DECISÕES – VEREADOR DO PELOURO DO PROJETO MUNICIPAL 
AUGI 
• Despachos de gestão urbana – zona ocidental de 20 de setembro a 10 de outubro de 2022 
(zona 5) 

 
 
INFORMAÇÕES DO VEREADOR DO PELOURO DO PROJETO MUNICIPAL DAS AUGI 
– OUTRAS 
• Do Projeto Municipal das AUGI a dar conta da seguinte documentação remetida pela 
Administração Conjunta da AUGI 40-A das Courelas da Brava: 
- cópia da ata n.º 37, de 17 de setembro de 2022 
- listagem de presenças dos proprietários 
- relatório da Comissão de Administração conjunta do ano 2021 
- dossier fiscal aprovado, com ata da Comissão de Fiscalização referente ao ano de 2021 
- Certificação Legal de Contas (ROC) 
- demonstração de resultados e balancete Analítico (Técnico de Contas) 
- mapa atual discriminativo de receitas e despesas. 

 
 
 
 
II.PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 
 

REQUERIMENTOS E PROCESSOS 

1. Operações de loteamento – loteamento urbano – alteração ao alvará n.º 01/00 – lote 48 
– modificação do regulamento – Roça/Aiana de Cima – Carlos Manuel Castanheira 
(Presidente - Pelouro de Planeamento e Gestão Urbanística) 

A alteração à operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 1/2000 respeita o Plano Diretor 
Municipal, bem como a restante legislação em vigor. 
A alteração proposta consiste na modificação do regulamento do loteamento 
relativamente aos anexos para o lote n.º 48. 
►É proposto que a Câmara Municipal delibere, deferir o pedido de alteração da licença de 
loteamento formulado ao abrigo do artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 26/2010, 
de 30 de março), nos seguintes termos: 
A. Quanto à descrição do loteamento: 
O quadro síntese do loteamento não é alterado, assim como não são alteradas as áreas de 
cedência. 
B. Quanto à descrição do lote n.º 48: 
A área do lote, a área de construção, a área de implantação, o índice de construção, o índice de 
implantação, o número de pisos, o n.º de fogos e o volume mantém-se. 
C. Quanto ao Regulamento do loteamento 

 Muros: A redação mantém-se 

 Materiais e cores: A redação mantém-se 

 Anexos: É acrescentada a seguinte redação “Exceção: No caso do lote 48 os anexos a 
criar poderão ser implantados em qualquer zona do lote, desde que dentro do limite do 
polígono de implantação e a sua área não poderá exceder os parâmetros quantitativos, 
definidos no quadro síntese do loteamento.” 

 Arborização: A redação mantém-se 

 Construções existentes: A redação mantém-se 
Condições de licenciamento da alteração à operação de loteamento: 
Não aplicável. 
Discussão Pública: 
Não aplicável. 

Deliberação:  
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2. Operações de loteamento – loteamento urbano – licenciamento – Herdade do Cabeço 
da Pedra – Magna Wooddlands, Eco Resort Developments,SA 
(Presidente - Pelouro de Planeamento e Gestão Urbanística) 

Considerando o parecer técnico de arquitetura, onde se verifica que, a proposta respeita, os 

parâmetros urbanísticos previstos no Plano de Pormenor que lhe antecedeu, bem como o PDM, 

aplicável subsidiariamente nas questões que não estejam expressamente reguladas no PPZSMS, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável à 
pretensão, com os seguintes condicionalismos: 
●Parecer favorável da IP (Infraestruturas de Portugal) quanto ao Nó de Acesso ao 
empreendimento até à emissão da Licença; 
●Verificação do cumprimento das condicionantes estabelecidas na DCAPE, até à 
aprovação das obras de urbanização; 
●Assinatura do Contrato de Urbanização, até à aprovação das obras de urbanização; 
Parâmetros Urbanísticos a considerar: 
N.º de Lotes – 4  
Área total dos Lotes – 1.189.337,27m2; 
Área total de Implantação – 138.000,00m2; 
Área total de Construção (STP) – 138.000,00m2; 
Área de Cedência em falta a considerar – 1.904,00m2 

Informação a Constar no Alvará: 
Área do prédio a lotear: 1.309.050,67m2 
Área total dos lotes: 1.189.337,27m2; 
Área total de implantação: 138.000,00m2; 
Área total de construção: 138.000,00m2; 
Número de lotes: 4 

Características dos lotes: 
Lote 1 
Área – 341.680,57m2; 
Área total de Implantação – 56.000,00m2; 
Área total de Construção (STP) – 56.000,00m2; 
Uso: Aldeamento Turístico 
N.º de Pisos: 3+Cv 
N.º Máximo Unidade/camas – 540UA/1620Camas 

Lote 2 
Área – 45.370,16m2; 
Área total de Implantação – 14.000,00m2; 
Área total de Construção (STP) – 14.000,00m2; 
Uso: Estabelecimento Hoteleiro 
N.º de Pisos: 3+CV 
N.º Máximo Unidade/camas - 200UA/400Camas 

Lote 3 
Área – 439.601,08m2; 
Área total de Implantação – 66.000,00m2; 
Área total de Construção (STP) – 66.000,00m2; 
Uso: Aldeamento Turístico 
N.º de Pisos: 3+Cv 
N.º Máximo Unidade/camas - 633UA/1900Camas 

Lote 4 
Área – 362.685,46m2; 
Área total de Implantação – 2.000,00m2; 
Área total de Construção (STP) – 2.000,00m2; 
Uso: Equipamento – Golf/Edificações de Apoio/Outros Equipamentos Sociais, Culturais, 
Desportivos e de Lazer 
N.º de Pisos: 2 

Deliberação:  
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PESSOAL 
1. Abertura de procedimentos concursais – 2022 – aprovação 

(Vice-Presidente - Pelouro de Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
 
 
 
2. Reserva de recrutamento – 1 assistente operacional (operador central elevatória da 

apostiça) – DAS – Ref.ª I/2021 
(Vice-Presidente - Pelouro de Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, o recrutamento de 1 Assistente 
Operacional, através do recurso à reserva de recrutamento constituída na 
sequência da homologação da lista de ordenação final do procedimento 
concursal identificado com a ref.ª I/2021, aberto pelo aviso (extrato) n.º 3510/2022, 
publicado no Diário da República, II série, n.º 35, de 18/02/2022, e publicitado na 
Bolsa de Emprego Público na mesma data.  

Deliberação:  
 
 
 

3. Reserva de recrutamento – 4 assistentes operacionais – DAU – Ref.ª L/2020 
(Vice-Presidente - Pelouro de Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
 
 
 

4. Reserva de recrutamento – 2 assistentes operacionais – DAU/UTHU – Ref.ª N/2020 
(Vice-Presidente - Pelouro de Recursos Humanos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1. Reabilitação de 60 habitações no Bairro Municipal da Almoinha – abertura de 
procedimento por concurso público – regime geral – júri – nomeação 
(Presidente - Pelouro de Obras Municipais) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
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2. Aquisição de serviços de cópia, impressão, digitalização e fax para todos os serviços do 
Município de Sesimbra – relatório final de análise das propostas e do gestor do contrato 
– adjudicação – minuta do contrato – aprovação  
(Vereador - Pelouro de Tecnologias e Sistemas de Informação) 

Considerando que:  
- No relatório final de análise das propostas elaborado pelo júri do procedimento, este propõe a 
adjudicação do Concurso Público ao concorrente Claranet II Solutions, SA, pelo valor total 
417.428,40 €, ao qual acresce o IVA à taxa legalmente devida (23%); 
- O valor contratual suprarreferido constitui uma despesa plurianual, sendo o valor da despesa a 
assumir no corrente ano de 8.557,28 € (c/IVA), correspondente a 1 mês, já cabimentada pelo 
serviço de contabilidade com o n.º 6358 pelo valor de 129.149,76 €, pelo que o mesmo deverá 
ser reduzido em 120.592,48 € na C.O 02.07/02.02.25, GOP 11.02.2007/195-12.ª.  
A parte restante da despesa plurianual constitui os seguintes efeitos financeiros: 
a) O valor anual de 83.485,68 € + IVA, correspondente aos anos 2023, 2024, 2025 e 2026; 
b) O valor de 76.528,54 € + IVA, correspondente a 11 meses do ano de 2027. 
- Nos termos do n.º 1 do art.º 290.º A do CCP cumpre designar os gestores do contrato para o 
acompanhamento permanente da execução do contrato a celebrar; 
- A cláusula 4.ª do Caderno de Encargos estabelece que a data de execução do contrato é de 5 
anos a contar da data da sua assinatura. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
a) Nos termos do n.º 4, do art.º 148.º do CCP, aprovar as propostas contidas no 
Relatório Final de Análise, procedendo à adjudicação da proposta do concorrente 
Claranet II Solutions, SA, pelo valor total de 417.428,40€, acrescido do IVA à taxa 
legalmente devida (23%); 
b) Ao abrigo do n.º 1 do art.º 290.º-A do CCP designar como gestor do contrato a 
celebrar o técnico José Carlos Nunes do Gabinete de Tecnologias e Sistemas de 
Informação e a técnica Judite Coelho que o substitui nas suas faltas e 
impedimentos, para acompanhamento permanente da respetiva execução; 
c) De acordo com o n.º 1 do art.º 98.º do CCP, aprovar a Minuta do Contrato. 

Deliberação:  
 
 
 

3. Reabilitação da Capela de S. Sebastião – prorrogação do prazo de execução do 
contrato – 6.ª modificação objetiva do contrato – aprovação 
(Presidente - Pelouro de Projetos Municipais e Gestão e Fiscalização de Obras) 

Considerando a informação técnica n.º 23071, de 17/10/2022, e conforme plano de trabalhos e 
plano de pagamentos apresentados para a empreitada em causa, adjudicada à firma 
Monumenta - Reabilitação do Edificado e Conservação do Património, Ld.ª, pelo valor de 
802.109,30€,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar a prorrogação do prazo de 
execução do contrato, por um período de mais 46 dias de calendário a decorrer 
entre os dias 1 de novembro e 16 de dezembro próximos, nos termos do artigo 4.º, 
do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, bem como o plano de trabalhos em 
anexo, procedendo-se à modificação contratual de acordo com a alínea c) do n.º 1, 
do artigo 311.º, conjugado com a alínea c) do artigo 312.º do CCP, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, respeitando os limites do artigo 313.º 
daquele diploma legal. 

Deliberação:  
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4. Requalificação das redes pedonais e cicláveis – EN 378 – Santana/Cotovia – Avenida 
João Paulo II – rotunda – plano de segurança e saúde – aprovação – coordenador de 
segurança em obra e fiscal de obra – nomeação – ratificação (Presidente)  
(Presidente - Pelouro de Obras Municipais) 

Considerando os pareceres técnicos da DOM n.º 23167, de 17/10/2022, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ratificar o despacho do Presidente 
de 10.outubro.2022, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da empreitada em 
causa e nomeou para Coordenadora de Segurança em obra a Eng.ª Fernanda 
Botinas e para Fiscal de Obra o Eng.º Artur Gonçalves. 

Deliberação:  
 
 
 

5. Saneamento da Bacia de Sesimbra – redes de drenagem do concelho de Sesimbra – 
Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – designação do técnico 
para acompanhamento da empreitada até à receção definitiva total – aprovação 
(Presidente - Pelouro de Projetos Municipais e Gestão e Fiscalização de Obras) 

Considerando a informação técnica n.º 23167, de 17/10/2022, 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, designar a técnica Ana Mafalda 
Marques Frade, Eng.ª Civil, para acompanhamento da empreitada em causa até à 
receção definitiva total. 

Deliberação:  
 
 
 

6. Saneamento da Bacia de Sesimbra – redes de drenagem do concelho de Sesimbra – 
Avenida dos Combatentes e Rua General Humberto Delgado – auto de vistoria – 
defeitos em período de garantia – aprovação – ratificação do ato  
(Presidente - Pelouro de Projetos Municipais e Gestão e Fiscalização de Obras) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
 
 
 

7. Construção de canil, gatil e posto veterinário municipal – receção definitiva – aprovação 
(Presidente - Pelouro de Proteção Animal) 

Considerando a informação técnica n.º 22977, de 14/10/2022,  

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, aprovar o auto de receção 
definitiva parcial, elaborado em cumprimento do artigo 398.º do CCP, relativo ao 
prazo de 2 anos, indicado neste contrato para garantia dos equipamentos afetos à 
obra mas dela autonomizáveis.  
Esta empreitada foi adjudicada por deliberação de Câmara na sua reunião de 
21/11/2018, pelo valor de 444.157,07 € à firma Miguel A. Simões, Construção Civil e 
Instalações Técnicas Especiais, Unipessoal, Ld.ª. 

Deliberação:  
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8. Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2023 – fixação – envio à Assembleia 

Municipal 
(Presidente - Pelouro de Logistica e Gestão de Frota) 

O n.º 2 do art.º 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atualizada, 
estabelece que os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações ao público, em local fixo, dos domínios 
público e privado municipal podem dar origem a uma Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem (TMDP). 
De acordo com a al. a) do n.º 3 do art.º 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na 
sua redação atualizada, a TMDP é determinada com base na aplicação de um 
percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para 
todos os clientes finais do correspondente município. 
A Assembleia Municipal fixou o percentual de 0,25% para os anos de 2021 e 2022 e o 
Município de Sesimbra arrecadou em taxas de direitos de passagem as quantias de 
31.820,71 €, em 2021, e 22.308,72 €, de 01 janeiro até 17 de Outubro de 2022. 
Assim, considerando que: 
a) O percentual a que se refere a al. a) do n.º 3 do art.º 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 
de fevereiro, na sua redação atualizada, tem de ser fixado, anualmente, até ao fim do 
mês de dezembro do ano anterior à sua vigência; 
b) O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio, na atual redação, determina que é 
devida a TMDP pela utilização e aproveitamento dos bens de domínio público e 
privado municipal que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas 
que ofereçam redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de 
infraestruturas aptas ao alojamento de comunicações eletrónicas - Art.º 12.º n.º 1; 
c) A Assembleia Municipal é o órgão competente para aprovar as taxas do município e 
fixar o respetivo valor, nos termos da al. b) do n.º 1 do art.º 25.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro;  
d)  Cabe à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 
matérias da competência desta. 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. ccc) do n.º 1 do art.º 
33.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresentar uma proposta à 
Assembleia Municipal para fixar o percentual de 0,25% relativo à Taxa Municipal 
de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no ano de 2023. 

Deliberação:  
 
 
 

9. Contrato de urbanização no âmbito da operação de loteamento, inserida no Plano de 
Pormenor da Mata de Sesimbra Zona Sul a que respeita o processo n.º 01/2020 – 
retificação/alteração da deliberação de 12.outubro.22, no que respeita à área de 
cedência do reservatório de água  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
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10. Reabilitação de 60 habitações no Bairro Municipal da Almoinha – candidatura ao IRHU 
– submissão – aprovação – ratificação (Presidente)  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
 
 

11. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua do Forno” – Zambujal de Cima – aquisição de 
sinalização – transferência para a Junta de freguesia do Castelo  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a atribuição do topónimo “Rua do Forno”; 
- proceder à transferência para a Junta de Freguesia do Castelo, para aquisição da 
sinalização toponímica necessária para identificar o topónimo, no valor de 72,00€, 
correspondente a 1 placa toponímica. 

Deliberação:  
 
 

12. Toponímia – atribuição de topónimo “Estrada do Túnel” – Assenta / Zambujal de Cima – 
aquisição de sinalização – transferência para a Junta de freguesia do Castelo  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a atribuição do topónimo “Estrada do Túnel”; 
- proceder à transferência para a Junta de Freguesia do Castelo, para aquisição da 
sinalização toponímica necessária para identificar o topónimo, no valor de 
288,00€, correspondente a 4 placas toponímicas. 

Deliberação:  
 
 

13. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua Moinho do Facho” – Facho de Santana – 
aquisição de sinalização – transferência para a Junta de freguesia do Castelo  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a atribuição do topónimo “Rua Moinho do Facho”; 
- proceder à transferência para a Junta de Freguesia do Castelo, para aquisição da 
sinalização toponímica necessária para identificar o topónimo, no valor de 
216,00€, correspondente a 3 placas toponímicas. 

Deliberação:  
 
 

14. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua de Santa Filomena” – Fornos/Aldeia do Meco 
– aquisição de sinalização – transferência para a Junta de freguesia do Castelo  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a atribuição do topónimo “Rua de Santa Filomena”; 
- proceder à transferência para a Junta de Freguesia do Castelo, para aquisição da 
sinalização toponímica necessária para identificar o topónimo, no valor de 
144,00€, correspondente a 2 placas toponímicas. 

Deliberação:  
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15. Toponímia – atribuição de topónimo “Travessa Alfredo Keil” – Quinta do Conde – 

aquisição de sinalização – transferência para a Junta de freguesia da Quinta do Conde  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a atribuição do topónimo “Travessa Alfredo Keil”, na Boa Água; 
- proceder à transferência para a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, para 
aquisição da sinalização toponímica necessária para identificar o topónimo, no 
valor de 144,00€, correspondente a 2 placas toponímicas. 

Deliberação:  
 
 
 

16. Toponímia – atribuição de topónimo “Rua António Ferreira Gomes” – Quinta do Conde – 
retificação da deliberação de 24.03.1993, no que respeita ao traçado da via – aquisição 
de nova sinalização – transferência para a Junta de freguesia da Quinta do Conde  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 
- aprovar a atribuição do topónimo “Rua António Ferreira Gomes”, Boa Água e 
retificar a deliberação de 24.março.1993, no que respeita ao traçado da via em 
causa; 
- proceder à transferência para a Junta de Freguesia da Quinta do Conde, para 
aquisição da sinalização toponímica necessária para identificar o topónimo, no 
valor de 144,00€, correspondente a 2 placas toponímicas. 

Deliberação:  
 
 
 

17. Reconhecimento da área do domínio público, que ocupa parcialmente e atravessa o 
prédio sito em Aiana, descrito na CRP sob o n.º 1.459, art.º 174 da Secção K – Maria 
José Pereira – retificação da deliberação de 17.março.2021, no que respeita à 
identificação de um arruamento (Rua de Damão)  
(Presidente) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere, retificar a deliberação de 
17.março.2021, de acordo com o seguinte: 
Onde se lê: “Rua de Damão” 
Deve ler-se: “Caminho sem classificação toponímica – CCGC_1480”.  

Deliberação:  
 
 
 

18. Medidas de apoio à economia local 2022/2023 – dinamização de concurso “Em 
Sesimbra, Natal é no comércio local!” – aprovação  
(Vereadora - Pelouro de Economia Local e Gestão de Equipamentos) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere: 

Deliberação:  
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19. Programa Formação + Próxima – colaboração entre o Município e Turismo de Portugal/ 
Escola de Hotelaria de Setúbal – minuta – aprovação  
(Vereadora - Pelouro do Turismo) 

Considerando que:  

a) O Governo português aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, 
de 16 de junho, o Plano «Reativar o Turismo | Construir o Futuro», que contempla um 
conjunto de medidas que visam estimular a economia e a atividade turística, permitindo 
superar os objetivos e as metas de sustentabilidade económica, ambiental e social definidas 
na Estratégia Turismo 27, promovendo o Turismo ao longo de todo o ano e em todo o território 
e mantendo as pessoas - profissionais, turistas e residentes - no centro da Estratégia e da 
Ação; 

b) No Pilar 4 deste Plano: Construir Futuro, está inscrita a medida P4.2 – Conhecimentos e 
Qualificações, que prevê o desenvolvimento de um programa de formação para 75 000 
trabalhadores do Turismo, a promover sob a designação Programa Formação + Próxima.” 

c) O Turismo de Portugal, enquanto organismo responsável pela promoção, valorização e 
sustentabilidade da atividade turística, contribui igualmente para a qualidade do serviço 
prestado pelas empresas e agentes do setor,  

d) O Município, enquanto agente de conhecimento e de desenvolvimento do seu território, dotado 
de forte capacidade de mobilizar as suas comunidades e o tecido empresarial local, constitui-
se como parceiro de importância estratégica para o desenvolvimento do Programa Formação 
+ Próxima; 

e) Ao Município são cometidas atribuições no domínio da educação e promoção do 
desenvolvimento, respetivamente, pelas alíneas d) e m) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
Lei 75/2013, de 12 de Setembro. 

►É proposto que a Câmara Municipal, a aprovação da minuta do presente 
Protocolo de Cooperação com o Turismo de Portugal, através da Escola de 
Hotelaria e Turismo de Setúbal e o Município de Sesimbra na realização do 
Programa Formação + Próxima, garantindo as condições e os meios necessários 
à concretização do programa de formação. 

Deliberação:  
 
 
 

20. 19.ª Assembleia Municipal de Jovens “Sesimbra nova era” – subsídio eventual – entrega 
aos Agrupamentos de Jovens 
(Presidente) 

- Atendendo a que a Assembleia Municipal de Sesimbra dinamiza desde o ano de 2006 
o projeto Assembleia Municipal de Jovens, que visa fomentar a participação das novas 
gerações, reforçar o espírito de cidadania, contribuir para a sua formação através do 
desenvolvimento da personalidade e do caráter, e proporcionar maior conhecimento 
sobre a realidade local e das instituições democráticas; 
- Considerando que a Assembleia Municipal de Sesimbra, aprovou por unanimidade, 
no passado dia 17 de junho de 2022, na sua 1.ª reunião da Sessão Ordinária de Junho, 
a realização da 19.ª Assembleia Municipal de Jovens, com o tema da edição “Sesimbra 
nova era”; 
- Considerando que a 19.ª Assembleia Municipal de Jovens prevê a atribuição de 
apoios financeiros a cada um dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Sesimbra 
num valor global de 5 mil euros, conforme é mencionado no ofício endereçado pelo Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra, registo de entrada n.º 21066, de 22 
de junho de 2022, cuja cópia junto se anexa; 
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►É proposto que a Câmara Municipal delibere, nos termos da alínea o) do n.° 1, do 
art.º 33, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o seguinte: 
- Atribuir ao Agrupamento de Escolas Michel Giacometti, NIF 600 074 641, um 
apoio de 1 000,00 euros, para a melhoria das condições da sala de convívio dos 
alunos; 
- Atribuir ao Agrupamento de Escolas da Boa Água, NIF 600 083 780, um apoio de 
1 000,00 euros, para a edição de um livro de histórias de cidadãos do concelho, 
baseado fundamentalmente nos relatos e memórias de séniores; 
- Atribuir ao Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde, NIF 600 073 939, um 
apoio de 1 000,00 euros, para a aquisição de material digital para 
projetos/espaços digitais ou multifuncionais; 
- Atribuir ao Agrupamento de Escolas Navegador Rodrigues Soromenho, NIF 600 
075 865, um apoio de 1 000,00 euros, para a aquisição de equipamento para a 
elaboração e visualização de conteúdos de realidade virtual; 
- Atribuir ao Agrupamento de Escolas de Sampaio, NIF 600 024 032, um apoio de 
1 000,00 euros, para a aquisição de equipamento para a criação de objetos com 
recurso a impressoras 3D. 

Deliberação:  
 
 
 

21. Clubes, associações e agrupamento de escolas da Boa Água – atividade desportiva 
federada – regulamento municipal de apoio ao associativismo desportivo – antecipação 
de subsídios de setembro a dezembro’2022 – subsídios mensais e celebração de 
contratos programas de desenvolvimento desportivo – minuta – aprovação 
(Presidente - Pelouro do Desporto) 

►É proposto que a Câmara Municipal delibere,  

Deliberação:  
 
 
 
 

III.PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 
 
 
 
IV. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

1. Minuta da Ata da Reunião de Câmara Municipal – aprovação  

Deliberação:  


