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INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE MUNICIPAL 
 

Informação da actividade municipal nos termos da alínea c) do n.º 2 do Artigo 25, do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, referente ao período que decorre de 25 de Fevereiro de 2014 até à presente 

data. 

 

Reuniões com Munícipes, Entidades e serviços da Câmara Municipal, nomeadamente: 

 

Reuniões com Juntas de Freguesia, relacionadas com diversos assuntos: 

Junta de Freguesia de Alfeizerão; 

Junta de Freguesia da Maiorga; 

União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes; 

União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria; 

Junta de Freguesia de Aljubarrota; 

Junta de Freguesia do Bárrio; 

Junta de Freguesia da Benedita; 

Junta de Freguesia da Cela; 

Junta de Freguesia de Évora de Alcobaça; 

Junta de Freguesia de São Martinho do Porto; 

Junta de Freguesia de Turquel; 

Junta de Freguesia do Vimeiro. 

 

Reuniões, Recepções, Eventos e Comunicação Social, relacionados com assuntos 

diversos: 

Reuniões de Câmara; 

Reuniões dos Serviços Municipalizados de Alcobaça: 

Reuniões do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Oeste; 

Reuniões da Comissão Executiva do Turismo do Centro; 
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Comissão de Festas de Chiqueda; 

Clube de Ténis de Alcobaça; 

Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza; 

Associação das Cidades com Mosteiros Património da Humanidade; 

Cooperativa Agrícola de Alcobaça; 

GNR de Leiria; 

Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia; 

Secretário de Estado da Energia; 

Associação de Defesa e Valorização do Património Cultural da Região de Alcobaça - 

ADEPA; 

Associação de Pais dos Alunos do Centro Escolar de Alcobaça; 

Entrega de 3 fogos de habitação social em Alfeizerão; 

Direcção Geral do Património Cultural; 

Assembleia-geral Ordinária da Águas do Oeste; 

Parque Nacional das Serras de Aire e Candeeiros – PNSAC; 

Cruz Vermelha Portuguesa; 

Associação de Socorros da Cela; 

Procissão Senhora dos Passos; 

Noite de Fados, Centro Social de Évora; 

41º Aniversário do Grupo Recreativo e Desportivo de Vale de Maceira; 

Autoridade Nacional de Protecção Civil de Leiria; 

Lusiaves; 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional; 

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública; 

Visita ao Centro Escolar de Alcobaça; 

Direcção de Finanças de Leiria; 

CEERIA; 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça; 

Instituto de Segurança Social, Centro Distrital de Leiria; 

Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário; 

Movijovem; 
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Assembleia da Cister S.A.; 

Inauguração das máquinas de exercício em São Martinho do Porto; 

Leader Sports Network / Turismo do Centro de Portugal; 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; 

Sessão de Encerramento do Seminário Regional “Inovação na Agricultura, Agro-

indústria e Floresta” da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Alcobaça; 

OPIUM; 

Sociedade Portuguesa de Inovação - SPI; 

Nova Alcobaça; 

Ginásio Clube de Alcobaça; 

Organização Funcional de Feiras e Eventos - OFFE; 

Creating Hotels; 

Inauguração da exposição da Escola Superior de Arte e Design; 

Cinco Rios; 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Concelho de Alcobaça; 

Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro; 

Assembleia Intermunicipal da OESTECIM; 

Inauguração da estátua de São Bernardo; 

Bombeiros Voluntários da Benedita; 

Prof. António Delgado, Escola Superior de Arte e Design – ESAD; 

Atendimento a munícipes. 

Atendimento a funcionários. 

 

Pelouro da Cultura, Educação, Acção Social, Juventude, Associativismo e 

Desporto 

 

Cultura 

Coordenação da reunião sobre a criação da Rede de bibliotecas do concelho de 

Alcobaça, que contou com a presença dos eventuais parceiros (directores e 

professores/as bibliotecários/as dos Agrupamentos de Escolas, EPADREC, Externato 

Cooperativo da Benedita, Universidade de Coimbra);  
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Conferência de imprensa para apresentar eventos culturais: Ao Teatro Festival; 

programação de Abril a Junho do Cine-teatro e Books & Movies; 

Participação na reflexão estratégica da Artemrede; 

Carnaval Folia & Algazarra 2014: animação com diversos DJ’s e dias dedicados a 

Carnaval Sénior, Carnaval das Crianças, Carnaval do CEERIA e Enterro do Entrudo;  

Colaboração com a organização das cerimónias da Semana Santa na Vila de São 

Martinho do Porto.  

Reuniões preparatórias dos eventos: Books & Movies, Feira de S. Bernardo, Aljubarrota 

Medieval; 

Atendimento ao público em assuntos relacionados com a actividade do Pelouro; 

Comunicação no Painel II do Seminário “Turismo e Património Cultural: oportunidades 

e desafios” relativa à Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais; 

Participação na reunião preparatória do site do Município. 

 

Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro 

Cinema: - Plano de Fuga; - Frozen O Reino do Gelo; - Golpada Americana; - Jack 

Ryan: Agente Sombra; Ao Encontro de Mr. Banks; Robocop. 

Música: - Banda Sinfónica de Alcobaça; - The Happy Mess; - Espectáculo Primavera - 

A Festa da Natureza; - Workshop Big Band; - Concerto Solidário Páscoa; The 

Legendary Tigerman; - Camané. 

Serviço Educativo: A Caminhada dos Elefantes; - Dia Mundial da Dança. 

Multidisciplinar: - O Gato Berlioz; - Gala Mega Agrupamento; III Gala do Jornal O 

Alcoa. 

Dança: - La Ligne de Vie. 

Teatro: - Ibéria; - Sopa de Massa; LX Comedy Club. 

Outros: - Assembleia JSD; - Colóquio (CEERIA); - Seminário Crédito Agrícola; 

Exposição “Arte do Externato Cooperativo da Benedita”; - Seminário “Cuidados do 

Desportista” 

Reuniões de programação e produção 

Acompanhamento de vista técnica de comitiva do Município da Marinha Grande ao 

espaço do Cine-Teatro 
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Acompanhamento de visitas técnicas para preparação de actividades a acontecer no 

Cine-Teatro e de serviços de manutenção de equipamentos;  

Gestão de recursos humanos para garantir o pessoal de serviço durante os dias em que 

se realizam espectáculos. 

 

Turismo 

Reunião dos Mosteiros Portugueses, Património da Humanidade (MPH) Presença das 

Câmaras de Alcobaça, Batalha e Tomar); 

Planificação das acções de comunicação do projecto: publicidade na revista UP da TAP 

Portugal; presença dos MPH em feiras de turismo (Brasil, França, Espanha e 

Alemanha); outros assuntos estratégicos para o desenvolvimento do projecto; 

Reunião na Cooperativa Agrícola de Alcobaça para conhecimento de um projecto e 

eventuais acções futuras no âmbito do turismo; 

Participação na reunião com juntas de freguesia sobre os “Caminhos do Mar”; 

Gestão de recursos humanos para abertura ao público dos Postos de Turismo 7 dias por 

semana.  

O Município de Alcobaça, através da OesteCIM e do Turismo do Centro, voltou a estar 

presente, na Feira Internacional de Turismo de Lisboa – BTL 2014.  

Foram apresentados os seguintes projectos empresariais do concelho de Alcobaça: 

“Turismo Industrial – Cerâmica de Alcobaça”, ARFAI/IGM 

“Perfect Wave” “Chita de Alcobaça” – empresa Made in Alcobaça 

Produtos da Fábrica do Empresário da Benedita 

Foram igualmente agendadas reuniões/sessões de trabalho para promoção/apresentação 

de produtos/serviços – da responsabilidade das empresas - Your Hotel & Spa, Hotel 

Santa Maria, Pink Impulse e Centro Equestre Internacional de Alfeizerão (CEIA). 

Os produtos apresentados em degustação foram: 

Vinhos da Adega Cooperativa de Alcobaça e Quinta dos Capuchos 

Doçaria conventual de Atelier do Doce e Georgina Mirão 

Chocolataria e Compotas: Cacau e Arte e CisterDoce (Quinta do Vale da Rosa) 

Distribuição de Maçãs de Alcobaça: Especial Frutas e Cooperfrutas 



 Município de Alcobaça 
Câmara Municipal 

Gabinete do Presidente 
 

 6 

A animação foi dedicada à promoção de Aljubarrota Medieval pela Associação 

“Companhia Livre”.  

 

Biblioteca 

Actividades 

Fevereiro: 

Assembleia Municipal; As histórias vão à escola - Centro Escolar Benedita; Alcobaça 

em Andanças – Workshop. 

Março: 

Workshop “Gestão Organizacional do Voluntariado”; Workshop ARTETERAPIA; As 

estórias da Mary; As Estórias vão à Escola – Centro Escolar da Benedita; Sarau de 

Poesia; Secção de esclarecimentos CDU; Atelier “P” de Pai; Centro de Emprego; As 

Estórias vão à Escola – Centro Escolar de Alcobaça; Hora do conto – EB1 Casal da 

Lagoa Workshop Nutrição na Corrida; Apresentação do Livro “Terra escuto” de Isabel 

Madaleno; Cinema ECO - Historia de uma abelha; Leitura Intemporal – São Martinho 

do Porto, Cela, Pataias, Benedita e Alcobaça; As Estórias vão à Escola – Centro Escolar 

de Alcobaça; Atelier "Pensamentos silenciados" Leitores de Palmo e Meio; Visita à 

Biblioteca de Alcobaça mais hora do conto – Pré do Centro Escolar de Alcobaça; 

Abril: 

As Estórias vão à Escola” – EB1 Casal Pardo; Oficina de Marcadores de Livros; Serão 

de contos com o Grupo SOS Contadores de Histórias; As Estórias vão à Escola – Centro 

Escolar da Benedita; As estórias da Mary; Lançamento dos Últimos Livros do Dr. 

Soares Rebelo; Projecto com Arte; Projecto com Arte – Cedência do Auditório; 

Concerto de encerramento da Masterclasse de Guitarras; “Livro com Orelhas” - oficina 

de origami; Projecto com Arte; Visita à Biblioteca de Alcobaça mais hora do conto – 

ATL Areeiro; Visionamento do Filme – Fundação Manuel Francisco Clérigo; 

Seminário Envelhecimento Activo; Feira do Envelhecimento Activo; Histórias com 

Ovo lá Dentro – Fundação Vida Nova; Visita mais histórias com Ovo lá Dentro – 

Centro de explicações Depois do toque;  “Livro com Orelhas” - oficina de origami; 

“Onde Guardo os meus Ovos” - oficina de expressão plástica; Visionamento do Filme; 

Encontro Geral de Colaboradores do CEERIA; ECO Exposição; Apresentação do livro 
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"Em troca de nada"; Oficina de carimbo de cortiça As Estórias vão à Escola – Pré 

Carris; Teatro pela USALCOA “ A cabacinha”; Visionamento de Filme; ECO 

Exposição; As Estórias vão à Escola – Pré Carvalhal; Visita mais história – Pré do 

Centro Escolar de Alcobaça; Encontro com a escritora “ Paula Araújo” – D. Pedro e 

Frei Estevão Martins Centro de Emprego”; Leitura Intemporal; Sessão de Poesia e aula 

de Tai chi – USALCOA ; As Estórias vão à Escola – Pré Casal Ramos. 

 

Museologia 

Museu do Vinho de Alcobaça: 

Coordenação técnica e científica do Museu do Vinho de Alcobaça; 

Desenvolvimento da colaboração com o Instituto do Vinho e da Vinha - processo de 

constituição do Centro de Documentação do Museu do Vinho de Alcobaça com o apoio 

da Biblioteca Municipal de Alcobaça; 

Revogação do protocolo de parceria com a Adega Cooperativa de Alcobaça e 

Cooperativa Agrícola de Alcobaça (Gestão Administrativa do Museu do Vinho de 

Alcobaça); 

Desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Instaladora do Museu do Vinho presidida 

pelo Presidente da Câmara – levantamento arquitectónico, investigação vitivinícola e 

histórica, programa e projecto museológico das áreas da Destilaria, Armazém Novo e 

Balseiros; 

Desenvolvimento dos trabalhos de programação e gestão do Museu do Vinho de 

Alcobaça: programa de estágios de técnicos superiores de turismo; manutenção dos 

espaços museológicos, recolha de espólio e documentação museológica fora do circuito 

expositivo, conservação e restauro de espólio do museu; activação do serviço educativo 

do museu; visitas guiadas ao público individual e grupos organizados; controlo 

financeiro e administrativo; workshop de vinhos em colaboração com a Adega 

Cooperativa de Alcobaça; Visita-Aula do Curso de Museologia da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humana da Universidade Nova de Lisboa; 

Conclusão dos trabalhos preparatórios do projecto do “Festival Gastronómico do 

Frango na Púcara”: proposta da empresa OFFE apresentada ao senhor Presidente da 

Câmara e Vereadora da Cultura 
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Parceria com a EPADRC na organização no Museu do Vinho do evento intitulado "Há 

Gastronomia no Museu do Vinho" incluiu: Seminário “Territórios de Cister em 

Desenvolvimento”, visitas guiadas ao museu (diurnas e nocturnas), jantar de gala na 

adega dos tonéis e concertos de música erudita da Academia de Música de Alcobaça; 

Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa no âmbito do Projecto da Histórias do 

Centro (FIL); 

Desenvolvimento de contactos e marcações com operadores turísticos nacionais e 

internacionais; 

Entrevista à Agência Lusa, cujo tema foi o balanço do trabalho técnico e científico do 

Museu do Vinho de Alcobaça desde a sua reabertura em Junho de 2013. 

Entrevista à Antena 1 cujo tema foi o balanço do trabalho técnico e científico do Museu 

do Vinho de Alcobaça desde a sua reabertura em Junho de 2013. 

Dois artigos de opinião no Região de Cister no destacável do jornal dedicado ao evento 

“Há Gastronomia no Museu do Vinho de Alcobaça” de autoria da vereadora da Cultura 

e do museólogo da Câmara Municipal de Alcobaça; 

Participação no programa da Rádio Cister “Publicamente” dedicado ao evento “Há 

Gastronomia no Museu do Vinho de Alcobaça” com a presença do museólogo da 

Câmara Municipal de Alcobaça, bem como da EPADRC, Academia de Musica de 

Alcobaça e Adega Cooperativa de Alcobaça.  

 

Museologia: Museu Raul da Bernarda (CMA- Pelouro da Cultura) 

Coordenação técnica e científica do Museu Raul da Bernarda (Unidade de Turismo, 

Cultura e Desporto) 

Desenvolvimento dos trabalhos de programação e gestão do Museu Raul da Bernarda – 

Manutenção do edifício; gestão da colecção móvel (registo de novas entradas no 

espólio], desenvolvimento do serviço educativo (visitas orientadas a grupos no 

desenvolvimento de um programa específico para as escolas e ATL; 

Acções de investigação associadas ao Rancho do Alcoa e Raul da Bernarda: contacto 

com informantes (fundadores, família; antigos membros; trabalhadores); 

Desenvolvimento de trabalho de investigação histórica e tecnológica – início de um 

programa de investigação tendo como objectivo a recolha de informação patrimonial e 
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histórica sobre a cerâmica de Alcobaça (entrevistas) tendo como fim a constituição de 

roteiro da cerâmica e a preparação de um programa para um “novo” museu da cerâmica 

de Alcobaça com a preparação do levantamento fílmico e fotográfico de apoio à 

investigação da cerâmica; 

Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa no âmbito do Projecto da Histórias do 

Centro; Desenvolvimento de contactos e marcações com operadores turísticos nacionais 

e internacionais; 

Preparação e arranque do projecto Água, Terra, Mão e Fogo - Residências Artística de 

Cerâmica Contemporânea em Alcobaça e com parceria entre ADEPA, a Fábrica 

Perpétua, Pereira & Almeida e o Museu Nacional Soares dos Reis e tendo o apoio da 

Câmara Municipal de Alcobaça na área da museologia através da coordenação técnica e 

científica do Museu Raul da Bernarda, contando com 15 artistas nacionais e brasileiros 

que desenvolveram trabalhos em contexto da fábrica entre Abril e Agosto, culminando 

numa grande exposição a ocorrer no Museu Nacional dos Reis, entre Setembro e 

Outubro. Participação na Mesa Redonda de apresentação do projecto ocorrido no Museu 

Nacional Soares dos Reis.  

Museologia e Património Cultural: Apoio Técnico e Científico à Comunidade: 

Núcleo de Arte Sacra de Aljubarrota: apoio técnico e monitorização das acções na área 

da conservação, documentação e exposição – formação técnica para a monitorização da 

exposição disponibilizada pela Junta de Freguesia de Aljubarrota. Emissão dos 

desdobráveis do núcleo e promoção na Bolsa de Turismo de Lisboa;  

Reactivação do processo de constituição da Associação Museu dos Coutos de Alcobaça 

cuja orgânica se baseia na parceria entre a Câmara Municipal de Alcobaça e a ADEPA. 

Preparativo para a inscrição notarial e órgãos sociais.  

 

Turismo Cultural/Acções Mais Relevantes: 

Participação na preparação do evento Books and Movies – Alcobaça 2014 – da vertente 

ligada ao cinema e vídeo, bem como coordenação dos trabalhos inerentes ao festival 

rock a ocorrer no Museu do Vinho de Alcobaça a 7 de Junho de 2014. Desenvolvimento 

de contactos com parceiros comerciais (Refrige, Unicer e Central de Cerveja).  
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Desenvolvimento do inquérito individualizado ao turista de Alcobaça: iniciado no final 

de Setembro e que terá um desenvolvimento ininterrupto durante um ano (Setembro 

2013-2014): desenvolvimento da 2.ª fase aplicada no perímetro do centro histórico da 

cidade de Alcobaça e em São Martinho do Porto – aplicação nos postos de turismo 

[Alcobaça e São Martinho do Porto], estruturas hoteleiras (D. Inês, Santa Maria, Challet 

Fonte Nova; Your Hotel & SPA; Real Abadia, Pensão Corações Unidos], museus 

[Museu do Vinho, Raul da Bernarda, Parque dos Monges], mosteiros [Alcobaça e Cós], 

comércio local (Made in Alcobaça] e restauração [António Padeiro e Estremadura] - 

648 Inquéritos obtidos desde Setembro de 2013; 

Desenvolvimento do projecto “Histórias do Centro”, parceria envolvendo o Município 

de Alcobaça, Município da Batalha, Município de Leiria, Município de Porto de Mós, 

Fundação Batalha de Aljubarrota e Parque dos Monges, através da aplicação de um 

bilhete único para o Museu do Vinho de Alcobaça, Museu Raul da Bernarda, Parque 

dos Monges, Centro Interpretativo da Batalha de Aljubarrota, Museu da Comunidade 

Concelhia, Castelo de Leiria e Castelo de Porto de Mós. Participação na Bolsa de 

Turismo de Lisboa – desenvolvimento de contactos e marcações com operadores 

turísticos nacionais e internacionais e participação na Feira de Envelhecimento Activo, 

em Alcobaça;  

Reactivação do projecto “Percursos Pedestres de Cós – Trilhos do Património” em 

parceria com a Junta de Freguesia de Cós, Agrupamento 522 Corpo Nacional de 

Escutas – Coz e Centro Bem-Estar Social da Freguesia de Coz. Apoio da Câmara 

Municipal de Alcobaça na componente técnica e científica na área da museologia e 

património. Constituição do grupo de trabalho local e avaliação dos recursos financeiros 

e meios logísticos. 

Desenvolvimento do projecto de constituição de circuitos turísticos de Alcobaça - 

Projecto "Alcobaça In: Rotas Com História" Configuração final de sete circuitos 

pedestres, ciclopédicos e automóvel. Orçamentação dos custos com os recursos 

logísticos (equipamento e meios de divulgação). 

Orientação de visitas guiadas ao património cultural alcobacense a entidades e grupos 

organizados: Museu Raul da Bernarda; Museu do Vinho e Núcleo de Arte Sacra de 

Aljubarrota. 
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Divisão de Acção Social  

Atendimento, acompanhamento e encaminhamento de casos: detecção das necessidades 

dos indivíduos, e delineamento em conjunto com o munícipe / família das soluções 

possíveis, bem como descoberta de equipamentos e respostas sociais que têm ao seu 

dispor; estabelecer e facilitar contactos com outros serviços sociais; Auxílio às famílias 

na resolução os problemas, através dos próprios meios e a aproveitarem os benefícios 

que os diferentes serviços lhes oferecem; 

Cooperação com instituições e serviços, de forma a prestar um serviço adequado e 

potenciar os recursos existentes; Propostas de atribuição de Tarifários Sociais para o 

Consumo de Água dos Serviços Municipalizados de Alcobaça; Propostas com vista à 

aplicação de apoios excepcionais ao nível da acção social escolar; Acompanhamento de 

processos de atribuição de material de construção a estratos sociais desfavorecidos; 

Acompanhamento das situações dos residentes e respectivas habitações dos Bairros 

Sociais do concelho; Entrega dos apartamentos no âmbito da habitação social em 

Alfeizerão – 3 apartamentos; Participação no Núcleo Local de Inserção (semanalmente 

às 5.as feiras); 

 

Criação de Comissões Sociais de Freguesia: 

Comissão Social de Freguesia de Benedita  

Comissão Social de Freguesia de Alcobaça e Vestiaria  

Comissão Social de Freguesia de Coz, Alpedriz e Montes  

Comissão de Freguesia de Turquel  

Comissão Social de Freguesia de Évora de Alcobaça  

Comissão de Freguesia de Alfeizerão  

Comissão de Freguesia de S. Martinho do Porto 

Comissão de Freguesia do Vimeiro 

Comissão de Freguesia da Maiorga 

Comissão de Freguesia de Bárrio 

Comissão de Freguesia de Bárrio  

Comissão de Freguesia de Aljubarrota 
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Seminário e Feira do Envelhecimento Activo, 11 e 12 de Abril; 

Conclusão da análise de processos, com vista à Atribuição das Bolsas de Estudo 

referente ao ano lectivo 2013/2014 e elaboração do projecto de lista de Ordenação 

Provisória dos candidatos admitidos e excluídos;  

Organização dos Passeios Seniores de 2014. 

 

Banco Local de Voluntariado de Alcobaça 

Recepção da inscrição de 5 novos/as voluntários/as; 

Orientação e realização de entrevistas de perfil a 5 voluntários/as; 

Recepção de 10 voluntários/as para esclarecimentos dos diversos programas de regime 

de voluntariado existentes no Banco Local de Voluntariado; 

Colaboração com o CEERIA na realização de entrevistas de perfil a 4 voluntários/as 

com vista à sua integração na Organização, em programas de regime de voluntariado 

regular; 

Inserção de 1 nova inscrição para entidade promotora de voluntariado (Casa da Família 

do Acipreste), que solicitou 4 voluntários/as nas áreas de Ciências Sociais e Desporto; 

Realização do Workshop “Gestão de Voluntariado Organizacional” que decorreu no 

passado dia 7 de Março, no Auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça; 

Recepção de um novo programa de voluntariado de aprendizagem da língua alemã; 

Realização de uma campanha de recolha de alimentos, que decorreu nos dias 05 e 06 de 

Abril, no hipermercado Continente, que contou com a participação de 27 voluntários/as, 

tendo estes/as angariado cerca de 2900 kg de alimentos, posteriormente distribuídos 

pelos Bancos Alimentares do concelho, de acordo com as necessidades mais urgentes; 

Integração de 4 voluntárias com vista a participarem na “Feira do Envelhecimento 

Activo”, a decorrer no dia 12 de Abril, no Jardim da Biblioteca Municipal de Alcobaça, 

tendo como objectivo principal a divulgação do Serviço do Banco Local de 

Voluntariado. 

 

Projecto Romá  

Intervenção com 6 crianças do 1º ciclo e dois jovens do 2º Ciclo; 
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No âmbito deste projecto foram realizadas actividades e sessões de promoção para a 

cidadania, reuniões com professores titulares/directores de turma, com vista a uma 

articulação entre a escola e a família, de forma a combater as problemáticas de cada 

aluno. 

 

Associativismo  

Estão a decorrer as candidaturas para a atribuição de Incentivos para a Prossecução de 

Actividades de Interesse Municipal de Natureza Cultural; 

Foram também efectuadas divulgações de acções desenvolvidas pelas associações, a 

pedido das mesmas. 

 

Alcobaça Amiga  

O Serviço Alcobaça Amiga, no âmbito de pedidos de colaboração, realiza transportes 

com uma regularidade semanal, nomeadamente com a Unidade de Cuidados à 

Comunidade de Alcobaça, com o serviço de educação desta Câmara e com a Equipa 

Local de Intervenção Precoce de Alcobaça / Nazaré (ELI). Para além destes foram 

também realizados cinquenta e três serviços de transportes a pedido da equipa de 

Rendimento Social de Inserção, da ELI, do CEERIA e de Munícipes manifestamente 

carenciados que já são acompanhados por este Serviço; 

Campanha Doar - Recolha de doações e seus encaminhamentos para famílias 

carenciadas; 

Atendimento aos munícipes que se dirigem a este serviços e sempre que necessário 

reencaminhamento para as diversas respostas; 

Orientação de Estágio Profissional de Serviço Social. 

 

Centro de Atendimento a Jovens - CAJ 

Realização de sessões de trabalho preparatórias para intervenção com crianças / 

adolescentes; 

Divulgação das ofertas formativas aos diferentes agentes educativos. 
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Apoio Psicológico 

Foram efectuadas, durante o período indicado, 265 sessões em contexto clínico 

(correspondendo a 71 casos).  

 

Outras intervenções multidisciplinares 

Durante o período correspondente efectuaram-se 25 sessões com intervenção de 

diferentes áreas disciplinares, nomeadamente: Psicologia e Sociologia. 

 

Terapia da Fala 

Efectuaram-se cerca de 340 sessões de Terapia da Fala, em contexto clínico, 

correspondendo a 63 crianças em acompanhamento regular.  

 

CAJ – Fora de Portas 

Realização de 3 sessões sobre ‘gestão de conflitos’ para 50 alunos/as da ESDICA; 

Realização de 7 sessões sobre ‘adições’ para165 alunos/as da ESDICA; 

Acompanhamento (90 min.) de uma turma do Ensino Vocacional (15 alunos), tendo-se 

realizado 3 sessões com o objectivo de aumentar os índices de motivação e o 

consequente sucesso final; 

Realização de 7 sessões sobre ‘violência no namoro’ para 195 alunos/as da ESDICA / 

EPADRC; 

Realização de 2 sessões sobre ‘comportamentos alimentares’, para 50 alunos/as da 

ESDICA 

Realização de 12 sessões sobre ‘motivação / empreendedorismo’ (despertador), para 

150 alunos/as da EPADRC / ESDICA; 

Realização de 2 sessões sobre a importância do equilíbrio e da espontaneidade no 

controlo das emoções para 32 alunos/as do 6.º / 7.ª anos do Agrup.to de Escolas de S. 

Martinho do Porto, no âmbito do projecto ‘sucesso.com’;  

Realização de 3 sessões de ‘espontaneidade e equilíbrio’, para 65 alunos/as do ATL e 

Clube Juvenil do Centro Social Paroquial de Benedita e ATL do Centro de Bem Estar 

Social de Maiorga; 
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Análise de dados de inquérito por questionário efectuado a todos/as os/as alunos/as que 

frequentam o Ensino Secundário no concelho de Alcobaça com o objectivo de estudar 

as crenças existentes acerca da violência conjugal. 

Realização de 1 oficina de 'ambientes familiares positivos na adolescência' para 50 

encarregados de educação no Agrupamento de Escolas de Benedita; 

Realização de 1 oficina de 'autonomia' para 27 encarregados de educação no 

Agrupamento de Escolas de S. Martinho do Porto / APESAM. 

 

Projecto com Arte 

Apoio logístico ao Projecto Com Arte (terças feiras). 

 

Books & Movies 

Participação nas reuniões de produção do evento. 

 

Rede Social 

Estruturação de um Guia de Recursos / Carta Social 

Participação no Grupo de Domínio Social da OESTECIM  

 

Banco Local de Voluntariado 

Workshop em 'Gestão de Voluntariado Organizacional' 

 

Educação 

Gestão de Pessoal não docente: 

Gestão do Pessoal não docente do Município colocado nos estabelecimentos do ensino 

básico e pré-escolar; 

Atendimento. 

 

Acção Social Escolar do 1.º Ciclo: 

Organização dos processos dos auxílios económicos para os alunos do 1.º ciclo para ao 

no lectivo  
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Atendimento. 

 

Refeições escolares:  

Articulação com as Associações de Pais e gestão do serviço de refeições nas escolas do 

1.º ciclo do Ensino Básico; 

Controlo do pagamento da comparticipação dos encarregados de educação para o 

serviço de refeição; 

Gestão do programa Sistema de Gestão de Refeições Escolares e Edubox . 

 

Actividades de Enriquecimento Curricular: 

Articulação com as entidades dinamizadoras das AEC e com os agrupamentos de 

escolas; 

Gestão de inscrições dos alunos;  

Controle de pagamentos às entidades dinamizadoras das actividades. 

 

Manutenção de edifícios de 1º Ciclo: 

Encaminhamento dos pedidos de reparações, mobiliário e equipamentos; 

Articulação com os respectivos funcionários para tratamento de pedidos de reparações; 

Encaminhamento dos pedidos de expediente e limpeza das EB1; 

Tratamento de pedidos para remodelação/adaptações nos edifícios de 1º ciclo e JI; 

Pedidos de orçamentos e articulação com as empresas; 

Articulação com as escolas do concelho; 

Tratamento dos assuntos ligados à manutenção dos dois Centros Escolares; 

Actualização dos mapas de reparações; 

Actualização dos mapas de despesa mensal. 

 

Colaboração no projecto socioeducativo Romá: 

Realização de sessões de Desenvolvimento de Competências e Expressões com alunos 

de etnia da EB2/3 Frei Estêvão Martins; 

Reuniões de articulação com os parceiros sociais. 
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Desporto 

Controlo do Projecto de Desporto Sénior – época regular, que teve o seu início em 

Setembro;  

Controlo do Projecto Enriquecimento Curricular / educação Física que teve o seu início 

em Setembro; 

Reuniões e resolução de variados problemas e situações ocorridas no âmbito de 

competências do pelouro;  

Diversas informações e comunicações internas variadas sobre assuntos a serem levados 

às diversas reuniões de Câmara e ações a realizar sobre diversos assuntos; 

Fecho do Programa de Incentivos Desportivos 2013/14 aos clubes com Protocolos e 

outros; 

Gestão do Pavilhão Municipal em diversos eventos da AACD; 

Preparação do evento 25 de Abril e dia da criança; 

Orientação dos estagiários da Escola D. Inês de Castro; 

Orientação dos estagiários com estágio profissional; 

Participação no Carnaval; 

Preparação da Feira do Envelhecimento activo. 

 

Apoio logístico/material: 

Clube Natação de Alcobaça, apoio com Bancadas e porta Bandeiras para Torneio de 

Natação; 

Alcobaça C. Ciclismo, apoio com grades evento de ciclismo; 

CD Concha Azul, apoio com aquisição de banco para suplentes; 

ACR Norte da Vila, apoio com 100 grades para evento de BTT. 

 

Apoio de recursos humanos: 

Abertura de cabine de som; 

Abertura de Merco Alcobaça para evento de Futebol de Rua; 

Abertura de pavilhão municipal para evento de futsal. 
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Apoio Lembranças: 

CCRD Burinhosa, apoio com sacos e lápis para passeio de TT. 

 

Apoio com infra-estruturas: 

Associação Alcobacense Cultura e Desporto, apoio com Pavilhão para eventos de 

Hóquei em Patins e Patinagem; 

Associação Futebol de Leiria, apoio com Merco Alcobaça;  

Bombeiros Voluntários de Alcobaça, apoio com pavilhão municipal; 

Agrupamento de Cister, apoio com pista de atletismo e balneários; 

Hóquei Clube de Turquel, apoio com pavilhão municipal; 

Alcobaça C. Ciclismo, apoio com pavilhão municipal para evento de ciclismo; 

SSAP, apoio com pavilhão municipal para férias desportivas. 

 

Apoio monetário: 

Karaté Clube de Alcobaça – informação para apoio com 500€ para evento de Natação; 

Alcobaça C. Ciclismo – informação para apoio com 1.200€ para evento de ciclismo; 

União Desportiva de Turquel, apoio com 7.500€ para aquisição de meio de transporte e 

640€ para obras; 

Ginásio Dino´s, apoio com 1000€ para evento do 25 de Abril e evento nas praias. 

 

Departamento Municipal de Ordenamento e Gestão Urbanística 

 

Secção de Licenciamento Urbanístico  
A Secção de Licenciamento Urbanístico, instruiu 31 Processos de Obras, 4 Pedidos de 

Informação Prévia, 2 Processo de Combustíveis, 6 Comunicações Prévias, 13 Processos 

de Licenciamento Zero, 79 Processos de Outras Actividades conexas com o Urbanismo, 

60 Certidões e 358 Requerimentos. Emitiu 52 Alvarás de Obras, 4 Alvarás de Licença 

de Ocupação de Via Pública, 1 Alvará (Artº 88º Dec-Lei 555/99), 0 Alvarás de 

Demolição, 18 Prorrogações do Prazo de Alvará, 30 Alvarás de Autorização de 

Utilização, 3 Aditamento de Alvará, 5 Alvará de Autorização de Alteração ao Uso, e 
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registou ainda 4 Depósitos de Fichas Técnicas de Habitação e emitiu 1299 Plantas 

Cartográficas. 

 
Fiscalização 
A Fiscalização emitiu 71 informações sobre processos de obras, 15 sobre obras de 

conservação, 3 declarações para IMI, 17 informações diversas, lavrou 7 autos de notícia, 

informou 31 números de polícia, 6 certidões, 3 caminhos. 

 
Unidade de Licenciamento 
A Unidade de Licenciamento emitiu 218 pareceres 

O Chefe de Unidade de Licenciamento emitiu 316 pareceres 

 
Unidade de Ordenamento 
Plano de Pormenor da ALEB na Benedita 

Adjudicação da correcção da cartografia através de fotogrametria à empresa BLOOM; 

Conclusão da adjudicação da formalização do plano a uma equipa exterior. 

Plano de Pormenor da Área de Intervenção Especifica dos Moleanos 

Recepção e posterior envio à Biodesign dos pareceres da CCDRLVT, ICNF, 

DRAPLVT e DGEG, relativos ao relatório de definição de âmbito da AAE; 

Reunião com Visa Consultores e Biodesign, para debater a proposta do PIER. 

 

Projectos 
Centro de Actividades Ocupacionais e Lar Residencial do CEERIA – Acompanhamento 

em obra, esclarecimentos e análise. 

Centro Bem-estar Social dos Montes – Aguarda tomadas de decisão 

Centro Social e Paroquial do Bárrio – Aguarda parecer da Segurança Social 

Centro Paroquial de Assistência de Nossa Senhora D’Ajuda Vestiaria – projecto de 

licenciamento para berçário 

Centro Cénico da Cela – Edifício Sede – Projecto de alterações  

Projecto de recuperação e valorização da ponte antiga de Chiqueda;  

Projecto dos novos balneários para o Estádio Municipal de Alcobaça;  

Projecto de Estacionamento para o Centro Social Paroquial do Bárrio; 
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Sistema de Informação Geográfico 
Várias consultas diárias e impressões aos elementos cartográficos disponíveis no SIG 

para esclarecimento de dúvidas dos vários serviços da CMA, maioritariamente questões 

relacionadas com a cartografia cadastral, ortofotomapas, PDM, confrontações, linhas de 

água, património, etc; 

Colaborar com a Eng.Teresa no Geomedia (risco de Incendio e Perigosidade); 

Inserção e actualização em ambiente SIG da nova informação dos Censos 2011; 

Colaboração com a Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, verificação da base de 

dados dos espaços verdes (jardins) e medição de áreas individuais, e por Freguesia, em 

ambiente SIG;  

Colaboração com a Unidade de Ambiente e Espaços Verdes, actualização das bases de 

dados dos Contentores e Ecopontos. 

Colaboração e fornecimento de informação à equipa que se encontra, a actualizar o 

programa de gestão urbanística e emissão de plantas GISMAT 

Actualização da base de dados das suiniculturas com base em ficha fornecida pelo 

gabinete veterinário, 

Actualização da base de dados dos equipamentos de saúde do concelho; 

Apoio ao gabinete do PDM, realização e montagem de projectos em ambiente SIG para 

seu preenchimento e actualização da base de dados das suiniculturas com base em ficha 

fornecida pelo gabinete veterinário. 

Consulta de elementos cartográficos e deslocações aos locais a fim de reunir elementos 

para informar requerimentos diversos, no total de: 31 Certidões de atribuição de 

números de polícia; 6 Certidões de localização de prédio e 3 Certidões de caminho; 

Análise, georreferenciação, inclusão em SIG e posterior informação das circunstâncias 

observadas para 13 pedidos de utilização de espaço no domínio público Marítimo em 

São Martinho do Porto (IPTM); 

Colaboração com diversas Juntas de Freguesia para complementação e harmonização da 

Toponímia dessas Freguesias; 

Recepção de propostas de toponímia de diversas freguesias, preparação dos processos 

para homologação em reunião de Câmara e sua inclusão no cadastro toponímico do 

Concelho; 



 Município de Alcobaça 
Câmara Municipal 

Gabinete do Presidente 
 

 21 

Continuação da análise em ambiente de SIG para cálculo do número de quilómetros de 

vias alcatroadas existentes no Concelho. Preparação de diversos mapas para 

complementação dessa informação e posterior inserção desses dados na respectiva Base 

de Dados. 

 
Revisão Plano Director Municipal 
Elaboração do Relatório da Avaliação das Carências e Necessidades Habitacionais a 

prever na revisão do PDM.  

Delimitação dos Espaços Agrícolas 

Entrega do objectivo SIADAP “Delimitação dos Espaços Agrícolas” e respectivo 

relatório justificativo. 

 

A CCDRLVT transmitiu novas directrizes a serem aplicadas na definição do sistema 

REN da Erosão Hídrica do Solo. 

Reunião a 14 de Março com o Gabinete Veterinário para verificação da base de dados 

das pecuárias e formas de obter os limites dos terrenos afectos a cada uma, para possível 

desafectação da REN. 

 
Exclusões à Reserva Agrícola Nacional 
Conclusão da proposta para desafectação da Reserva Agrícola Nacional resultantes da 

sobreposição da RAN bruta final com o Solo Urbano, os Aglomerados Rurais, os 

Espaços de Actividades Industriais, os Espaços de Equipamentos e Infra-estruturas, os 

Espaços de Ocupação Turística.  

 
Departamento Municipal de Obras e Ambiente 

 

Participação em Reuniões, Seminários e Conferências 

Participação na conferência “Change – Mudanças Climáticas Costeiras e Sociais”, no 

Instituto de Ciências Sociais; 

Participação no curso prático sobre avaliação dos serviços de resíduos, promovido pela 

ERSAR; 
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Participação no seminário “A Sustentabilidade nos Espaços Públicos”, promovido pela 

Biosafe e Penugreen; 

 

Levantamentos Topográficos 

Alfeizerão – Arruamento de acesso ao Centro Equestre; 

Aljubarrota - Parque Infantil no Largo da Padeira 

Aljubarrota – Implantação dos muros e dos portões do CEERIA; 

Benedita – Rua Joaquim Augusto Carvalho; 

Cós/Alpedriz/Montes- Esgotos pluviais em Alpedriz; 

Maiorga – Rua 1º de Dezembro; 

Maiorga – Estrada de acesso às Termas da Piedade; 

Pataias/Martingança – Terreno envolvente ao Centro de Bem-Estar Social de Pataias; 

 

Estudos e Projectos 

Em Carteira (CMA) 

Cemitério de Vimeiro – Ampliação e muro de suporte; 

Feira de Gado da Benedita – Projecto de Execução; 

Muro em Pataias; 

Muro na Rua Belo Horizonte, Benedita; 

Muro na Quinta do Reforteleiro, junto ao rio Baça; 

Museu do Vinho – Estudo; 

Pavilhão D. Pedro – Bar/Restaurante; 

Praça João de Deus Ramos – Bar/Restaurante; 

 

Em Carteira (Outras Entidades) 

Centro Paroquial da Vestiaria – Ampliação do Centro de Dia; 

Centro Social dos Montes; 

 

Em Elaboração (CMA) 

Alcobaça - Arruamentos; 

EN 356 – Reparação e beneficiação – Versão 3; 
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Iluminação Pública – Registo cartográfico; 

Mercado Municipal – Fase III; 

Plano de Pormenor da Zona Industrial de Pataias; 

 

Em Elaboração (Outras Entidades) 

Capela de Santo António, S. Martinho do Porto – execução de muro de suporte e 

escadas de acesso; 

Hóquei Clube de Turquel – Processo de regularização; 

 

Concluídos (CMA) 

Estátua de S. Bernardo – Projecto de implantação; 

Mercado Municipal – Fase II; 

Praça Damasceno Campos – Projecto de Arranjos Exteriores; 

Reforço e Adaptação das Estruturas de Defesa Costeira no Concelho de Alcobaça – 

Memória Descritiva e Relatórios Técnicos; 

 

Assistência Técnica, Análise a Projectos e Fiscalização de Obras (FO) 

Centro Escolar de Alfeizerão – AP; 

Centro Escolar de Turquel – AP; 

Monitorização das fissuras da EB 1 de Cela Nova – AT;  

 

Vistorias e Pareceres  

Vistoria à habitação de António Campos Francisco – Ponte de Jardim, Aljubarrota – 

Arrendamento; 

Pontão da Ribeira dos Morelos – Cela Velha; 

 

Obras de Empreitada 

Abertura de Concursos 

Neste período foram abertos os seguintes concursos: 

Infra-estruturas para a Estátua de S. Bernardo; 

Reabilitação do Mercado Municipal – II Fase; 
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Requalificação da Praça Dr. José Damasceno Campos; 

Reparação da EM 557 em Cruz das Mós; 

 

Obras em curso 

Autos de Medição de Trabalhos Normais 

Foram elaborados 3 Autos de Medição de Trabalhos, no valor global, com IVA 

incluído, de € 13.113,26, relativos a duas empreitadas. 

 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST)  

Encontram-se, nesta data, a ser acompanhadas todas as empreitadas que estão em curso. 

 

Recepções Provisórias  

Foi efectuada a recepção provisória da seguinte empreitada: 

Pavimentação da Estrada dos Candeeiros; 

 

Obras Executadas por Administração Directa 

Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

Serviço de canalizador, de carpinteiro e de electricista no Jardim-de-infância de 

Burinhosa; 

Serviço de pedreiro no Jardim-de-infância de Carris de Évora de Alcobaça; 

Serviço de pintor no Jardim-de-infância de Pisões; 

Serviço de canalizador e de serralheiro no Jardim-de-infância de Ribafria; 

Serviço de electricista na EB 1 de Areeiro; 

Serviço de electricista na EB 1 de Ataíja de Cima; 

Serviço de electricista na EB 1 de Burinhosa; 

Serviço de canalizador e de electricista na EB 1 de Carris de Évora de Alcobaça; 

Serviço de canalizador e de serralheiro na EB 1 de Carvalhal de Aljubarrota; 

Serviço de canalizador na EB 1 de Casal do Pardo;  

Serviço de canalizador na EB 1 de Casal Velho; 

Serviço de serralheiro, pedreiro, carpinteiro na EB 1 de Chiqueda; 

Serviço de canalizador na EB 1 de Évora de Alcobaça; 
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Serviço de canalizador na EB 1 de Valbom; 

 

Outras Escolas 

Centro Escolar de Alcobaça – serviço de canalizador e de electricista; 

Centro Escolar de Benedita – serviço canalizador e de electricista; 

 

Calcetamentos 

Foram efectuados trabalhos de calcetamento nas Freguesias de Alcobaça/Vestiaria, 

Cós/Montes/Alpedriz, Pataias/Martingança, S. Martinho do Porto; 

 

Estradas 

Foi efectuada a conservação corrente e limpeza em vias nas Freguesias de 

Alcobaça/Vestiaria, Alfeizerão, Bárrio, Cós/Montes/Alpedriz, Évora de Alcobaça, 

Pataias/Martingança, Turquel e Vimeiro; 

 

Foram levadas a cabo drenagens em rodovias nas Freguesias de Alfeizerão e Cela; 

 

Trabalhos de Electricidade 

Além dos trabalhos de electricidade integrados noutros pontos há a assinalar: 

Manutenção de semáforos; 

Alcobaça/Vestiaria – serviço de electricista na Habitação Social de Alcobaça; 

Alfeizerão – serviço de electricista na Habitação Social de Alfeizerão; 

S. Martinho do Porto – Holofote de iluminação da Igreja e serviço de electricista no 

Centro de Saúde; 

 

Outras Acções 

Continuação da colocação de sinais de trânsito e de pintura de passadeiras em 

Alcobaça/Vestiaria, Aljubarrota, Cela, Cós/Montes/Alpedriz, S. Martinho do Porto e 

Turquel; 
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Apoio às Juntas de Freguesia de: 

Évora de Alcobaça – serviço de pedreiro, canalizador e de calceteiro na zona envolvente 

ao Pavilhão Desportivo; 

S. Martinho do Porto – serviço de canalizador no Fontanário Público e serviço de 

serralheiro no portão da garagem da Junta de Freguesia; 

Turquel – serviço de pedreiro na sede da Junta de Freguesia; 

 

Apoio a outras Entidades 

Alcobaça – serviço de canalizador e de electricista na Unidade Móvel de Rastreio do 

Câncer da Mama; 

Alcobaça - pintura do asfalto no parque de Quartel dos Bombeiros Voluntários de 

Alcobaça; 

 

Cedências de Equipamento 

Foi cedido equipamento diverso, incluindo maquinaria, às Freguesias de Aljubarrota, 

Alfeizerão, Cela, Évora de Alcobaça, S. Martinho do Porto e Vimeiro; 

 

Ambiente 

Educação Ambiental 

Acções de Educação Ambiental 

“Água, um bem precioso a preservar” 

Tem como principal objectivo sensibilizar os alunos para a necessidade de preservar e 

conservar o recurso natural Água e promover a mudança de atitudes relativamente ao 

consumo e poupança da Água. Participaram nesta actividade 17 turmas dos Jardins-de-

infância e das Escolas do 1º Ciclo; 

 

“Vamos poupar Energia” 

Esta actividade pretende sensibilizar os alunos para a utilização de energias renováveis e 

incentivar o uso racional de energia. Participaram nesta actividade 5 turmas dos Jardins-

de-infância e das Escolas do 1º Ciclo; 
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“As árvores e a floresta” 

Esta actividade pretende sensibilizar os alunos para a importância das árvores na 

protecção do solo e diversidade dos ecossistemas e promover a adopção de 

comportamentos de protecção da floresta e da natureza. Participaram nesta actividade 

18 turmas dos Jardins-de-infância e das Escolas do 1º Ciclo; 

 

“Dia Mundial da Árvore e da Floresta – 21 de Março” 

Assinalado em parceira com a Juntas de Freguesia do Concelho. Os Munícipes puderam 

trocar papel velho e usado por plantas aromáticas/hortícolas. Foram entregues 3.399 kg 

de papel em todo o Concelho; 

 

Praias 

Limpeza das praias de Paredes da Vitória e Polvoeira com a colaboração de voluntários; 

Avaliação da reparação dos estragos nos estrados, painéis de informação e sulipas na 

praia de S. Martinho do Porto; 

Manutenção das papeleiras na marginal de S. Martinho do Porto; 

Informação sobre a falta de condições da praia de Pedra do Ouro para a prática balnear; 

Informação sobre a falta de acessos na praia de Paredes da Vitória; 

Preparação e submissão das candidaturas das praias de S. Martinho do Porto e Paredes 

da Vitória ao galardão Praia Acessível Praia para Todos; 

 

Higiene e Limpeza 

Prestação de serviços de limpeza urbana e de praias 

Continuação da limpeza urbana da Vila de São Martinho do Porto;  

Continuação da varredura mecânica de algumas sedes de freguesia, tais como 

Alfeizerão, Aljubarrota, Benedita, Pataias, São Martinho do Porto e Turquel; 

Acompanhamento da prestação de serviço de limpeza superficial diária do areal da praia 

de S. Martinho do Porto e semanal da praia da Gralha; 
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Outros serviços relevantes  

Remoção de viaturas da via pública por estarem em estacionamento abusivo e 

elaboração das respectivas notificações aos proprietários; 

Conclusão da limpeza de diversos andares da Habitação Social de Alfeizerão; 

Remoção dos resíduos verdes acumulados no terreno em frente à santa Casa da 

Misericórdia de Alcobaça 

Colocação de suportes de contentores na Vestiaria; 

Preenchimento e submissão do SIRAPA – Sistema Integrado de Resíduos da Agência 

Portuguesa do Ambiente; 

Preenchimento e submissão da informação relativa à qualidade dos serviços prestados 

de resíduos; 

 

Fiscalização 

Análise de reclamações com assoreamento, falta de limpeza de vedação das margens e 

desvios em linhas de água; 

Análise de reclamação sobre o mato e silvas existentes na Urbanização da Quinta do 

Outeiro; 

 

Espaços Verdes 

Arranjo da rotunda junto à Escola Secundária D. Inês de Castro; 

Poda dos plátanos do Centro de Bem-Estar Infantil de Alcobaça; 

Poda dos plátanos do parque de estacionamento em frente ao Estádio Municipal, em 

Alcobaça; 

Rearranjo dos canteiros e poda das árvores existentes no recinto da EB 1 de Cela; 

Remoção de acácias na Lagoa de Pataias; 

Remodelação dos canteiros no espaço em frente à Junta de Freguesia de Maiorga; 

Actualização do cálculo das áreas de espaços verdes de cada Freguesia; 

 

Parques Infantis 

Reparação do equipamento e corte do plátano seco no Parque Infantil de Alcobaça; 
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Vistoria e pareceres 

Emissão de 13 pareceres relativos a pedidos de licenças especiais de ruído; 

 

Unidade de Veterinária e Saúde Pública 

 

Reuniões, Seminários e Conferências 

Reuniões  

Fevereiro 

Médico Veterinário Municipal do Cadaval, no âmbito do PACE; “Feira do 

Envelhecimento Activo”, com o grupo do espaço saúde. 

Março 

Organização da “Feira do Envelhecimento Activo”; unidade de Ordenamento, relativo 

às explorações pecuárias na revisão do PDM; Pólo Equestre EPADRC – Books & 

Movies; Associação de Pais do centre Escolar de Alcobaça relativa ao Fornecimento de 

Refeições Escolares; Cooperativa Agrícola de Alcobaça, no âmbito de parcerias/apoios 

para a implementação de vários projectos da UVSP; 

Abril 

Ordenamento/SIG, relativo á georreferenciação das explorações pecuárias; pelouro da 

cultura no âmbito da organização da feira de São Bernardo; organização da “Feira do 

Envelhecimento Activo”; pelouro da Cultura no âmbito do evento Books & Movies. 

INOKEN, apresentação de produtos; DSVLVT, no âmbito do apoio a uma unidade 

industrial de fabrico de enchidos; Flor do Vale, no âmbito de parceria com a UVSP no 

evento Books & Movies. 

 

Actividades da Unidade de Veterinária e Saúde Pública 

Acções de Vacinação Anti-rábica no Gabinete Médico Veterinário 

Durante este período procedeu-se na UVSP à vacinação anti – rábica e identificação 

electrónica de canídeos num total de 10 animais.  
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Vistorias sanitárias, suinicultura, bovinicultura e canídeos; 

Realização durante este período de 20 eutanásias de animais vadios e errantes e 

entregues no Gabinete Médico Veterinário por variados motivos de Saúde Pública; 

Apoio ao produtor pecuário no âmbito do Regime de Exercício da Actividade Pecuária; 

na prestação de esclarecimento vários, no cumprimento da legislação em vigor; e 

instrução de processos para posterior entrega na DRAPLVT; 

Esclarecimentos vários relativamente ao correcto armazenamento/encaminhamento dos 

efluentes pecuários produzidos nas explorações pecuárias. 

 

Plano de adopção de animais nas instalações camarárias 

Durante este período de tempo foi possível através da divulgação oral, escrita e por 

intermédio de fotografias a adopção de 8 canídeos, e 6 felinos. 

 

Sequestros Sanitários em Casos de Mordedura de Canídeos 

Durante este período procedeu-se ao sequestro de 1 canídeo na sequência de ocorrência 

de ataque de canídeo a outros animais.  

 

Recolha e restituição de animais vadios ou errantes 

Recolha de animais vadios ou errantes por pessoal afecto ao serviço de higiene da 

UAEV em todo o concelho de Alcobaça, quer por solicitação via telefone ou escrito ou 

entrega na UVSP num total de 36 animais. 

Foram restituídos pelo Gabinete um total de 2 canídeos aos legítimos donos ou 

detentores do mesmo. 

 

Reclamações Sanitárias no âmbito do Bem Estar Animal /Saúde Animal/Ambiente 

Durante este período foram efectuadas verificações de reclamações sanitárias num total 

de 15 por todo o concelho ou por reclamação directa do munícipe ou por solicitação das 

autoridades policiais ou Presidentes de Junta. 

 

Acções de sensibilização 
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Participação na iniciativa “Brincando e aprendendo com os nossos pais”, dinamizada 

pelo Centro Escolar de Benedita, com o atelier “Porque os animais são nossos amigos!”; 

 

Intervenção na Área Higiene e Segurança Alimentar/Nutrição 

Controlo de Fornecimentos de Refeições Escolares  

Controlo da qualidade, higiene e segurança alimentar, de todos os espaços onde se 

manipula, confeccionam e servem refeições escolares. 

Contribuição de carácter técnico na elaboração do caderno de encargos para concurso 

para o fornecimento de refeições escolares ano lectivo 2014/2015. 

 

Mercados Municipais 

Controlos no âmbito hígio-sanitário dos mercados existentes no concelho. Colaboração 

e implementação de todos os procedimentos necessários relativos à situação do 

Mercado Municipal de Alcobaça. 

 

PACE 

Implementação do Plano de Controlo e Vigilância em estabelecimentos de venda a 

retalho de produtos da carne e de aquicultura vulgo talhos e peixarias.  

 

Educação alimentar e para a saúde  

Implementação e Monitorização do Regime de Fruta Escolar (RFE) em todas as escolas 

do 1º ciclo do concelho de Alcobaça. 

Acção de sensibilização “Os Pequenos Master Chef”, destinada aos alunos dos jardins-

de-infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico, tendo sido realizadas durante este 

período 10 sessões práticas, abrangendo 230 alunos. 

Realização do Rastreio de Obesidade Infantil em 10 jardins-de-infância (240 alunos) e 

14 escolas do 1º ciclo (754 alunos), num total de 994 alunos. 

Participação na iniciativa “Brincando e aprendendo com os nossos pais” , dinamizada 

pelo Centro Escolar de Benedita, com o atelier “Diz-me o que lanchas…dir-te-ei quem 

és!”. 
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Realização a 2ª sessão de componente prática da acção “À mesa com Saúde”, na 

Universidade Sénior da Benedita, na qual estiveram presentes 60 participantes. 

Realização da Acção de Sensibilização “Alimentação saudável”, destinada a todo o 

pessoal não docente dos estabelecimentos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico 

do concelho de Alcobaça, no Centro escolar da Benedita, na qual estiveram presentes 31 

participantes. 

 

Análise de ementas 

Acompanhamento, análise e elaboração de ementas de: 

GERTAL (Supervisão das ementas elaboradas) 

Associação de Bem-estar e tempos livres de Martingança 

Centro Cénico da Cela (Lar e centro de dia; Creche e Jardim de Infância), 

CEERIA, 

IPSS Areeiro (Centro de Dia; creche, jardim de infância e ATL),  

Centro Social e Paroquial de Benedita 

Centro Social Paroquial de Alfeizerão 

APAMORA 

 

Higiene e segurança alimentar Eventos 

Controlo da Higiene e Segurança alimentar e implementação do sistema HACCP no 

evento “ Carnaval de Alcobaça”. 

 

REAP – Regime de Exercício da Actividade Pecuária 

Durante o período deste relatório foi contínuo o atendimento e a instrução/entrega de 

processos REAP no âmbito do apoio/atendimento que está a ser prestado ao produtor 

pecuário do Concelho de Alcobaça, pela UVSP. 

 

Audiências com Unidade de Licenciamento 

No âmbito do apoio ao produtor pecuário no que se refere ao licenciamento das 

explorações ao abrigo da legislação em vigor foram efectuadas 4 audiências com a 

presença do produtor. 
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Elaboração base de dados 

Está a ser elaborada uma base de dados exaustiva das explorações pecuárias existente 

no Concelho, compilando todas as explorações activas, de forma que possamos ter uma 

noção da realidade no que diz respeito ás explorações que já se encontram licenciadas 

tanto ao nível da Câmara como pelo REAP, quais as explorações que se encontram 

activas licenciadas pelo REAP e que não estão licenciadas pelo Município, quais as 

explorações que não estão licenciadas e que se encontram em REN, de forma a ser 

estudada a viabilidade do seu licenciamento, e quais as explorações que se encontram 

activas e que não estão licenciadas nem têm viabilidade de licenciamento, este trabalho 

irá servir de apoio na revisão do PDM. 

 

Outras Actividades 

Plano de Controlo de Animais Perigosos e Potencialmente Perigosos da DGV 

Implementação do plano supracitado e articulação com as respectivas autoridades 

policiais para procedimentos de controlo quer ao nível dos alojamentos quer ao nível 

das lojas de venda de animais e circulação na via pública. 

 

Formação 

Inicio da formação de Hortoterapia – Municipio de Leiria; 

Formação DGAV, Lei nº 26/2013 Aplicação de produtos Fitofarmacêuticos; 

Formação Parque de Negócios, no Âmbito do site autárquico; 

Sessão de trabalho na CAP – Santarém, no âmbito dos Planos de Gestão de Efluentes 

Pecuários. 

 

Eventos 

Participação na “Feira do Envelhecimento Activo” com várias actividades relacionadas 

com as funções das técnicas da UVSP (Hortoterapia, os animais e os idosos, 

alimentação saudável e laboratório dos alimentos). 
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Alcobaça, aos dezassete dias do mês de Abril dois mil e catorze 
 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 

 

Paulo Jorge Marques Inácio, Dr. 


