
   
                             COMISSÃO DE TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL  

“Humanizar e Valorizar para Crescer – Caminharemos juntos em direção a um objetivo comum” 
 
 

Parecer da Comissão de Trabalhadores à Proposta da 10.ª alteração ao 

Regulamento dos Serviços Municipais 

Após análise e apreciação da proposta da 10.ª alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais (ROSM) e em cumprimento do estabelecido na alínea c), do nº 1 do artigo 324º e na alínea 

d), do nº 1 do artigo 338º, ambos da LTFP, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, a 

Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal apresenta em seguida o seu parecer. 

Das alterações analisadas na nova proposta de Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 

(ROSM), temos a referir o seguinte: 

1. No que respeita à extinção de algumas unidades orgânicas cujos trabalhadores irão transitar 

para os serviços municipalizados (GAGIAS/DIHU, etc.), nada temos a referir, desde que tenha 

havido apresentação e discussão com os trabalhadores e respetivos dirigentes, tal como nos 

foi transmitido em reunião com a Sr.ª Vive Presidente Carla Guerreiro; 

2.  No que respeita à reorganização de alguns gabinetes dependentes diretamente do Sr. 

Presidente que ficarão afetos a um serviço Municipal, nada a referir; 

3.  A criação de uma Divisão de Manutenção de Equipamentos Educativos faz todo o sentido 

dado o volume de trabalhadores e equipamentos que transitaram para a competência da 

CMS; 

4. A criação do Gabinete de Gestão e Planeamento das Praias da Arrábida na estrutura do DURB 

leva-nos a questionar a finalidade de se manter na DITUR o SPP – Setor de Promoção de Praias, 

Turismo Acessível e Inclusivo, dado que a promoção turística deve abranger muito mais do 

que praias, visto que o concelho tem muito mais para oferecer, devendo haver sim um Sector 

de Atendimento e Promoção Turística, visto que o atendimento é o primeiro interface de 

quem nos visita e procura os diferentes produtos turísticos que Setúbal tem para oferecer, 

que não se resume a sol e mar, mas cultura, património, Turismo inclusivo nas suas diversas 

vertentes, gastronomia, enologia, etc. O que encontra subjacente à gestão de Zonas Balneares 

e adaptação das mesmas a todos corresponde a uma competência do Departamento onde se 

encontra o novo Gabinete criado supracitado. 

Atendendo a que no regulamento dos serviços não consta a descrição funcional do SPP – Setor de 

Promoção de Praias, Turismo Acessível e Inclusivo da DITUR (nem de nenhum dos outros, cujos títulos 

se contradizem e mesmo se sobrepõem, denotando alguma falta de visão integrada desta importante 

Divisão na promoção dos diferentes produtos turísticos da região) e que foi na altura criado numa 

lógica ainda do modelo de Comissão de Gestão de Praias (Valpraias e depois Praias Verdes), em que 
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não tinha sido criada a devida unidade orgânica que centralizasse as competências relativas à gestão 

de praias, tendo a mesma funcionado em formato de divisão de tarefas entre diversos serviços da 

CMS, sendo importante esclarecer a continuidade e perpetuação desta confusão. 

 

A evolução de competências nesta área desde 2016 tendo vindo a crescer, levando à criação da 

Comissão VALPRAIAIS em 2016, com o principal objetivo de base tornar a Arrábida um território mais 

seguro, inclusivo e ambientalmente mais sustentável, conferindo a possibilidade de se dar finalmente 

uma resposta cabal às necessidades de intervenção neste território com características próprias e cujas 

competências passaram igualmente a ser do domínio municipal, tendo o SPP criado na DITUR com a 

esperança que toda a gestão de praias ficasse na DITUR o que não se veio a concretizar por falta de 

enquadramento funcional da sua gestão efetiva. No entanto, foram criadas as condições através da 

contratação de 3 Recursos Humanos para efetivamente se dar uma resposta efetiva às necessidades, 

equipa esta coordenada pela Eng.ª Filipa Fernandes, que ainda acompanhava as competências 

protocoladas com a ABS 

Assim sendo: 

No seguimento desse esclarecimento, parece-nos que o sector SPP encontra-se esvaziado de 

competências na DITUR dado que as competências serão dos seguintes serviços: 

a) Apresentar Candidatura aos galardões Bandeira Azul e Praia Acessível e articular junto dos 

serviços municipais as condições para que haja um cumprimento dos critérios 

O galardão Bandeira Azul e Praia Acessível, é um galardão de qualidade ambiental, que reconhece as 

condições físicas e ambientais de uma praia. Para além do cumprimento de critérios associados a 

mobilidade, limpeza, segurança, vigilância, qualidade das águas, etc… existe um específico para ações 

de educação ambiental sendo obrigatória a realização de 6 ações (https://bandeiraazul.abae.pt/). 

Desta forma o processo de candidatura deriva naturalmente das condições que são criadas nas praias, 

condições essas que serão asseguradas na nova unidade orgânica proposta ou pelo Gabinete de 

Ambiente, atendendo à forte componente ambiental.  

 

b) Garantir os programas de voluntariado relacionados com esses galardões (Jovens 

Voluntários Bandeira Azul e Praia para Todos) 

Deriva do ponto anterior, pelo que quem ficar com a Candidatura terá obrigatoriamente de assegurar 

também estes programas. 

 

https://bandeiraazul.abae.pt/
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c) Garantir a limpeza e manutenção dos sanitários, bem como o aluguer de equipamentos 

temporários nas praias ou locais, em que este serviço não exista (Galapos/Galapinhos) 

Esta tarefa é da competência da DIAG e, tal como o Valpraias fazia, a nova unidade orgânica terá de 

articular com a DIAG esta questão. Esta tarefa está incluída na gestão integrada das praias e não pode 

ser isolada. 

 

d) Instalação e gestão das amarrações ponte cais do Portinho e Galapinhos (a definir com a 

ABS) 

Esta tarefa vai passar na integra para a ABS e até lá, numa perspetiva de gestão integrada da Orla 

Costeira, deverá ser assumida pela nova unidade orgânica. 

 

e) Pronunciar-se quanto à definição do período de época balnear e Arrábida sem Carros, em 

função da realidade de procura das praias 

Atendendo a que é apenas “pronunciar-se”, o Turismo será sempre consultado, tal como são 

consultadas outras entidades externas como a Capitania, GNR. 

 

f) Emitir anualmente, a autorização às empresas de Atividades náuticas para a realização da 

sua atividade (confirmação que estão devidamente licenciados e com seguros em dia). 

Comunicar estas autorizações à Capitania, ICNF e Fiscalização Municipal para efeitos de 

fiscalização; 

Atendendo a que a autorização se baseia na verificação da legalidade do registo no RNAAT e do parecer 

de condições de segurança emitido pela Capitania, tem toda a lógica que se mantenha na DITUR e no 

setor próprio dedicado: SROT – Setor de Relações com Operadores Turísticos. 

 

g) Participar nas vistorias aos equipamentos das concessões balneares 

Atendendo a que se trata de uma área basilar da gestão de praias, deverá transitar para a nova unidade 

orgânica em articulação com a Fiscalização Municipal, como já se encontra a decorrer. 

 

h) Participar no desenvolvimento do Regulamento de Funcionamento das praias, sobretudo as 

suas preocupações ao nível das necessidades da atividade das empresas de animação 

turística (um dos vários usos que a praia tem) 
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Tal como referido na alínea e), é claramente uma competência da nova unidade orgânica a criar e 

nunca da DITUR. 

 

i) Promoção e divulgação de assuntos relacionados com as praias 

Esta é uma tarefa que cabe à Comunicação, mediante conteúdos disponibilizados pelos diversos 

serviços municipais que possuam a gestão de produtos ou equipamentos turísticos ou de interesse de 

visitação, sendo por isso transversal e não fazendo qualquer sentido a subsistência de um sector de 

promoção exclusiva de praias, dado que os recursos existentes deverão obviamente transitar para a 

nova unidade orgânica. 

 

j) Garantir a contratação de nadadores-salvadores (por agora não se aplica, pois, os contratos 

em vigor, ainda obrigam os concessionários à contratação) 

Com a criação da nova unidade orgânica, lançamento de novos concursos para apoio balneares e de 

praia no âmbito da aplicação do novo POC, é uma competência que não cabe ao Turismo, mas à nova 

unidade orgânica, numa perspetiva de trabalho que tem de congregar e incorporar na visão deste 

território: Orla Costeira, não só este novo instrumento de gestão e ordenamento urbanístico como a 

interligação com dos planos de ordenamento das duas áreas protegidas do concelho adjacentes: 

Planos de Ordenamento do PNA (POPNA) e da RNES (PORNES), no que confere ao ordenamento do 

território . Isto porque o novo POC Espichel-Odeceixe tem uma visão mais abrangente do território 

envolvente às praias e, portanto, vem definir nas suas Normas Gerais, a exigência de definição de 

modelos de mobilidade, acessibilidade, percursos pedestres e outros (ponto 4.1.4 da Resolução do 

Conselho de Ministros nº 87-A/2022 que aprova o Programa da Orla Costeira de Espichel Odeceixe). 

Ou seja, as exigências legais e normativas dos vários diplomas que regem a gestão do território 

Arrábida não podem ser dissociadas porque na verdade tudo se encontra interligado e 

consubstanciado na nova Unidade Orgânica há muito tão fundamental, o GAPGPA - GABINETE DE 

PLANEAMENTO E GESTÃO DAS PRAIAS DA ARRÁBIDA. 

 

k) Turismo Acessível e Inclusivo 

O tratamento das necessidades de inclusão e da adequação das acessibilidades para todos que 

também faz parte desse setor, de momento e desde que foi publicado o Guia de Turismo Acessível, 

felizmente os vários serviços do Turismo e da Cultura estão a incluir esta abordagem nos seus planos 

de atividades (Por exemplo a Cultura sem Barreiras, atividades na mercearia com tradução em língua 
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gestual, etc…) pelo que a única tarefa que poderá haver no futuro, é a atualização do Guia e da 

promoção da formação aos operadores turísticos. Há a esclarecer, que as acessibilidades físicas não 

são criadas pelo Turismo, mas pelos vários serviços como a DIMOT (passadeiras, ciclovias, etc..), o DOM 

(adaptação de casas banho, rampas, etc..) e pelos privados (hotéis, restaurantes, AT…). Pelo que 

apenas cabe ao Turismo a sua divulgação e promoção, tal como foi feito através do Guia divulgado. 

 

5.  A criação do Serviço Municipal de Coordenação do Programa “Nosso Bairro, Nossa Cidade”, 

igualmente nada a mencionar; 

6. No que respeita à transição dos trabalhadores afetos à DIMOT no Setor de Trânsito e 

Circulação Viária para o DOM/DITVIC - DIVISÃO DE TRÂNSITO E VIAS DE COMUNICAÇÃO, não 

podemos concordar com a mesma porque não existe a concordância técnica do serviço nem 

dos seus trabalhadores e Dirigentes.  

De acordo com os trabalhadores a avaliação do desempenho da Brigada Operacional do Trânsito 

concertada com a parte técnica do serviço demonstrou ser muito mais eficiente encontrando-se afeta 

à DIMOT do que ao DOM, até porque os trabalhos decorrem de forma concertada, sendo muito mais 

eficaz a resposta aos munícipes, que de alguma forma é o que se pretende no final de toda a cadeia 

de operação. O que tem faltado é uma hiperligação operacional produtiva e planeada com os serviços 

do DOM, no que respeita à manutenção da maquinaria afeta, a articulação das intervenções de 

pavimentação com as pinturas de marcas rodoviárias, sendo importante ainda realçar a necessidade 

de reforço de Recursos Humanos já bem conhecida ao longo dos anos e sempre relatada pela DIMOT, 

ocorrendo a mesma situação na DITVIC, pelo que não se reconhece ganhos nesta reafectação. 

 

Mais uma vez, torna-se de estrema importância que o executivo continue a auscultar diretamente os 

dirigentes e trabalhadores das unidades orgânicas afetadas pelas propostas de alteração, esclarecendo 

todas as dúvidas subjacentes à restruturação orgânica em análise.  

 

Setúbal, 08 novembro de 2022 

A Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Setúbal 

 


