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Viver na Marinha Grande 

Este primeiro capítulo resulta de entrevistas realizadas a cinco 

Marinhenses. Através das suas vivências e opiniões, ilustra-se um 

pouco como era e como é hoje viver na Marinha Grande.

1    O QUOTIDIANO

1.1.

“Concorri à Marinha e não fi quei na 
Marinha. Passei na Marinha e fi quei na 
Marinha. No que faço, sou muito curioso e 
penso muito devagarinho. Nunca digo que 
não sou capaz, mas digo sempre que vou 
ver o que consigo fazer, porque é preciso 
crer para ver (o resultado).”

1.1.1. Empreendedores
Joaquim Martins, apesar de não ser Marinhense, 

adoptou a Marinha Grande como a sua casa depois 

de aqui ter estudado. Está desde novo ligado à In-

dústria dos Moldes e afi rma que para ser empresário 

nesta indústria é necessário espírito de curiosidade, 

auto-confi ança e disciplina – factores chave para vin-

gar neste sector.

O sector dos moldes é muito competitivo, mas a apos-

ta na formação contínua faz dos recursos humanos o 

principal factor de sucesso empresarial. O objectivo 

é antecipar com a formação a inovação tecnológica 

(“…não serve de nada ter uma máquina de última ge-

ração, quando ninguém sabe trabalhar com ela”).

A especialização diferencia as empresas de moldes e, 

no seu caso, para apresentar competências diferen-

tes da concorrência, apostou na abertura ao exterior, 

na visita a feiras e na aplicação de novas tecnologias, 

onde o repto lançado aos fornecedores foi a cons-

trução de maquinaria à medida das necessidades da 

empresa. A aposta num departamento próprio de 

investigação e desenvolvimento tecnológico permite 

chegar à melhor solução: fazer mais rápido e melhor, 

fazendo bem à primeira. Actualmente, distingue-se 

dos demais pelo seu posicionamento no mercado: 

dá resposta aos mais elevados padrões de exigência, 

no que respeita a moldes para produtos de muito 

pequena dimensão, usando a micro-tecnologia para 

atingir elevados padrões de qualidade.

A indústria dos moldes está na base de toda a acti-

vidade transformadora e, na Marinha Grande, a 

competitividade do sector passará pela qualidade e es-

pecialização, reunindo tecnologia, recursos humanos 

formados e actualizados, experiência e know-how.
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“Sou Marinhense de berço e a vida na 
Marinha Grande sempre fez parte do meu 
imaginário. Quis estudar, mas não tive 
hipóteses. Fiz o que pude: na altura, o que 
me foi possível. Hoje não trabalho só para 
ganhar dinheiro, trabalho por gosto 
e ensino aquilo que aprendi.”

1.1.2. Jovens

Neta de um maquinista do comboio de lata1 e fi lha 

de um operário vidreiro, Alzira Serra queria estudar 

engenharia cerâmica e do vidro. Mas, consciente das 

difi culdades desta actividade e sendo descendente 

duma família com fracas posses, optou por fazer um 

curso de fresador de moldes, no fi nal do seu 12º ano, 

sendo uma das 3 primeiras mulheres a realizá-lo. 

Permanecendo no sector dos moldes, passou a de-

senhadora por computador. Contudo, a maternida-

de exigiu de si a passagem para a área da formação, 

onde se mantém até hoje. Ensinar outros jovens é o 

que mais gosta de fazer actualmente.

Já na década de 80, o fabrico tradicional de vidro não 

era viável, não havia transmissão de know-how e tudo 

o que se sabia era transmitido verbalmente, através 

dos mestres vidreiros. Mas, o ser Marinhense encer-

ra em si uma nostalgia, que se propaga no futuro dos 

seus jovens e nas opções profi ssionais e de empre-

endedorismo.

Como mais tarde se veio a verifi car, a indústria de 

moldes veio a superar a indústria tradicional do vidro. 

A opção pelas oportunidades de trabalho no sector 

dos moldes revelou-se, na maioria dos casos, mais 

compensadora. A permanência dos recursos huma-

nos neste sector incrementa as suas competências, 

desde que se desenvolva um espírito de permanente 

actualização, onde a formação é fundamental. Nesta 

área, a Marinha Grande possui um conjunto de ins-

tituições e empresas que, por um lado, têm desen-

volvido a formação, reconversão e actualização dos 

recursos humanos e, por outro lado, realizam inves-

tigação e desenvolvimento de processos, produtos e 

tecnologia. Por estes motivos, o sector dos moldes é 

um dos mais relevantes no panorama do desenvolvi-

mento actual.

1. Comboio Decauville. 
Compunha-se de três máquinas 

alimentadas a lenha e vários 
vagons onde se transportava 
a madeira. Tinha ainda uma 
carruagem de passageiros, 

aberta e com bancos de madeira, 
que serviam na época para o 

transporte dos guardas fl orestais 
e engenheiros. Esteve em 

funcionamento entre 1923 e 
1965. (Fonte: http://

espr.ccems.pt/comenius/
pmarinha/PMTR0100.html)

O QUOTIDIANO
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1.1.3. Idosos

Duas gerações de guardas-fl orestais reúnem-se para 

relembrar com saudade os tempos áureos da sua 

actividade. O Mestre Raimundo (Mestre Florestal 

Principal) começou a trabalhar com 14 anos como 

carregador do comboio de lata e na conservação da 

linha do comboio. Hoje tem 74 anos e está reforma-

do. O Mestre Martins, (Mestre Florestal) de 49 anos, 

mantém a sua profi ssão de guarda-fl orestal, mas sabe 

que não terá quem siga as suas pegadas. Depois de 

dedicarem as suas vidas à fl oresta, lamentam a ex-

tinção das suas profi ssões e recordam a importância 

que elas representavam.

Um guarda-fl orestal não se limitava a fazer a vigia da 

fl oresta. Tinha um papel fundamental na fi scalização 

das actividades de corte, limpeza das árvores e trans-

porte da madeira. As suas funções estendiam-se, 

também, à fi scalização da reparação de caminhos e 

pontes por parte dos madeireiros, que naturalmen-

te podiam fi car danifi cados durante as operações de 

corte das árvores.

Por seu turno, o comboio de lata teve muito movi-

mento até à década de 50, pois a mata nacional não 

tinha caminhos, sendo o comboio que fazia a cober-

tura da área fl orestal. Quando a rede de estradas e 

aceiros foi construída, deu-se prioridade ao transpor-

te rodoviário das madeiras, mantendo-se, então, ape-

nas uma linha a trabalhar, que com o tempo deixou 

de funcionar. 

Para além disso, com os cortes efectuados, procedia-

 -se ao tratamento das árvores de 5 em 5 anos. 

2. Expressão habitualmente 
utilizada para menção a uma 
actividade que, embora extinta 
formalmente, na prática só 
acabará quando os trabalhadores 
que ainda se encontram ao 
serviço se reformarem.

A Mata estava mais saudável. Hoje, o défi ce de re-

cursos humanos para cuidar da fl oresta não permite 

a limpeza adequada dos exemplares doentes, o que 

tem vindo a criar debilidades nas árvores e na quali-

dade da madeira extraída.

Por tudo isto, a Mata Nacional mudou muito nos úl-

timos 50 anos. Os cerca de 70 guardas-fl orestais que 

existiam entre a Marinha Grande e Vieira de Leiria 

deixaram de existir. A vigilância da fl oresta passou a 

ser realizada pela GNR e pelos vigias. E é na fi scali-

zação que se coloca o maior problema actual, pois 

a desadequada utilização da maquinaria tem propor-

cionado a propagação de doenças.

A ligação destes guardas à fl oresta mantém-se, mas 

agora usufruem da Mata de modo diferente: percor-

rem-na de bicicleta, para ver com nostalgia crítica 

como se realizam os novos métodos de trabalho.

“Somos guardas fl orestais. Mas esta 
profi ssão já não existe. A carreira de 
guarda-fl orestal será extinta quando vagar2. 
Depois de nós, a vigia e a gestão da mata 
nacional mudaram muito. É triste ver uma 
profi ssão como a nossa desaparecer.”
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1.1.4. Agentes Culturais

O QUOTIDIANO

“Vim morar para a Marinha Grande com a 
família e apaixonei-me pela Cidade e pelo 
seu modo de vida. Há 22 anos, quando 
aqui cheguei, as actividades culturais 
eram muito atractivas para uma cidade 
desta dimensão. Sou uma Marinhense 
«adoptada».”

Natural das Caldas da Rainha, Isabel Ferreira estu-

dou história na Universidade de Lisboa em regime de 

trabalhadora-estudante. Deu aulas na sua Terra Natal 

e conheceu o marido quando este veio trabalhar para 

o Pinhal do Rei. Mas, já depois de constituir família, 

esteve ausente em Trás-os-Montes, onde era profes-

sora de história. Ao mesmo tempo, o marido estuda-

va espécies fl orestais. Quando mais tarde regressou 

e se instalou na Marinha Grande, a Cidade tinha uma 

oferta de actividades culturais muito atractiva, tan-

to para os fi lhos pequenos (música, ballet, solfejo…), 

como para os adultos, com actividades de teatro.

Por ser uma pessoa de natureza muito dinâmica, 

começou por fazer teatro no Sport Operário Mari-

nhense, passando de seguida a ajudar também na 

produção. Mas, porque o ensino era a sua activida-

de profi ssional, tem coordenado esta actividade com 

o desenvolvimento de actividades extra-curriculares 

para os alunos, transportando o teatro para a escola.

O seu envolvimento foi crescendo e tornou-se uma 

das peças chaves nas actividades culturais da Cidade, 

tendo conseguido chamar artistas com boa formação 

a trabalhar nas actividades culturais do Concelho. 

Mais recentemente, conseguiu dinamizar a Festa do 

Teatro, que valoriza o teatro amador, chamando com-

panhias de teatro de fora. Esta festa contou com o 

apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande, que 

apoia ainda outras iniciativas culturais.

Entretanto, as actividades culturais na Marinha Gran-

de alargaram-se a outras áreas, como as novas mo-

dalidades de dança… Contudo, é necessário ainda 

melhorar os circuitos de informação cultural, pois o 

excesso de informação provoca um efeito contrário 

ao que se pretende para uma boa adesão da popula-

ção local às realizações culturais.
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Uma das orientações da Autarquia consistiu em apoiar as actividades 

económicas e, consciente da importância do capital humano, apostou 

na formação e ensino. Outra preocupação foi com a qualidade de vida, 

apostando em actuar quer na Cidade, quer na sua ligação ao Pinhal e à 

praia.

Os principais 
objectivos alcançados

1.2.

1    O QUOTIDIANO

A evolução histórica da Marinha Grande refl ecte o ac-

tual panorama das actividades económicas principais: 

vidro, moldes e plásticos. Pelas exigências do mercado, 

pelo empenho dos empresários e pela sua importância 

no dia-a-dia de cada indivíduo, estas são actividades 

que utilizam tecnologias de última geração.

O sector industrial da Região tem sabido, em alguns 

casos com o apoio da Autarquia, adaptar-se às cons-

tantes exigências e, com a consciência de que o co-

nhecimento e a inovação são factores-chave para a 

competitividade da economia, tem, ao longo dos úl-

timos anos, desenvolvido novas formas de dinamiza-

ção do empreendedorismo e de criação de conceitos 

inovadores.

A Associação para Oportunidades Específi cas de 

Negócio (OPEN) é uma das iniciativas (2002) e tem 

como principais objectivos contribuir para a promo-

ção da inovação e do emprego, sobretudo através 

do estímulo à cooperação empresarial, fomento de 

parcerias destinadas à modernização empresarial e o 

desenvolvimento de competências empresariais.

O Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, Fer-

ramentas Especiais e Plásticos (CENTIMFE) é outra 

organização de interface entre as empresas e a co-

munidade científi ca e tecnológica. A sua capacidade 

de inovar, desenvolver e aplicar, implementar novas 

soluções, informar e disseminar conhecimento, re-

1.2.1. Inovação e Empreendedorismo
presentam um importante valor acrescentado para a 

Indústria do Concelho.

A Câmara Municipal, com o apoio da OPEN e da 

CENTIMFE, promoveu a realização das 1as Jornadas 

de Economia para o Concelho da Marinha Grande, 

que se realizaram através de 5 seminários ao longo 

de 2007 e 2008. Os resultados destas Jornadas foram 

apresentados em Junho de 2009 e as oportunidades 

de intervenção ao nível do desenvolvimento econó-

mico e social foram publicadas em livro.

Finalmente, menção para uma iniciativa que conta 

com a participação do Instituto Politécnico de Leiria, 

que irá, num futuro próximo, construir um edifício 

para instalar o Centro para o Desenvolvimento Rápi-

do e Sustentado de Produto (CDRsp), sendo que num 

primeiro momento, lhe foram cedidas as instalações 

no Centro Empresarial da Marinha Grande, onde irá 

funcionar uma Unidade Orgânica de Investigação.
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1.2.2.

1.2.3.

Mobilidade Urbana

Formação e Ensino

A Câmara Municipal da Marinha Grande apresentou 

em Junho de 2009 o resultado de um Estudo de Mo-

bilidade e Transportes onde foi defi nido, entre outros 

objectivos, estabelecer soluções de transporte sus-

tentadas e planear os transportes em função da pro-

cura e das necessidades, bem como incrementar o 

número de viagens que utilizem modos de transpor-

te sustentáveis, tais como transportes públicos e des-

locações a pé ou de bicicleta, no interior da cidade. 

O Estudo apresentou três hipóteses de solução e a 

Autarquia optou, numa primeira fase, por adoptar a 

solução que contempla dois circuitos de transportes 

públicos urbanos e periurbanos, sendo o objectivo 

fi nal a implementação de 4 linhas. No primeiro dia 

de Julho deste ano entraram em funcionamento as 

primeiras duas linhas urbanas de transporte público. 

A formação e ensino nas áreas de referência da Ma-

rinha Grande têm acompanhado as tendências e a 

evolução das necessidades das indústrias, e a Autar-

quia prepara-se para dar mais um passo, desta feita 

na investigação.

O Curso de Fresadores, com mais de 25 anos de 

existência, é um exemplo da importância da forma-

ção para o Concelho e tem formado e integrado no 

mundo do trabalho sucessivas gerações de jovens, 

muitos dos quais têm hoje, desempenhos profi ssio-

nais altamente qualifi cados. Recentemente, o Curso 

foi considerado, pela Comunidade Europeia, como 

exemplo a seguir no âmbito da formação profi ssional 

multiparticipada.

A necessidade de evoluir, inovar e diversifi car a Indús-

tria levou a Câmara Municipal a celebrar, no início de 

2009, um protocolo com o Instituto Politécnico de Lei-

ria (IPL).

Nos dois primeiros meses, Julho e Agosto, os trans-

portes públicos foram gratuitos, de forma a sensibi-

lizar a população para a sua utilização, deixando os 

carros em casa. Esta solução mais amiga do ambiente 

visa minimizar a dispersão de áreas funcionais, cujas 

distâncias e tempos de deslocação são incompatíveis 

com deslocações pedonais e proporcionar um maior 

conforto nas deslocações urbanas.

Este esforço mereceu já o reconhecimento público, 

tendo o Município sido galardoado recentemente com, 

primeiro, a Bandeira de Prata da Mobilidade e, poste-

riormente, com a Bandeira de Ouro da Mobilidade. 

Neste sentido, o IPL irá ministrar no Centro Empre-

sarial, formação pós-graduada de Mestrado e de 

Doutoramento em áreas industriais, bem como ins-

talar outras Unidades de Investigação existentes no 

Instituto, procurando estabelecer uma estreita liga-

ção com a Indústria na tentativa de criar maior valor 

acrescentado.

Esta parceria, na qual se salienta o dinamismo e a 

capacidade empreendedora dos empresários da Ma-

rinha Grande, é uma oportunidade de aliar a forma-

ção e investigação à inovação empresarial e reforçar 

laços entre empresas e empresários, associações em-

presariais, centro de investigação e outras entidades 

envolvidas na Indústria.
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1.2.4. A Cidade, o Pinhal e a Praia
A história da Marinha Grande está intimamente ligada 

ao Pinhal do Rei D. Dinis e às praias que se estendem 

ao longo dos cerca de 18 km de costa atlântica. Es-

tas potencialidades levaram a desenvolver soluções 

que visam a melhoria da qualidade de vida urbana e, 

simultaneamente, aproximar o cidadão, do pinhal e 

das praias.

Saindo da Cidade percorrem-se, por ciclovia ou a pé, 

os 10 km que separam a Marinha Grande de São Pe-

dro de Moel, atravessando o histórico Pinhal do Rei, 

que ocupa dois terços da área total do Concelho e 

onde podemos encontrar importantes valores em 

termos de conservação da Natureza. O piso é quase 

plano e circula-se sempre com o ar fresco do pinhal. 

Já na praia de São Pedro Moel pode-se parar para um 

banho refrescante ou seguir o passeio. 

Para Sul são 20 Km de ciclovia, que fazem a ligação 

ao Sítio da Nazaré. Para Norte, são cerca de 18 km 

até Vieira de Leiria, também cicláveis, pelo único tro-

ço da Estrada Atlântica que tem as obras concluídas. 

A melhoria das condições urbanas têm estimulado 

um maior número de pessoas a desfrutar dos espa-

ços ao ar livre, com especial enfoque para o exercício 

e o uso da bicicleta.

No âmbito do Programa POLIS, o Parque da Cerca, o 

Parque Mártires do Colonialismo e os pequenos jar-

dins urbanos da Marinha Grande, Vieira de Leiria e 

São Pedro de Moel, totalizando 22,8 ha, foram objec-

to de melhorias, que contribuiram para desenvolver 

estes espaços de lazer e recreio e requalifi car algu-

mas linhas de água, nomeadamente a Ribeira das 

Bernardas. 
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1.2.5. Sustentabilidade Financeira 
da Câmara Municipal

O Município da Marinha Grande apresentou, no fi nal 

de 2008, resultados líquidos positivos e resultados 
transitados positivos: rácio de liquidez geral 3,23 

(que mede a cobertura do activo circulante face ao 

passivo circulante, ou seja, a capacidade de cumprir 

os compromissos de curto prazo com activos de cur-

to prazo), que signifi ca que os activos de curto prazo 

são 3,23 superiores aos passivos de curto prazo, o 

que confi gura um rácio de liquidez excelente; rácio 
de liquidez imediata 1,60 (que mede a capacidade 

de fazer face às dívidas de curto prazo com recurso 

exclusivo a disponibilidades), ou seja, as disponibili-

dades fi nanceiras são superiores às dívidas de curto 

prazo; rácio de solvabilidade 2,10 (verifi ca a capaci-

dade dos capitais próprios face ao total do Passivo), 

indicando um excelente nível de solvabilidade; rácio 
de autonomia fi nanceira 68% (peso dos capitais 

próprios no total do Activo), quando é consensu-

al que um rácio de autonomia fi nanceira de 40% é 

Resultados
líquidos
positivos

Utilizou cerca 
de 10% do 

limite legal de 
endividamento

Rácio de 
endividamento 

de 32%

Resultados
transitados
positivos

Rácio de 
autonomia 

fi nanceira de 
68%

Rácio de liquidez 
imediata de 1,60

Rácio de liquidez 
geral de 3,23

Rácio de 
solvabilidade 

de 2,10

€

sufi ciente para garantir a solidez fi nanceira de uma 

entidade; e rácio de endividamento 32% (com ten-

dência decrescente). Para efeitos de limites ao endivi-

damento, o Município da Marinha Grande apresenta 

um endividamento líquido de 1,5 milhões de euros e 

um limite de endividamento de 15,4 milhões de eu-

ros, ou seja, utilizou unicamente cerca de 10% do 
limite legal de endividamento.

Em síntese, o Município da Marinha Grande apre-

senta uma saúde fi nanceira exemplar, tendo possibi-

lidade de, sem afectar o seu nível de sustentabilidade 

fi nanceira, incrementar o nível de Investimento.
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No Concelho da Marinha Grande, as praias existentes desenvolvem-se 

numa faixa litoral ao longo de quase 18 km. A fl oresta, com cerca de 

14.396 ha, conjuntamente com a ligação industrial ao vidro, primeiro 

e dela decorrente, e depois aos moldes e aos plásticos, constituem 

as marcas fortes. No conjunto apresenta-se como um território de 

inovação, com empresas tecnologicamente avançadas, que competem 

(com sucesso) no mercado global, o que se refl ecte nos números que 

se apresentam, comparativamente com os restantes concelhos da sua 

envolvente, aqui defi nidos numa faixa que vai de Pombal a Alcobaça.

2.1. O concelho em grandes números

De acordo com as estimativas do INE, o Concelho da 

Marinha Grande registou um aumento da População 
Residente estimado em +8,5% entre 2001 (35.571 hab. 

– dados dos Censos) e 2008 (38.599 hab. – dados es-

timados pelo INE). Francamente superior ao ganho re-

gistado a nível nacional, que se fi cou pelos +2,6%.

A idade média da população residente na Marinha 

Grande era, em 2001, de 39,4 anos, muito semelhante 

à média nacional, que era de 39,2 anos. 

No conjunto destes sete concelhos, a Marinha Grande 

regista valores favoráveis, quer na proporção de profi s-

sionais mais valorizados, com 13% (a média do país 

era 15,5%), quer na proporção da população residente 

que tem de sair do seu Concelho para ir trabalhar ou 

estudar noutro, que se fi ca apenas pelos 15,8%.

2.1.1. População

Proporção de profi ssionais 
socialmente mais valorizados

Fonte: INE, Censos 2001

Nota: Inclui Quadros superiores da 

administração pública, dirigentes 

e quadros superiores de empresas 

+ Especialistas das profi ssões 

intelectuais e científi cas.

Batalha

Alcobaça

Nazaré

Pombal

Leiria

LEGENDA

898

13%

3.181

12,8%

908

11,4%

2.267

13,4%

20% 10% 0%

1.334

12,2%

9.15215,7%

2.615

11,5%

Pombal

Leiria

Batalha

Porto 
de Mós

Alcobaça

Nazaré

Figueira da Foz

Coimbra

Tomar

Santarém

Peniche

Marinha 
Grande
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Proporção da população residente que trabalha ou estuda noutro município

A Marinha Grande destaca-se, na região onde está in-

serida, como sendo o Concelho onde a proporção de 

empresas industriais é mais elevada (16,9%), fi cando 

mesmo acima de concelhos como Alcobaça e Leiria.

A proporção de micro empresas na Marinha Grande 

é de 94,7% e a de PME 5,3%. Valores que, no caso 

nacional, eram 95,4% e 4,5% respectivamente.

2.1.2. Empresas

Fonte: INE, Censos 2001

Escalão de pessoal ao serviço Nº de Empresas

Menos de 10 4.439

10 - 49 209

50 - 249 40

250 e mais 2

Fonte: INE, 2007

LEGENDA

Alcobaça

Nazaré

Pombal

Batalha

Porto de Mós

Leiria

34,2%

18,1%

26,9%

15,8%

24,8%

13,9%

19,8%

MARINHA GRANDE
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A Ocupação Profi ssional dos Marinhenses refl ecte, 

igualmente, a importância da indústria na Marinha 

Grande, pois 51,4% tem a sua ocupação profi ssional 

na indústria transformadora. A grande ligação de mui-

tas empresas industriais ao sector automóvel é, em 

boa medida, responsável por a taxa de desemprego 
do Concelho ser, actualmente, de 6,7% da população 

activa. Maior que a dos concelhos vizinhos e, ainda as-

sim, muito abaixo da média nacional, 9,1%.

2.1.3. Emprego

Proporção de empresas da indústria transformadora

LEGENDA

Alcobaça

Nazaré

Pombal

Batalha

Porto de Mós

Leiria

Fonte: INE, 2006

Fonte: Calculada em relação à população 

activa, com base nos dados do INE 

(2008) e IEFP (Jul./2009)

Taxa de desemprego

244

13,4%

897

14,8%

112

6,1%

798

16,9%

408

15,2%

1.833

11,7%
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4734,5%

2.4026,4%

6646,7%

1.7396,7%

10% 5% 0%

8335,1%

4.2314,9%

1.5794,1%
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A avaliação da qualidade de vida da população, ape-

sar da subjectividade que comporta, pois é um indica-

dor compósito, que resulta da ponderação de variáveis 

que medem as condições materiais, sociais e econó-

micas da população, revela, em termos comparativos 

com os concelhos vizinhos, números interessantes 

para o Concelho da Marinha Grande.

Importantes, também, são os indicadores do poder de 

compra e do ganho médio mensal, em que o Conce-

lho da Marinha Grande ocupa o 1º lugar destacado na 

comparação com os referidos concelhos, situando-se 

acima da média nacional.

Com um índice de 104,76, a Marinha Grande ocupa a 

1ª posição no conjunto dos sete concelhos aqui com-

parados, sendo a única acima da média nacional, 100. 

Esta posição relativa está em consonância com a do 

ganho médio mensal.

2.1.4. Poder de Compra e Qualidade de Vida

OS NÚMEROS

0                   10                  20 km

N

POPULAÇÃO RESIDENTE EMPREGADA 

Total 17.446

Indústrias transformadoras 8.968

Comércio e reparações 2.664

Educação 962

Administração pública 863

Construção 812

Serviços às empresas 726

Alojamento e restauração 686

Saúde e acção social 522

Transportes, armazenagem e comunicações 315

Outros 928

Quadro 1 

Fonte: INE, Censos 2001

Fonte: INE, 2005

Poder de Compra, per capita

Pombal
70,93

Leiria

99,32

Batalha
86,92

Porto 
de Mós

71,45Alcobaça
80,27

Nazaré  97,76

Marinha 
Grande  104,76
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Como já se referiu, a Marinha Grande ocupa, na região 

onde se insere, uma situação relativa bastante favorá-

vel, 1º lugar muito destacado no conjunto dos referi-

dos sete concelhos.

Os valores dos ganhos médios mensais 979,30 € 
são bem ilustrativos de que a indústria Marinhense é 

tecnologicamente avançada e dá emprego a quadros 

técnicos altamente especializados. Valor que fi ca perto 

de 5% acima da média nacional, 934,00 €.

Fonte: INE, 2006

Fonte: UBI, 2009

2    OS NÚMEROS

Ganho Médio Mensal

Índice de Qualidade de Vida

A Marinha Grande ocupa a 2ª posição no conjunto 

dos sete concelhos vizinhos e a 36ª no ranking dos 

278 concelhos do Continente.

Pombal
786,90 €

Leiria

869,70€

Batalha
774,90€

Porto 
de Mós
744,40€ Alcobaça

739,90€

Nazaré  659€

Marinha 
Grande  979,30€

Pombal

61,4097

Leiria

74,4151

Batalha
73,9189

Porto 
de Mós
64,7281 Alcobaça

74,3055

Nazaré  79,4871

Marinha 
Grande  78,1070
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No fi nal de 2008, a Câmara Municipal da Marinha Grande apresentou 

a Agenda 21 Local para o seu Concelho, um estudo e uma proposta de 

acção onde a Sustentabilidade é assumida como o focus da governação. 

A implementação dessa proposta implicou, naturalmente, a 

necessidade de pensar as questões da Sustentabilidade para a própria 

Câmara Municipal, enquanto entidade autónoma. 

O Relatório de Sustentabilidade assume-se, assim, como o primeiro 

passo concreto da implementação da Agenda 21 Local, na medida em 

que:

Âmbito e limites
do relatório

2.2.

O presente Relatório de Sustentabilidade, um dos primeiros realizados 

para um Município, baseou a sua metodologia de análise nos 

indicadores desenvolvidos por um grande número de especialistas 

internacionais para o GRI, Global Reporting Initiative3, em particular 

nas “Directrizes para a Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade”, 

versão 3.0. A utilização desses indicadores, reconhecidos 

internacionalmente, é garantia de transparência, responsabilidade e 

rigor, e permite a comparação dos dados e resultados apresentados, 

quer com os próximos Relatórios de Sustentabilidade da Câmara 

Municipal da Marinha Grande, quer com Relatórios de Sustentabilidade 

de outras organizações.

Esta primeira edição do Relatório de Sustentabilidade da Câmara 

Municipal da Marinha Grande teve ainda o contributo da metodologia 

expressa no suplemento sectorial dirigido a entidades públicas “Sector 

Supplement for Public Agencies”.

3. Para informação mais 
detalhada sobre a metodologia 
e directrizes do GRI utilizadas 

neste relatório, consultar o 
Capítulo 6 deste documento e 

http://www.globalreporting.org

1. A principal impulsionadora 
da implementação da 
Agenda 21 Local será, 

inevitavelmente, a Câmara 
Municipal.

2. Para que os técnicos da 
Câmara Municipal possam 

ter este papel, necessitam de 
conhecer a sustentabilidade 
da sua própria organização.

3. É determinante que a 
comunidade Marinhense 
conheça e compreenda o 

esforço que está a ser feito e 
o caminho que está traçado 

para se tornar parceira 
essencial deste processo.
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Este trabalho sintetiza a Missão, a Visão e os Valores que o Executivo 

Camarário defi niu e pratica no seu Município, numa abordagem 

relacional que se reparte por quatro grandes áreas e que avaliam a 

sustentabilidade das opções estratégicas tomadas.

GOVERNAÇÃO 

E COMPROMISSOS

•  Na transparência e efi ciência da relação 

com os cidadãos.

•  No relacionamento e compromissos, 

enquanto consumidor e empregador.

INDICADORES 

DE DESEMPENHO ECONÓMICO 

E FINANCEIRO

•  Na perspectiva da sustentabilidade fi -

nanceira da Autarquia.

•  Na óptica dos impactes directos, indi-

rectos e induzidos na economia local.

INDICADORES 

DE DESEMPENHO AMBIENTAL

•  No que se refere à efi ciência ambiental 

da sua gestão directa.

•  Na sensibilidade e mobilização para 

boas prácticas ambientais.

INDICADORES 

DE DESEMPENHO SOCIAL

•  No que respeita às prácticas laborais, 

de formação e à relação com os funcio-

nários.

•  Em programas educativos, culturais, 

projectos sociais, …

O Relatório de Sustentabilidade assume-se, ainda, como uma forma de 

comunicar, interna e externamente, o trabalho realizado e ao caminho 

percorrido em cada uma das diferentes áreas. 

Este documento tem, ainda, como benefícios adicionais:

•  Sistematizar a informação disponível para o Executivo, colaboradores 

e entidades externas;

•  Aumentar a consciência sobre as questões abordadas no Relatório de 

Sustentabilidade;

•  Chamar à atenção, internamente, para o seu desempenho e eventuais 

medidas mitigadoras;

•  Elevar o potencial e a capacidade para melhorar, no dia-a-dia, 

a efi ciência operacional;

•  Possibilitar a monitorização das performances e identifi car áreas 

que necessitem ser melhoradas;

•  Dar indicações de que o Município encara com seriedade os valores 

da Sustentabilidade.

Por ser o primeiro, o presente Relatório de Sustentabilidade reporta 

o período compreendido pelos últimos quatro anos (2005 a 2008). 

Sobres as eventuais edições subsequentes, o desejável, pelo menos em 

teoria, é que tenham uma periodicidade anual.

A análise efectuada ao desempenho da Câmara Municipal da Marinha 

Grande incluiu, sempre que possível, todos os serviços, edifícios e 

equipamentos geridos directamente pelo Município. 
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São reportados tanto os aspectos que demonstram o bom 

desempenho, como aqueles em que se concluiu que ainda há margem 

para corrigir e melhorar a sua actuação.

Não obstante o enorme salto que tem sido dado pelas Câmaras 

Municipais na informatização dos serviços e tratamento da informação, 

é um facto que há ainda muito caminho a percorrer no que respeita à 

capacidade para disponibilizar em formato adequado e de forma célere 

essa mesma informação para o exterior. Não por falta de transparência, 

mas porque é um processo complexo de uniformização de bases de 

dados, com custos elevados e moroso de implementar.

Aqui reside outra virtude deste trabalho, ou seja, o Relatório de 

Sustentabilidade contribui para o esclarecimento, tanto do tipo de 

informação que, nestes casos, é útil às entidades externas, como 

alerta para o(s) formato(s) mais adequados em que ela deve ser 

disponibilizada.

Contacto para eventuais pedidos de esclarecimento 

acerca deste Relatório:

IPI

INOVAÇÃO, PROJECTOS E INICIATIVAS

R. Rodrigo da Fonseca, 70 - 1º Dto

1250-193 Lisboa

T. +351 213 825 460

F. +351 213 825 469

info@ipi.pt

www.ipiconsultingnetwork.com

CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE

Praça Guilherme Stephens

2430-960 Marinha Grande

T. +351 244 573 300

F. +351 244 561 710

geral@cm-mgrande.pt

ww2.cm-mgrande.pt
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Principais estudos realizados 
pela Câmara Municipal

De entre a panóplia de documentos estruturantes que a Câmara 

Municipal da Marinha Grande promoveu no passado mais recente, 

destacam-se aqui, pela sua abrangência, os seguintes:

2    OS NÚMEROS

2.3.

Carta Educativa do Concelho 
da Marinha Grande

Aprovada pela Assembleia Municipal no início de 

2007, foi fi nalmente (Maio/2009) homologado 

pelo Ministério da Educação o documento que 

se consubstancia no Plano Director de Ensino e 

Formação do Concelho da Marinha Grande.

Entre outras vantagens, permite à Autarquia 

candidatar a fundos comunitários, projectos de 

reabilitação ou construção do parque escolar. 

A Carta Educativa tem ainda a virtude de defi nir 

regras no que respeita ao ordenamento dos 

equipamentos e infra-estruturas de ensino e 

formação.

Sistema Integrado de Controlo, Modelação 
e Informação da Qualidade do Ar

O desenvolvimento da actividade industrial na 

Marinha Grande gerou, ao longo dos tempos, 

emprego, riqueza e desenvolvimento urbano. 

Porém, a coexistência espacial de estabelecimentos 

industriais com agregados populacionais tornou 

patente riscos para a qualidade de vida da 

população da Marinha Grande.

Com este projecto, pretende-se criar um Sistema 

Integrado de Controle, Modelação e Informação 

da Qualidade do Ar, estabelecendo um modelo 

inovador de integração de medidas de qualidade 

do ar, medidas meteorológicas e modelos de 

dispersão, de forma a cumprir com as obrigações de 

informação da Autarquia face à população.
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Estudo de Mobilidade e Transportes 
na Cidade da Marinha Grande

Numa Cidade caracterizada por uma grande 

dispersão de áreas funcionais, cujas distâncias e 

tempos de deslocação são signifi cativos, a Câmara 

Municipal da Marinha Grande entendeu ser útil 

dotar a cidade de soluções inovadoras e optimizadas 

de mobilidade, com particular incidência no 

transporte público colectivo.

Nesse contexto, este estudo teve como objectivo 

a apresentação de propostas de mobilidade e 

transportes para a Cidade, contribuindo para um 

incremento da mobilidade urbana, disponibilizando 

soluções de deslocação em modos mais 

sustentáveis e alternativas ao automóvel.

Agenda 21 Local do Concelho 
da Marinha Grande

A Câmara Municipal da Marinha Grande, revendo-

se num modelo de desenvolvimento que coloca a 

tónica na Sustentabilidade, decidiu avançar com a 

implementação do processo Agenda 21 Local.

Um processo em que é imprescindível o 

envolvimento de toda a comunidade Marinhense, 

tomando nas suas mãos os desafi os do presente e 

do futuro, colaborando com a Câmara Municipal nas 

opções de desenvolvimento e na concretização dos 

projectos que se entende serem os mais necessários 

e adequados para a Marinha Grande.

Este Relatório de Sustentabilidade constitui o 

1º passo no processo de implementação da 

Agenda 21 Local, que assume a Marinha Grande 

como Território de Inovação e tem as seguintes 

orientações estruturantes:
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OBJECTIVOS OPERACIONAIS

PA – OPERACIONALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

APOIAR A 

SUSTENTAÇÃO 

DA INOVAÇÃO 

EMPRESARIAL

INTERVIR NA 

COESÃO SOCIAL

PLANOS DE ACÇÃO

PROMOVER A 

GESTÃO AMBIENTAL 

SUSTENTÁVEL

IN
F
O

R
M

A
R

 E
 C

O
M

U
N

IC
A

R

PA 01 : Promover a ecoefi ciência do uso da água, garantindo 
a qualidade no abastecimento

PA 02 : Apostar na efi ciência energética e nas energias renováveis

PA 03 : Dinamizar a mobilidade territorial sustentável

PA 04 : Requalifi car o património natural e construído

PA 11 : Estimular os jovens para um crescimento activo 
e responsável

PA 12 : Dinamizar acções de formação ao longo da vida

PA 13 : Promover o envelhecimento activo

PA 14 : Fomentar o empreendedorismo e a criatividade

PA 05 : Valorizar e potenciar o capital humano

PA 06 : Refazer o modo “como fazemos”

PA 07 : Estimular a criação e integração em redes potenciadoras 
de inovação

PA 08 : Promover um turismo integrado

PA 09 : Melhorar o modelo relacional interno e externo da Autarquia

PA 10 : Implementar na Autarquia um Sistema Integrado de Gestão 
da Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança no Trabalho
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Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios 2009 - 2013

A importância da mancha fl orestal da Marinha 

Grande, que se estende por uma área que abrange 

cerca de 75% do território concelhio, obriga a 

uma atenção permanente na prevenção contra 

incêndios. Este plano consiste, essencialmente, 

no estabelecimento de um conjunto de objectivos 

e defi nições estratégicas, que permitam um 

desenvolvimento equilibrado para a fl oresta e a 

prevenção de incêndios fl orestais.

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios tem, também, como objectivo, dar 

cumprimento às linhas orientadoras defi nidas 

no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios.

Plano Operacional Municipal

O Plano Operacional Municipal tem por objectivo 

a concretização do Plano Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, resumindo os 

procedimentos e meios envolvidos nas acções de 

vigilância, detecção, fi scalização, 1ª intervenção e 

combate a incêndios fl orestais.

Este plano servirá como documento de referência às 

diversas entidades com responsabilidades na Defesa 

da Floresta Contra Incêndios.

Neste âmbito, a Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios tem a seu cargo 

a coordenação dos meios existentes ao nível 

municipal.
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A Câmara Municipal da Marinha Grande relaciona-se 

permanentemente com diferentes entidades, desde os munícipes aos 

órgãos desconcentrados da Administração Pública e aos órgãos de 

Estado.

2.4. Identifi cação e relação 
com as partes interessadas

Nessa relação com as partes interessadas, a Câmara Municipal 

orienta-se por um conjunto de valores e uma conduta, de onde 

se destacam a Integridade e Transparência no modo de estar e 

de actuar, a Orientação para o serviço público, a Qualidade, a 

Melhoria Contínua e a Responsabilidade Social na prestação do 

serviço público, a Competência e Rigor nas decisões tomadas, o 

Respeito e a prática da legalidade e a Efi ciência na gestão e na defesa 

e protecção do ambiente.

Os contactos com os stakeholders da Câmara Municipal da Marinha 

Grande revelaram que a forma de relacionamento e envolvimento 

desta tem sido de uma atenção permanente aos problemas e às 

necessidades do Concelho.

Esta tomada de consciência transparece, também, no reforço dos 

quadros técnicos da Câmara Municipal ao longo dos últimos anos, pois 

só com meios humanos de qualidade é possível dar resposta adequada 

às solicitações dos Munícipes.
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Quadro 2

BREVE  CARACTERIZAÇÃO  DOS  STAKEHOLDERS (partes interessadas)

Identifi cação Caracterização
Relação com 

a Câmara Municipal

Munícipes Residentes Consumidores de serviços.

Ajudam na promoção do Concelho.Naturais não residentes Com ligação ao Concelho

Colaboradores Residentes e não residentes Laboral.

Câmaras Municipais

Municípios nacionais e estrangeiros

Parceiros em geminações.

(Fundão, Montemor-o-Novo, Oeiras, Oliveira de 

Azeméis, Salvaterra de Magos, Vila Real de Santo 

António, Fontenay-Sous-Bois, San Ildefonso – La Granja 

e Tarrafal)

Outros Municípios nacionais, 

sobretudo da região envolvente

Parcerias em projectos e eventos.

Juntas de Freguesia Pertencentes ao Concelho Apoio logístico, fi nanceiro e material.

Outras entidades 

públicas

Órgãos desconcentrados 

da Administração Pública Diversifi cada.
Órgãos de Estado

Fornecedores 

de bens e serviços

Empresas comerciais

Fornecimento de todos os bens destinados a obras 

efectuadas por administração directa, bens móveis, 

materia de desgaste e serviços.

Empreiteiros de obras públicas Execução de obras públicas através de adjudicação.

Outras empresas Diversos.

Instituições de ensino

Jardins de Infância

Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclo 

Apoio logístico e fi nanceiro para iniciativas 

promovidas pelas escolas.

Participação da quase totalidade dos alunos 

em actividades promovidas pela C.M.: museus 

municipais, biblioteca municipal, actividades de 

educação e sensibilização ambiental, Semana da 

Educação, Carnaval, Dia da Criança, Dia Mundial da 

Floresta, Dia Mundial do Ambiente, Natal. 

Cedência de transportes escolares e de pessoal 

auxiliar. 

Fornecimento de refeições nas cantinas escolares 

do 1º Ciclo.

Instituições de Ensino Superior

Celebração de protocolos com o IPL- Instituto 

Politécnico de Leiria, para cedência de espaços 

no Centro Empresarial e do direito de superfície 

de um terreno contíguo, destinados à Unidade de 

Investigação do Centro de Desenvolvimento Rápido 

Sustentado de Produto.

Projectos e visitas ao Museu do Vidro.
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Turistas e visitantes Portugueses e estrangeiros Participação em eventos. 

Entidades Sociais Instituições de Solidariedade Social

Apoio fi nanceiro e logístico.

(Santa Casa da Misericórdia, ADESER, Associação Novo 

Olhar, ADCA, Ass. Casal Galego, ASURPI, CURPI)

Associações culturais 

e recreativas

Colectividades criadas em todos 

os lugares do Concelho, que visam 

a promoção da cultura, desporto 

e outras actividades recreativas.

Colaboração em actividades efectuadas pela 

Câmara Municipal.

Financiamento para a organização de actividades. 

Cedência de instalações para essas actividades.

Associações desportivas
Promoção do desporto 

para as camadas infantil e juvenil

Apoio fi nanceiro anual a todos os clubes e 

associações que mantêm actividades desportivas 

com carácter regular bem como a cedência através 

de protocolos de concessão de equipamentos 

desportivos (Estádio Municipal, Piscinas Municipais, 

Pavilhões Desportivos, Campos de Ténis).

Comunidade
Associações empresariais 

e entidades parceiras do município

CRISFORM (Centro de Formação Profi ssional para 

o Sector da Cristalaria) – Parcerias de promoção 

da indústria do Vidro (Mostra internacional de 

Design Industrial, Bienal de Artes Plásticas).

OPEN (Associação para Oportunidades Específi cas 

de Negócio) – Participação no capital social 

e acções no âmbito do empreendedorismo e 

Jornadas de economia.

CEFAMOL – Associação Nacional da Indústria 

de Moldes – Promoção da Industria de Moldes e 

Colaboração da C.M. na realização da Semana do 

Molde.

CENTIMFE – Centro Tecnológico da Indústria 

de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos – 

Parceria no projecto europeu CLUSTERPLAST, 

nas Jornadas de Economia e em projectos no 

âmbito do QREN.

ACIMG – Associação Industrial e Comercial da 

Marinha Grande – Delegação de competências 

da C.M. no âmbito da atribuição de horários de 

funcionamento a estabelecimentos de comércio e 

serviços; Parceria no âmbito das parcerias para a 

Regeneração Urbana (QREN), para dinamização 

do Centro Histórico da Marinha Grande. 

Parcerias com entidades diversas para promoção 

cultural do Concelho (CISCO, TOCANDAR, ADCA, 

SAMP, etc.).

BREVE  CARACTERIZAÇÃO  DOS  STAKEHOLDERS (partes interessadas) continuação

Identifi cação Caracterização
Relação com 

a Câmara Municipal
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                  Declaração do Presidente 
da Câmara Municipal da Marinha Grande

Admito que o futuro da Marinha Grande passa por dinamizar um caminho de 

Desenvolvimento Sustentável e por afi rmar cada vez mais o Concelho como “Território 

de Inovação”.

Assim, orientei a acção do Município no sentido de serem tomadas medidas e iniciativas 

que contribuíssem efectivamente para a qualidade de vida da população e para, no 

âmbito das competências e possibilidades do Município, serem criadas condições que 

permitam às empresas e aos empreendedores potenciar os seus negócios para a subida 

na escala de valor, para a melhoria contínua e para a criatividade.

O esforço desenvolvido na aposta da qualidade de vida dos marinhenses concretizou-

se em áreas tão diversas como a renovação das infra-estruturas por todo o Concelho, 

a mobilidade, o apoio social, o apoio à formação, ao ensino e às actividades culturais e 

desportivas ou, ainda, o envolvimento com a melhoria do ambiente.

Iniciativas como as 1as Jornadas de Economia, a colaboração com a OPEN e o 

CENTIMFE, os protocolos com o Instituto Politécnico de Leiria e, muito especialmente, 

o esforço e a aposta na valorização do capital humano, têm como fi nalidade primária 

apoiarmos o nosso tecido empresarial na sua luta por uma competitividade acrescida.

Esta minha certeza de um futuro sustentável e de uma estrutura económica mais 

forte sustenta-se no conhecimento que tenho da população da Marinha Grande, 

especialmente da sua geração mais nova que, em tantos anos de professor, aprendi a 

compreender e a admirar e, também, nos variados estudos que fi zemos, dos quais devo 

ressaltar, por ser o mais abrangente, a Agenda 21 Local.

Esse documento, que aponta orientações e medidas concretas para o Desenvolvimento 

Sustentável do nosso Concelho, tem continuidade no trabalho que agora se apresenta e 

no qual a própria Câmara Municipal foi avaliada.

Não quero terminar este meu testemunho sem deixar duas ou três pistas para o 

futuro. A inovação e criatividade irão ser as directrizes do nosso trabalho para os 

próximos anos, o que passa por uma colaboração ainda mais próxima com o nosso 

tecido empresarial, por um envolvimento mais intenso em acções que potenciem a 

educação e formação do nosso capital humano - não unicamente para os mais jovens 

– e, também, em educação/formação ao longo da vida, pela perseguição de objectivos 

de ecoefi ciência, nomeadamente a energética e a pegada de carbono, por actividades 

culturais com nova apostas e renovação de outras, e pela crescente proximidade que 

quero ter com os marinhenses.

Tudo isto, porque o bem-estar para todos e a equidade são imperativos a que me obrigo 

e para que a Marinha Grande, Território de Inovação, seja uma bandeira desfraldada 

pelo Mundo.

Alberto Cascalho

Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande

3.1.
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A avaliação do desempenho da Câmara Municipal da Marinha Grande 

refl ecte, em primeiro lugar, a avaliação do desempenho do Órgão 

Executivo, uma vez que a este compete a defi nição das Grandes 

Opções do Plano4.

O Executivo fundamenta as opções tomadas com as seguintes 

realidades estruturantes (entre outras) do Concelho:

• Marinha Grande – Cidade Industrial.

•  Área territorial vasta, com uma enorme mancha fl orestal de gestão 

pública.

•  Indústria vidreira, de moldes e plásticos como actividades 

dominantes.

• Património industrial construído com valor muito signifi cativo.

• Linha de costa com aproximadamente 18 km.

• Situações emergentes que exigiam resposta imediata.

Face ao que havia sido proposto anteriormente, teve o Executivo de se 

debater com algumas questões de carácter urgente, que obrigaram à 

redefi nição de objectivos e a intervenções mais ou menos urgentes, 

para melhor dar resposta à população local.

3    AS METAS

Descrição dos principais 
impactes da acção governativa

3.2.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

A VIEIRA DE LEIRIA

Com a aplicação, em 2007, do norma-

tivo europeu no controlo da qualidade 

da água para o abastecimento público, 

a Câmara Municipal defrontou-se com 

o incumprimento dos parâmetros de 

avaliação da qualidade da água, que até 

então estavam dentro dos limites legais 

nacionais.

Para cumprir com o novo quadro legal 

teve de realizar obras que permitissem 

melhorar a qualidade da água.

MELHORIA DA QUALIDADE DE 

VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL

Intervenções para dar resposta imedia-

ta a problemas com impacte directo no 

quotidiano da população local:

• Abastecimento público de águas: reno-

vação da rede de abastecimento;

• Sistema de saneamento básico, em lo-

cais com falhas;

• Melhoramentos na mobilidade e vias de 

circulação.

Em qualquer destes casos, houve a preo-

cupação de distribuir o investimento um 

pouco por todo o território concelhio, 

sem concentrar tudo na Cidade.

TORNAR O CONCELHO  

MAIS COMPETITIVO

Oferecer condições de oferta de espaços, 

com infra-estruturas e gestão moderna 

das zonas de localização industrial. Para 

isso promoveu-se o Cluster dos Moldes 

e dos Plásticos – CLUSTERPLAST e os 

protocolos com o Instituto Politécnico de 

Leiria, de transferência para a Cidade da 

Marinha Grande de um centro de inves-

tigação com o Centro para o Desen-

volvimento Rápido e Sustentado de 

Produto (CDRsp).

Pretende-se o reforço da articulação en-

tre empresas e instituições do ensino 

superior. Com esta medida consegue-se, 

após a conclusão do Centro Empresarial 

da Marinha Grande, preparar um progra-

ma de gestão para o Centro.

4. Documento previsional que 
integra a estrutura do planeamento 

económico e social e consubstancia a 
orientação estratégica da política de 

desenvolvimento do executivo.
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MELHORIA DAS CONDIÇÕES  

DE POTENCIAL TURÍSTICO

Ligação do Turismo de Sol e Mar, de ca-

rácter familiar, ao Turismo de Natureza 

envolvendo o Pinhal do Rei, ligado ao 

projecto do Museu Nacional da Flo-

resta, que aguarda ainda o desbloqueio 

da parte burocrática para a sua real im-

plementação no Parque do Engenho.

Turismo cultural ligado à indústria, com 

a criação da Rota do Vidro e da Rota das 

Indústrias, esta última de carácter supra-

concelhio, abrangendo uma área regional 

semelhante à Alta Estremadura.

REQUALIFICAÇÃO 

E REVITALIZAÇÃO DA ORLA 

COSTEIRA

Em S. Pedro de Moel foram valorizados 

os espaços de utilização pública, com 

vários projectos de reabilitação e requa-

lifi cação em curso: Vale de S. Pedro, cam-

pos de ténis, iluminação pública, Centro 

de Interpretação Ambiental da Praia Ve-

lha, musealização da Casa Museu Lopes 

Vieira.

Em Vieira de Leiria está em curso o pro-

cesso de reabilitação das margens do Rio 

Liz, desde a ponte da Vieira até à Foz.

MELHORIA DAS CONDIÇÕES  

DE MOBILIDADE

Aposta numa visão macro, com a defesa de 

vias estruturantes em torno do Concelho.

Aposta, também, numa visão micro – 

melhoramento das acessibilidades urba-

nas para pessoas de mobilidade reduzida 

e implementação da rede de transportes 

urbanos.

Neste último caso, os objectivos são o 

apoio às famílias, com a contribuição 

para a diminuição dos custos de deslo-

cação, o contributo para a consciência 

ambiental das pessoas e respectivos ga-

nhos ambientais signifi cativos no futuro, 

o alargamento da área de abrangência da 

rede e a inclusão de veículos tecnologica-

mente avançados com recursos energias 

verdes.

REGENERAÇÃO  URBANA

Neste âmbito estão previstas várias inter-

venções, como a revitalização do centro 

tradicional, a requalifi cação do edifício da 

resinagem – património Stephens, a cria-

ção de uma bike station, a revitalização 

do núcleo tradicional e a recuperação do 

Auditório do Sport Operário.

O objectivo é a consciencialização e res-

ponsabilização dos proprietários e dos 

comerciantes para a recuperação dos 

imóveis de modo a dar um novo dinamis-

mo a esta área nobre da Cidade da Mari-

nha Grande.

É de notar que existe ainda uma visão estratégica para a criação de 

estruturas e condições que permitam o crescimento económico, 

resolvendo em simultâneo os problemas do território. São exemplo 

disso a zona de expansão da Zona Industrial da Marinha Grande e a 

circulação automóvel, com a criação de eixos circundantes ao território. 

Em ambas as situações a actuação da Câmara Municipal tem sido a 

de pressionar o governo central, na tentativa possível de desbloquear 

as situações, dado que as decisões não têm um carácter local, pois 

dependem da Administração Central.

AS METAS
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1as Jornadas de Economia para o Concelho da Marinha Grande 

Destaques3.3.

Estas Jornadas de Economia (2007/2008) para o Concelho da Marinha 

Grande foram dinamizadas pela Câmara Municipal, na Incubadora de 

Empresas OPEN, contando ainda com o apoio do CENTIMFE. 

As Jornadas resultaram da organização de vários workshops, 

envolvendo os agentes locais das várias dimensões, especialmente da 

economia local/regional: empresarial, associativa, educação, inovação 

e tecnológica, cultura e turismo, coesão, social e política. Os temas 

em análise foram os seguintes: Os Desafi os Empresariais; A Inovação 

e as Qualifi cações; O Desenvolvimento Económico e a Coesão Social; 

Marinha Grande – Identidade, Cultura e Turismo; e As Políticas Públicas e 

o Desenvolvimento Sustentado.

Dos grandes temas de referência que saíram destas 1as Jornadas 

de Economia, onde a Autarquia deve ter um papel dinamizador, 

destacam-se:

• A aposta no Desenvolvimento do Turismo Industrial (Museu do 

Vidro, Museu Joaquim Correia, Museu Nacional da Floresta e Museu 

do Molde);

• As missões empresariais e a troca de experiências como vectores 

críticos de desenvolvimento futuro da Região;

• A formação contínua e especializada dos trabalhadores, fundamental 

para o sucesso económico futuro, pelo que devem desenvolver-se as 

acções que promovam as relações de proximidade entre o mercado 

empregador e os agentes de formação/qualifi cação;

• A aposta continuada e de médio e longo prazo, na sensibilização para 

o empreendedorismo, na Região e a nível nacional, por forma 

a promover a capacidade e as oportunidades locais/regionais. 

TUMG - Transportes Urbanos da Marinha Grande 

Após a realização de um estudo prévio (encomendado pela Autarquia) 

para avaliar as necessidades de transporte na Cidade, foram 

implementadas duas linhas urbanas de transportes públicos pela 

Empresa Municipal TUMG – Transportes Urbanos da Marinha Grande. 

Entraram em funcionamento no dia 1 de Julho e, com o objectivo de 

“sensibilizar as pessoas e criar o hábito de utilização do transporte 

público”, os dois primeiros meses de utilização foram gratuitos. 
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Pretende-se, assim, “alterar os comportamentos dos munícipes”, 

sensibilizando-os para a utilização deste meio de transporte mais 

rentável e ecológico.

Com uma implementação faseada, pretende-se atingir uma 

rentabilidade aceitável para poder dar continuidade aos restantes 

circuitos. Na fase de arranque estão em funcionamento as Linhas 

Verde e Azul, cujos nomes se reporta aos respectivos traçados: o 

itinerário da Linha Verde lembra um pinheiro bravo, e o da Linha Azul 

parece uma onda do mar.

Com estas duas linhas garante-se o acesso aos principais pólos 

dinamizadores da Cidade: Centro Tradicional (Câmara Municipal), 

Parque Escolar e Zona Industrial.

Sustentabilidade Financeira da Câmara Municipal

RESULTADOS LÍQUIDOS 

POSITIVOS

O Município da Marinha Grande apre-

sentou, entre 2005 e 2008, Resultados 

Líquidos positivos. Esta performance é 

meritória, quer para a manutenção da 

capacidade de investimento, quer para a 

saúde fi nanceira da Autarquia.

PRAZO MÉDIO 

DE PAGAMENTOS

O Município da Marinha Grande, no fi -

nal de 2008, apresentou um Prazo Médio 

de Pagamentos de 30 dias. A média dos 

308 municípios portugueses foi de 112 

dias. Esta prática, para além de revelar 

o cumprimento dos seus compromissos 

para com terceiros, provoca também um 

impacte positivo na economia local, pela 

liquidez que proporciona aos seus forne-

cedores.

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO

O Município da Marinha Grande apre-

senta um endividamento líquido de 1,5 

milhões de euros e um limite de endivi-

damento de 15,4 milhões de euros, ou 

seja, utilizou apenas cerca de 10% do 

limite legal de endividamento.

AS METAS
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A Câmara Municipal de Marinha Grande foi galardoada pela APPLA – 

Associação Portuguesa de Planeadores do Território, com a Bandeira 

de Prata da Mobilidade, em Maio de 2008 e, recentemente, com a 

Bandeira de Ouro da Mobilidade, em Julho de 2009. Este galardão 

foi atribuído em resultado do cumprimento e implementação das 

acções propostas para melhorar as acessibilidades e a mobilidade dos 

peões no Centro Histórico da Cidade, em especial, pela abolição das 

principais barreiras arquitectónicas e urbanísticas que perturbam a 

mobilidade dos cidadãos, sobretudo daqueles que têm necessidades 

especiais.

A Câmara Municipal da Marinha Grande prepara-se para assinar a 

Carta de Aalborg na sequência da realização da sua Agenda 21 Local 

– compromisso político para com os objectivos do desenvolvimento 

sustentável, dos quais se destacam: a participação da comunidade 

local e obtenção de consensos; a economia urbana (conservação 

do capital natural); a equidade social; o correcto ordenamento do 

território; a mobilidade urbana; o clima mundial e a conservação da 

natureza.

A Câmara Municipal inscreveu no programa Eco-Escolas, os seguintes 

estabelecimentos de ensino: 

• Ano lectivo 2006-2007: Escola EB 1 de S. Pedro de Moel;

• Anos lectivos 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009: Escolas EB 1 

de Casal de Malta, do Engenho e de João Beare; Escolas EB 2,3 de 

Guilherme Stephens e do Alberto Nery Capucho; Jardim de Infância da 

Amieirinha e Escola Profi ssional e Artística da Marinha Grande;

• Ano lectivo 2008-2009: Escola EB 1 da Cumeira e Escola Secundária 

com 3º ciclo do Pinhal do Rei. 

Com a atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, este programa 

internacional pretende encorajar acções e reconhecer o trabalho 

de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação 

Ambiental, fornecendo metodologia, formação, materiais pedagógicos, 

apoio e enquadramento aos projectos ambientais que venham a ser 

implementados.

Reconhecimentos públicos3.4.

3    AS METAS
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O caminho para um abastecimento e saneamento a 100%

Estudo de caso3.5.

Uma das principais preocupações da Autarquia é intervir em áreas 

que impliquem a melhoria directa da qualidade de vida da população, 

não esquecendo os pequenos lugares. O compromisso com a 

sustentabilidade do Concelho implica, pois, uma estratégia que 

satisfaça as necessidades dos Marinhenses.

O DESAFIO
Melhorar a qualidade de vida dos Mari-

nhenses:

• Abranger os lugares no Concelho sem 

abastecimento de água, com o 

 objectivo de completar a rede, actual-

mente em 95%, para abastecer 100% da 

população.

• Melhorar o saneamento no Concelho, 

passando de uma cobertura de 60% 

para uma rede de saneamento que cubra 

100% da população.

A NOSSA RESPOSTA
Desde 2005 que a rubrica de obras públi-

cas destinada a obras de abastecimento 

de água e de saneamento tem aumenta-

do o seu peso no orçamento da Câmara 

Municipal.

Pretende-se executar uma estratégia para 

melhorar o controlo das águas, com re-

curso a medidores à saída dos reserva-

tórios (actualmente o controlo só é feito 

nos furos) para controlar os caudais em 

pontos distintos da rede (em especial o 

caudal à entrada da Marinha Grande) e 

para identifi car perdas de água. A partir 

daqui fazer o plano de remodelação das 

redes.

Neste sentido a Autarquia realizou inter-

venções na freguesia da Moita, em todo 

o lugar de Fagunde e em muitos lugares 

do Concelho em pequenas intervenções, 

com a criação de redes de saneamento 

e a anulação de sistemas unitários que 

tinham custos elevados.

PASSOS FUTUROS 
Prosseguir o trabalho desenvolvido da 

renovação da rede urbana para atingir os 

100%.

3    AS METAS
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Evolução das intervenções no melhoramento das redes 
de distribuição de água e de saneamento desde 2001

AS METAS

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande
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Na sequência desta aposta, entre 2005 e 2008 as obras de 

abastecimento de águas refl ectiram-se em 12.543 m de rede 

intervencionada, com 539 ramais, o que se traduziu em investimentos 

de 390.741€ em rede e 119.565€ em ramais. 

No mesmo período, as obras no saneamento básico refl ectiram-se 

em 9.580 m de rede intervencionada, com 897 ramais, o que se 

traduziu em investimentos de 580.952€ em rede e 236.074€ em 
ramais. 

Assim, o total de obras adjudicadas refl ectiu um total de 3.893.304€  
de  investimento (valor que inclui ainda, para além do investimento

feito, o custo de execução da obra).

3    AS METAS
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Pilares da 

Sustentabilidade Compromissos

Governação • Realizar os projectos estruturantes de desenvolvimento do Município, nomeadamente 

os ligados à Agenda 21 Local.

•  Fortalecer a imagem de marca do Município ligada ao “Território de Inovação”.

• Incentivar o diálogo entre as partes interessadas e continuar a política de transparência 

no processo de decisão.

•  Melhorar os padrões de qualidade do serviço prestado.

•  Prosseguir os esforços para dinamizar os circuitos de informação internamente e 

divulgar a informação relativa ao Município e aos serviços da Câmara Municipal para o 

exterior, uniformizada e actualizada, com recurso às novas tecnologias de informação e 

comunicação.

•  Avaliar anualmente a acção da Câmara Municipal, produzindo o Relatório de 

Sustentabilidade.

Económico - 

Financeiro

• Manter o empenho na obtenção de resultados líquidos positivos.

• Melhorar o nível de prazo médio de pagamentos praticado.

• Analisar riscos e oportunidades para o Município, decorrentes das alterações 

climáticas.

• Realizar análises custo-benefício e de impacte económico para os investimentos mais 

relevantes.

Ambiental •  Prosseguir as acções de valorização e gestão do património natural, sobretudo no 

domínio da biodiversidade.

• Optimizar a gestão de resíduos, quer internamente, quer alargando as iniciativas a 

todo o Concelho.

•  Promover a adopção, por parte dos fornecedores, nomeadamente pela via contratual, 

das melhores práticas ambientais e de qualidade.

•  Realizar estudos de viabilidade de novas formas de energias aplicáveis e defi nição de 

medidas de eco-efi ciência e de redução de consumos de energia.

Social •  Manter o diálogo com todos os colaboradores da Câmara Municipal para melhorar 

continuamente o serviço prestado.

•  Melhorar as qualifi cações dos trabalhadores, prosseguindo com os planos 

de formação.

•  Continuar o apoio a funcionários com necessidades especiais.

•  Prosseguir o empenho nas questões relacionadas com o apoio social à população 

carenciada.

• Melhorar a qualidade de vida da população.

• Melhorar as condições de acessibilidade na cidade.

Compromissos com o futuro3.6.
Quadro 3
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Economia e Inovação

4    A SUSTENTABILIDADE

Neste capítulo do Relatório de Sustentabilidade faz-se a análise do 

desempenho da Câmara Municipal da Marinha Grande, onde são 

abordadas 4 áreas de actuação: Economia e Inovação, Ambiente, 

Relações Sociais e Cultura e Desporto.

A capacidade de infl uência de uma Autarquia no desenvolvimento 

da economia local está ligada, sobretudo, ao apoio e ao papel 

facilitador das actividades económicas, não se podendo esperar que 

esta se substitua à iniciativa privada. A sua actuação tem, por isso, 

tendencialmente menores efeitos directos do que indirectos, o que 

também se verifi ca na sua capacidade em infl uenciar a inovação.

4.1.

O Concelho de Marinha Grande, com uma forte 

 actividade industrial, possui uma estrutura empresa-

rial dinâmica, empreendedora e inovadora, com algu-

ma propensão ao risco. É, pois, um Concelho onde 

a Câmara Municipal tende a acompanhar os empre-

sários e as associações empresariais e sectoriais nas 

dinâmicas de crescimento e desenvolvimento socio-

económico. 

A Câmara Municipal tem procurado facilitar o esta-

belecimento e ampliação de empresas no Concelho, 

bem como melhorar as condições para o desenvolvi-

mento da actividade comercial.

Apesar de se ter confrontado com grandes difi cul-

dades no processo de ampliação da zona Industrial 

da Marinha Grande, a Câmara Municipal conseguiu 

fi nalmente o seu desbloqueio, estando já garantidos 

os fi nanciamentos do QREN (Quadro de Referência 

Estratégico Nacional) para a execução das obras de 

expansão (falta ainda, contudo, o parecer da Autori-

dade Florestal Nacional para o arranque das obras). 

4.1.1. Impactes directos e indirectos 
na Economia do Concelho

Não obstante, verifi cam-se, ainda, problemas quanto 

à competitividade desta nova área industrial. Apesar 

de ter garantido já os terrenos para a permuta com 

os que vai receber, a Câmara Municipal tem ainda de 

suportar a infra-estruturação do espaço e de pagar 

contribuições ao Estado, referentes ao valor de nego-

ciação dos terrenos. Neste contexto, a Câmara Muni-

cipal pretende renegociar as condições de permuta 

dos mesmos.

A Câmara Municipal teve de tomar outras medidas 

em prol das actividades comerciais, nomeadamente 

a regeneração urbana do centro “tradicional” da Ma-

rinha Grande e a reinstalação do Mercado Municipal. 

Decorrente deste último, a actividade comercial da 

praça e dos feirantes teve crescimentos signifi cativos, 

devido à sua melhor localização. 

Para o “edifício da resinagem” (Património Ste-

phens), a Câmara Municipal tem também prevista a 

sua requalifi cação.

Análise de desempenho da Câmara Municipal
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A indústria dos moldes da Marinha Grande incorpora 

já tecnologias de última geração, dependendo forte-

mente destas (enquanto factores de inovação) para 

“fazer bem à primeira”. Aspecto que é essencial para 

a competitividade do sector. A este respeito verifi ca-

 -se que os empresários locais possuem uma dinâmi-

ca forte, contando com o apoio de outras instituições 

como o CENTIMFE e a CEFAMOL, que cooperam na 

área da investigação e inovação.

Algumas empresas têm mantido ligações a centros 

de investigação universitários, com quem realizam 

investigação e desenvolvimento de projectos, de pro-

cessos de produção e de produtos.

A consciência da importância da inovação para a es-

trutura empresarial local levou a Câmara Municipal, 

no âmbito da sua Agenda 21 Local, a assumir como 

Visão de Futuro: Marinha Grande, Território de Ino-

vação. Este slogan começa a tomar dimensão junto 

dos Marinhenses, o que se refl ecte no orgulho dos 

empresários instalados na Marinha Grande.

Convicta desta opção e, também, da necessidade de 

um processo de inovação contínuo, a Câmara Mu-

nicipal da Marinha Grande pretende auxiliar o maior 

número de empresas possível. Assim, estabeleceu 

um protocolo com o IPL (Instituto Politécnico de 

Leiria) para a criação do Centro de Desenvolvimento 

Rápido e Sustentado do Produto, que será instalado 

4.1.2. Impactes directos e indirectos 
no contexto de Inovação do Concelho

no Centro Empresarial da Zona Industrial da Marinha 

Grande. A cedência de instalações para este efeito 

permite criar uma maior proximidade entre as em-

presas e o Centro de Investigação. Neste, serão rea-

lizados cursos de mestrado e de doutoramento, os 

quais permitirão melhorar as qualifi cações dos recur-

sos humanos existentes na região.

Para além dos contactos/relações individuais de al-

gumas empresas com centros de investigação ou 

instituições de ensino superior, a Câmara Municipal 

possuiu ligação ao ISDOM (Instituto Superior D. Di-

nis) e ao ISLA (Instituto Superior de línguas e Admi-

nistração).

A Câmara apoia, ainda, o projecto CLUSTERPLAST. 

Este projecto, inserido no 7º Programa Quadro de IDT 

da União Europeia, foi lançado em Janeiro de 2009. 

O seu principal objectivo é a promoção de sinergias 

entre os 6 clusters europeus da indústria de moldes e 

plásticos, através da defi nição de um plano de acção 

conjunto, que permita às empresas (nomeadamente 

PME) e às instituições responderem melhor ao de-

safi o de se reinventarem. Para isso, dá-se ênfase a 

complementaridades, boas práticas e oportunidades 

de colaboração, face à criação de bases para a susten-

tabilidade, emprego e competitividade dos sectores 

preconizados. São, igualmente, objectivos do projec-

to aumentar o apoio à indústria e a identifi cação dos 

avanços de inovação.
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• A Câmara Municipal deve continuar a desempenhar o seu papel facilita-

dor das actividades económicas, propiciando a formação de oportunida-

des para a evolução positiva das empresas, tanto no seu desenvolvimento 

empresarial, como na sua ligação aos centros de investigação e inovação 

e universidades nacionais e estrangeiras.

• Participar em projectos europeus que promovam a criatividade e a ino-

vação, em conjunto com as empresas do Concelho, contribuindo, assim, 

para melhorar a competitividade das empresas.

• Desenvolver uma política selectiva de geminação e relacionamento com 

municípios líderes na nova economia, de modo a contribuir para a inter-

nacionalização da Marinha Grande, enquanto território de Inovação. 

4.1.3. Sugestões e Recomendações
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Ambiente

Dadas as características do conjunto das actividades desenvolvidas 

pela Autarquia, importa destacar como principais aspectos ambientais 

presentes nos indicadores do GRI os materiais, a energia, a água, a 

gestão de resíduos e a biodiversidade. 

A Autarquia acredita na necessidade de desenvolver as suas actividades 

e as suas competências com uma especial preocupação em matéria 

de protecção ambiental. Esta sensibilidade tem incidido sobretudo na 

gestão da vasta biodiversidade existente no Concelho e na melhoria 

das condições de mobilidade, que resultou na atribuição, em 2009, da 

Bandeira de Ouro de Mobilidade do Concelho. Concomitantemente 

e a curto prazo, estão já pensadas as seguintes acções no sentido da 

efi ciência energética e recuperação de resíduos: renovação da frota 

municipal para veículos a energias alternativas; aquisição de viaturas 

eléctricas de recolha de resíduos e recolha e tratamento de óleos usados.

Para desenvolver as diversas competências na área ambiental, a 

Autarquia tem 2 técnicos superiores na Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos, onde desempenham as seguintes funções:

4.2.

•  Gestão dos resíduos sólidos urbanos e resíduos re-

cicláveis;

•  Organização dos serviços do Sector de Espaços 

Verdes, de modo a que haja uma correcta manu-

tenção e conservação dos espaços verdes públicos 

e parques infantis;

•  Coordenação da recolha de monos ou monstros 

(objectos de grandes dimensões fora de uso: elec-

trodomésticos, móveis, colchões,…) a pedido dos 

munícipes;

•  Gestão do canil municipal e realização de acções 

de captura de animais vadios ou abandonados na 

via pública;

•  Garantia da limpeza das praias, que inclui a remo-

ção dos sacos de lixo e a recolha de lixos no areal, 

quer provenientes das marés, quer produzidos pe-

los veraneantes, durante a época balnear;

• Gestão dos cemitérios municipais;

•  Coordenação da actividade de venda ambulante e 

feiras, assegurar a gestão, conservação e limpeza 

dos recintos e equipamentos dos mercados e efec-

tuar a cobrança das tarifas aplicadas aos vendedo-

res e feiras municipais, bem como pela vigilância 

das respectivas instalações.

4    A SUSTENTABILIDADE

Além destes colaboradores e ainda com ligação às actividades na 

área ambiental, existe uma técnica superior que integra a Divisão 

de Cultura e Património Histórico e Natural, cujas funções incluem 

alguns pareceres técnicos de carácter ambiental, serviços de Educação 

e Sensibilização Ambiental e actividades no grupo de trabalho para a 

instalação do Museu Nacional da Floresta.
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Pretende-se com este indicador avaliar o esforço para 

reduzir o consumo de produtos e materiais utiliza-

dos, uma vez que estes estão directamente ligados 

à conservação dos recursos globais e, mais concre-

tamente, aos custos operacionais, infl uenciando, as-

sim, a efi ciência da Autarquia.

Os materiais que a Câmara Municipal da Marinha 

Grande utiliza no desenvolvimento das suas activida-

des e que representam maior volume são o material 

de escritório e os produtos de limpeza.

Não estão referenciados outros materiais consumi-

dos pela Autarquia por não serem signifi cativos no 

âmbito deste relatório, ou por não estarem disponí-

veis dados para a sua inclusão.

Os consumos dos vários materiais registam diferen-

tes variações no período em análise (2005 a 2008). 

Destaque para a evolução inversa das disquetes e 

dos DVD’s fruto da evolução da tecnologia.

Quadro 4

EVOLUÇÃO  DO CONSUMO DE MATERIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Material de escritório (unidades) 2005 2006 2007 2008

Tinteiros 629 633 828 619

Toners 63 92 141 271

Resmas de Papel 3.394 3.068 3.189 3.205

Disquetes 460 140 10 10

CD’s 464 176 135 481

DVD’s 27 5 164 104

Material de limpeza 2005 2006 2007 2008

Detergente lava-tudo (litros) 1.865 2.000 2.490 3.065

Lixívia (litros) 4.590 3.935 3.395 3.925

Sacos de plástico (unidades) 35.678 29.262 30.283 44.233

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

A SUSTENTABILIDADE

4.2.1. Materiais
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Os consumos de energia resultantes da actividade 

da Câmara Municipal da Marinha Grande devem-se, 

essencialmente, à utilização de veículos da frota mu-

nicipal e maquinaria vária e à gestão e manutenção 

dos diversos edifícios e iluminação pública.

4.2.2. Energia

Comparando apenas os dados da DGEG, verifi ca-se 

que, no Município da Marinha Grande, o peso do 

consumo de energia eléctrica para iluminação nos 

Edifícios Públicos e para Iluminação Pública se man-

tém constante ao longo dos anos, uma vez que o seu 

aumento é paralelo ao aumento do consumo total de 

energia eléctrica.

Os dados relativos à energia que a seguir se apre-

sentam são retirados dos Relatórios de Contas da 

Autarquia, pelo que correspondem não a consumos 

4    A SUSTENTABILIDADE

Fonte: DGEG, Direcção Geral de Energia e Geologia

CONSUMO  DE  ENERGIA  ELÉCTRICA, 2005-2007

Consumo de energia eléctrica (kWh) 2005 2006 2007

Iluminação de Edifícios do Estado (DGEG) 4.627.084 5.116.031 4.747.466

Iluminação de Vias Públicas (DGEG) 3.938.890 4.119.586 4.245.785

Percentagem do consumo em edifícios 

e iluminação pública, no Total

2%

(8.565.974)

2%

(9.235.617)

2%

(8.993.251)

Total do Concelho 381.367.341 442.503.901 450.739.982

Quadro 5

de determinado ano, mas sim aos correspondentes 

pagamentos, pelo que poderá haver aqui um ligeiro 

diferencial.

De acordo com a informação fornecida por parte dos 

serviços camarários, não existem registos em quan-

tidades, necessários para aferir a evolução dos con-

sumos ao longo dos anos. Desta forma, a evolução 

dos valores é, também, infl uenciada pela infl ação dos 

preços.

EVOLUÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ELECTRICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Pagamentos de electricidade (euros) 2005 2006 2007 2008

Electricidade (Total) 860.518,09 894.194,84 957.224,07 1.027.995,25

Iluminação Pública 334.103,96 344.307,66 368.631,16 425.251,78

Estádio Municipal 13.178,97 - - 10.184,22

Instalações Municipais 513.235,16 549.887,18 588.592,91 592.559,25

Quadro 6

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande
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Numa perspectiva de melhoria de efi ciência energé-

tica, apenas está pensada a renovação das viaturas 

da frota municipal, em especial as transferidas para 

os TUMG. Prevê-se também a compra, no início de 

2010, de uma viatura eléctrica para o transporte de 

resíduos para utilizar na praia de São Pedro de Moel.

A iluminação pública constitui um dos factores res-

ponsáveis pelos elevados consumos energéticos. E, 

nesse sentido, a Autarquia está a levar acabo uma 

acção experimental, que se propõe substituir os apa-

relhos de iluminação existentes na Rua Professor Al-

berto Nery Capucho por aparelhos de iluminação a 

Quadro 7

Quadro 8

EVOLUÇÃO  DOS  PAGAMENTOS DE COMBUSTÍVEIS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Pagamentos de Combustíveis (euros) 2005 2006 2007 2008

Combustíveis (Total) 50.720,08 49.597,92 45.609,60 55.103,85

Gasóleo 39.044,25 34.787,03 30.787,03 43.049,92

Gasolina 11.675,83 14.629,17 14.761,53 12.023,20

Outros - 259,54 61,04 30,73

EVOLUÇÃO  DOS  PAGAMENTOS DE FLUIDOS 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Pagamentos de Fluidos (euros) 2005 2006 2007 2008

Fluidos (Total) 65.771,54 72.944,84 93.852,96 94.126,33

Gás para aquecimento - Instalações 

diversas
1.634,11 15.354,71 10.264,70 3.809,51

Gás para aquecimento - Escolas 4.557,78 17.944,37 18.467,74 20.501,97

Gás para aquecimento - outras 

instalações
24.478,87 - 1.024,80 9.711,19

Gás para piscinas 33.740,72 38.813,43 63.319,98 58.603,61

Óleos e Lubrifi cantes 1.304,27 677,42 344,21 916,75

Outros 55,79 154,91 431,53 583,30

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

LED. Esta acção terá dois objectivos essenciais, o pri-

meiro é a redução efectiva dos consumos de energia 

eléctrica, mantendo a qualidade da iluminação dos 

vários espaços e o segundo é dar a conhecer as van-

tagens e desvantagens desta tecnologia, de modo a 

incentivar o seu uso por parte de particulares.

Esta crescente preocupação com os consumos ener-

géticos levou o Governo Central a aprovar a Estratégia 

Nacional para a Energia, que foi assumida recente-

mente pela Autarquia ao implementar os planos de 

acção referentes à efi ciência energética e, em 2008, 

propostos pela Agenda 21 Local.
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A água, recurso natural de elevado valor, é utilizada 

nas diversas actividades e operações desenvolvidas 

pela Câmara Municipal mas o seu consumo, assim 

como acontece na maioria das Autarquias do país, 

não é contabilizado, dada a inexistência de contado-

res nos locais de utilização. A análise possível refe-

re-se aos consumos privados no Concelho, onde o 

abastecimento de água é efectuado através da gestão 

da Autarquia.

4.2.3. Água

A principal fonte de abastecimento é feita através de 

captações próprias (furos ou poços existentes), mas 

recorre-se igualmente a sistemas de abastecimento 

público. 

Relativamente ao saneamento, este passou a ser ge-

rido pelo Sistema Multimunicipal de Saneamento do 

Lis (SIMLis) desde o fi nal de 2007. O SIMLis foi cria-

do para efectuar a recolha, tratamento e rejeição das 

águas residuais dos municípios da Batalha, Leiria, 

Marinha Grande, Porto de Mós e Ourém, com o ob-

jectivo de solucionar os problemas relacionados com 

a qualidade da água da bacia do Rio Lis, melhorar as 

condições de vida das populações e potenciar a reva-

lorização ambiental da Região de Leiria. 

Quantitativamente, apenas existem dados parciais e 

relativos ao ano de 2005. Neste ano registaram-se, 

nas Estações de Tratamento de Águas Residuais, 

os seguintes valores: ETAR de Escoura: 825.051 m3; 

ETAR de São Pedro de Moel: 189.463 m3; ETAR de 

Vieira de Leiria: 483.191 m3. As ETAR’s da Garcia e da 

Zona Industrial não têm medidor de caudal, pelo que 

não apresentam valores.

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Consumo de água (m3), 2005-2008

2007

2006

2005

2.322.324m3

2.388.699m3

2.256.671m3

3.631.011m3

3.581.830m3

3.795.307m3

3.969.479m3

2.384.926m3

LEGENDA

Unidade: 500.000 m3

Rede pública

Captações próprias (furos)

2008

4    A SUSTENTABILIDADE
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O Concelho da Marinha Grande está integrado no 

Sistema Multimunicipal da Alta Estremadura, cuja 

exploração e gestão está a cargo da Valorlis (Valori-

zação e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.). 

O procedimento da recolha e tratamento dos Resídu-

os Sólidos Urbanos no Concelho da Marinha Grande 

segue o diagrama da fi gura seguinte.

4.2.4. Resíduos

No que respeita aos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

indiferenciados, a sua recolha é assegurada pela 

Câmara Municipal, que os conduz para o aterro da 

Valorlis, situado em Leiria. No caso das fracções re-

cicláveis depositadas nos ecopontos, a recolha está a 

cargo da Valorlis, que os encaminha para a sua esta-

ção de triagem, igualmente localizada em Leiria.

De um modo geral, a recolha dos resíduos é adequa-

da às necessidades, havendo uma maior produção 

nos meses de Verão, altura em que há maior afl uên-

cia de visitantes ao Concelho, sobretudo às localida-

des de S. Pedro de Moel e Praia da Vieira. É por isso 

realizado um reforço da recolha nestes meses. 

No total existem no concelho 158 ecopontos.

CONTENTORES

ECOPONTOS

RSU Indiferenciado

Aterro
Tratamento dos lixiviados
Aproveitamento de Biogás

Estação de Triagem Indústrias recicladoras

Fracções recicláveis:
Vidro

Papel / Cartão
Plástico / Metal

CMMG

VALORLIS

VALORLIS
(Leiria)

Fluxo dos resíduos sólidos urbanos produzidos na Marinha Grande 
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Recolha selectiva no Concelho de Marinha Grande, 2005-2008

200820072005 2006

572 t

655 t 590 t 620 t

170 t

555 t

227 t

668 t

219 t 283 t

546 t 606 t

LEGENDA

Unidade: 200 t

Vidro

Embalagens e metais

Papel e cartão

No que diz respeito aos resíduos recolhidos selecti-

vamente, em 2008, o volume de resíduos produzido 

foi de 1.509 t. Para este valor contribuíram 606 t de 

vidro, 620 t de papel/cartão e 283 t de embalagens 

de plástico e metal (dados estimados pela Valorlis). 

Verifi cou-se um aumento global de 11% relativamen-

te ao ano anterior, correspondendo a aumentos em 

todos os tipos de resíduos.

Depósito em aterro dos RSU, 2005-2008

LEGENDA

Toneladas per capita por ano

Deposição em aterro (RSU)

2005 2006 2007 2008

0,56 t

0,51

0,53

0,55

0,51
19.946,14

20.272,84

20.973,16

19.217,08

0,55 t

0,54 t

0,53 t

0,52 t

0,51 t

0,50 t

0,49 t

18.500 t

19.000 t

19.500 t

18.000 t 18.000 t 18.000 t 18.000 t

20.000 t

20.500 t

21.000 t

21.500 t

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

4    A SUSTENTABILIDADE
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O volume de RSU recolhido tem diminuído desde 

2006. As 19.946 t de RSU recolhidas em 2008, equiva-

lem a cerca de 0,56 t/hab. (capitação), valor superior à 

média nacional (0,45 t/hab.), o que indica que, apesar 

da diminuição de RSU, deverá ser intensifi cada a sen-

sibilização para a redução, reciclagem e reutilização.

A recolha de Monos (objectos de grandes dimensões 

fora de uso: electrodomésticos, móveis, colchões...) 

é efectuada à 2ª feira, com marcação prévia, e é pos-

teriormente encaminhada e armazenada no estaleiro 

municipal, para posterior encaminhamento para o 

destino fi nal. Estabelecimentos comerciais e indús-

trias podem, também, solicitar a recolha de papel e 

cartão ou entregá-los no estaleiro municipal.

A SUSTENTABILIDADE

A sensibilização da população é realizada através de 

acções da responsabilidade da Valorlis ou da Câmara 

Municipal. 

As acções realizadas pela Valorlis foram o projecto 

de sensibilização para a compostagem doméstica na 

Freguesia da Marinha Grande e as acções de sensibi-

lização anuais para a reciclagem. 

Nas acções realizadas pela Autarquia incluem-se as 

comemorações de dias representativos, como por 

exemplo o Dia Mundial da Criança, que é integrado 

na Semana do Ambiente e as acções no âmbito do 

projecto do Museu Nacional da Floresta.
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Actualmente, o Concelho da Marinha Grande não 

contempla nenhuma área protegida e/ou sítio da 

Rede Natura 2000 e nenhum edifício camarário está 

implantado em local sensível em termos de biodiver-

sidade. No entanto, 75% de território do Concelho é 

área fl orestal e cerca de 18 km são orla costeira de 

natureza rochosa e dunar. Negligenciar esse facto 

pode causar signifi cativos impactes negativos nos 

sistemas ambientais. O compromisso da Autarquia 

com a preservação da Biodiversidade é exercido de 

acordo com as suas competências, através de uma 

contribuição directa e indirecta para a conservação 

da Natureza.

Dada a relevância dos habitats naturais presentes no 

território da Marinha Grande, estão a ser efectivados 

esforços no sentido de apresentar uma proposta para 

a classifi cação da zona dunar de protecção do Pinhal 

do Rei (incluída na Directiva Habitats de criação de 

áreas protegidas de âmbito local). 

Com a nova legislação para a criação de áreas protegi-

das de interesse local, poderá vir a contemplar-se uma 

área considerável da zona costeira concelhia (actual-

mente área de protecção não explorada do ponto de 

vista fl orestal, administrada pela Autoridade Florestal 

Nacional) – “Dunas com fl orestas de Pinus pinaster-

Habitat 2270” (com potencial e enquadramento legal 

previsto na Directiva Europeia Habitats).

Os valores a seguir apresentados foram calculados 

com a colaboração do Gabinete de Sistema de Infor-

mação Geográfi ca da Câmara Municipal:

• Reserva Agrícola Nacional: 759,4 ha que correspon-

dem a 4,1% da área total do Concelho (defi nido na Car-

ta de Condicionantes do Plano Director Municipal);

• Reserva Ecológica Nacional: 11.850,3 ha que corres-

ponde a 63,3% da área total do Concelho (defi nido na 

Carta de REN do Plano Director Municipal); importa 

referir que o valor percentual de representatividade 

da REN no Concelho da Marinha Grande deve-se ao 

4.2.5. Biodiversidade
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facto da Mata Nacional do Pinhal de Leiria estar 

toda ela defi nida no PDM como REN; 

• Florestas: 14.396,2 ha que corresponde a 76,3% da 

área total do Concelho. Para este item contabiliza-

ram-se as áreas da Mata Nacional do Pinhal de Lei-

ria, Mata Nacional Pinhal do Casal da Lebre, Mata do 

Pedrógão (uma vez que a parte norte do concelho, 

na freguesia de Vieira de Leiria abrange uma zona 

desta mata) e os Espaços Agro-fl orestais defi nidos 

na Carta de Ordenamento do PDM. 

Os impactes negativos ao nível da biodiversidade 

da Mata Nacional estão relacionados, principalmen-

te, com a não refl orestação da área incendiada em 

2003 e a excessiva remoção/limpeza do substrato 

arbustivo que, com a argumentação das medidas 

preventivas contra incêndios e com o novo mercado 

da biomassa, “destroem” totalmente o sub-coberto 

fl orestal, reduzindo drasticamente a biodiversidade, 

aumentando o risco de susceptibilidade a pragas e 

doenças, e promovendo ainda a forte erosão e o em-

pobrecimento dos solos.

Ao nível da ribeira urbana das Bernardas, os impac-

tes negativos mais signifi cativos dizem respeito aos 

despejos e efl uentes ilegais que pontualmente ainda 

se verifi cam em alguns troços e que em muito dete-

rioram a qualidade da água.

Ainda no âmbito da biodiversidade, a Autarquia 

acredita que a recuperação de passivos ambientais e 

de habitats pode contribuir para o restabelecimento 

de ecossistemas e assim aumentar a biodiversidade 

nas áreas intervencionadas. Com efeito, a recupe-

ração e requalifi cação da Ribeira das Bernardas em 

troços signifi cativos no seu percurso urbano, enqua-

drada no Programa Polis, terá contribuído para o 

aparecimento de lontras na Cidade.

Na sequência da descoberta de uma família de 

 ontras que se instalou há cerca de dois anos na Ri-

beira das Bernardas, na zona do Parque da Cerca, a 
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Seguindo a estratégia de sensibilização municipal e 

da prioridade para a manutenção da biodiversidade, 

estão igualmente previstas acções de valorização e 

interpretação ambiental para o Estuário do Rio Lis, 

elaboradas em parceria com a Administração da Re-

gião Hidrográfi ca do Centro I.P. (ARH do Centro), no 

âmbito do Projecto de Requalifi cação do Estuário do 

Rio Lis, candidatado recentemente ao Quadro de Re-

ferência Estratégico Nacional (QREN).

Ainda no Concelho, mas sem intervenção directa da 

Autarquia, existem outras duas áreas de grande im-

portância do ponto de vista da biodiversidade:

• A Mata Nacional de Leiria: o “Pinhal do Rei”, com 

mais de 700 anos é ainda hoje um exemplo nacional 

de uso sustentável da fl oresta. A evolução dos equilí-

brios naturais do ecossistema fl orestal do Pinhal, as-

sociada aos factores ambientais locais, proporcionou 

as condições necessárias para a existência de uma 

diversidade elevada de espécies de fauna e fl ora, in-

cluídas em directivas nacionais e internacionais, com 

estatutos especiais de protecção;

• O Estuário do Rio Lis: A zona estuarina do Lis cons-

titui, na prática, um verdadeiro “viveiro” ou zona de 

crescimento para inúmeras espécies, perfeitamente 

adaptadas aos fl uxos heterogéneos dos caudais. No 

Estuário do Rio Lis estão registadas 57 espécies ani-

mais, das quais 2 são anfíbios, 4 são répteis, 31 são 

aves e 9 são mamíferos.

 Autarquia procurou promover mecanismos e activi-

dades que visassem a sua protecção, tendo resultado 

daqui o projecto “A Lontra na Cidade”.

“A Lontra na Cidade” é um projecto da Autarquia Ma-

rinhense, no âmbito do qual está a ser estudada uma 

parceria com o Zoomarine, que se pretende atinja 

dimensão nacional, promovendo a defesa da biodi-

versidade urbana, a monitorização ambiental, a sen-

sibilização e, sobretudo, a conservação da lontra em 

Portugal e na União Europeia.

Actualmente e tendo em conta a continuidade do 

projecto supra citado, a Autarquia realizou, em 2008, 

uma candidatura ao programa Life+, que visa um 

conjunto vasto de acções de requalifi cação e valori-

zação da Ribeira das Bernardas com o objectivo de 

assegurar a comunicação dos corredores ecológicos 

urbanos. Ainda para esse efeito estão em curso al-

gumas acções com o Zoomarine, no sentido de se 

poder vir a estender o âmbito do projecto para um 

contexto nacional.

No contexto global das consequências das alterações 

climáticas, têm-se promovido diversas acções de 

educação e sensibilização ambiental dirigida à popu-

lação do Concelho (com destaque para a comunida-

de escolar), no sentido de alertar para a importância 

fundamental de acções que visem a conservação da 

biodiversidade e da qualidade de vida, nomeadamen-

te, para a necessária mudança de atitude de cada ci-

dadão em diminuir para níveis mínimos o “peso” da 

sua “pegada ecológica”.
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Como resultado da análise efectuada à dimensão 

ambiental, importa referir que é necessário melho-

rar o controlo dos consumos internos resultantes do 

exercício da sua actividade, de modo a que a Câmara 

Municipal possa minimizar e quantifi car os seus im-

pactes. Paralelamente, a Autarquia, deverá:

•  Prosseguir as acções de valorização e gestão do pa-

trimónio natural, sobretudo no domínio da protec-

ção ambiental;

•  Realizar estudos de viabilidade de energias renová-

veis potencialmente aplicáveis e defi nição de medi-

4.2.6. Sugestões e Recomendações

das de eco-efi ciência e de redução de consumos de 

energia;

•  Optimizar a gestão dos resíduos, designadamente 

através do desenvolvimento de uma política interna 

de sensibilização, redução, reutilização e reciclagem 

e de uma política externa potenciadora de um pro-

gressivo aumento da recolha selectiva;

•  Promover a adopção por parte dos fornecedores, 

nomeadamente pela via contratual, das melhores 

práticas em matéria de ambiente e qualidade.
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Relações Sociais

O desempenho e o bom funcionamento da Câmara Municipal da 

Marinha Grande dependem, essencialmente, dos seus Recursos 

Humanos, da valorização dos trabalhadores, do seu envolvimento, 

empenho e responsabilidade e, ainda, do inter-relacionamento, da 

comunicação e da cooperação interna da estrutura organizacional.

A Câmara Municipal elabora anualmente o Balanço Social5, documento 

executado para retratar a gestão dos seus Recursos Humanos. Reporta 

a 31 de Dezembro de cada ano e é enviado até 31 de Março à Direcção-

Geral das Autarquias Locais.

4.3.

4.3.1. Emprego

O recrutamento e selecção de pessoal para os qua-

dros da Câmara Municipal de Marinha Grande rege-se 

pelas regras da Função Pública, o que garante a não 

existência de discriminação entre colaboradores.

Até 31-12-2008, os colaboradores da Câmara Munici-

pal encontravam-se divididos em funcionários (aque-

les que pertencem aos quadros através de nomeação) 

e trabalhadores (aqueles que desempenham as suas 

funções através de prestação de serviços, requisição 

ou com contrato). A partir de 01-01-2009, deixou de 

existir a fi gura de “funcionário”, passando todos os 

seus colaboradores a ser designados de “trabalhado-

res”, com diferentes tipologias de contratos.

O número total de trabalhadores da Câmara Muni-

cipal diminuiu ligeiramente entre 2005 e 2008, mal 

ultrapassando hoje as 3 centenas de trabalhado-

res. De entre estes, a maioria é do sexo feminino, 

mantendo-se em cerca de 55% desde 2007.

Em 2008, os trabalhadores tinham uma idade média 

de 44,7 anos, num universo onde mais de metade 

tinha 45 anos ou mais. 

5. Principal fonte de informação 
para a análise do desempenho 

social da Câmara Municipal.

328

316

310

316

Número de trabalhadores

LEGENDA

25 trabalhadores

2005

2006

2007

2008

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

A antiguidade média destes trabalhadores na função 

pública era de 13,5 anos, valor infl uenciado pelo facto 

de muitos entrarem para a Câmara Municipal apenas 

após a conclusão da formação superior.
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Trabalhadores por sexo

2005 2006 2007 2008

174

154

171

145

171

139

173

143

53% 55,2%

47% 44,8%45,9% 45,3%

54,1% 54,7%

Trabalhadores, por escalão etário

2008

26

17%

20%

13%

11%

11%

8%
5%

16%

17%

1%

42

3

36
49

55

53

15

36

LEGENDA

18-24 anos

25-29 anos

30-34 anos

35-39 anos

40-44 anos

45-49 anos

50-54 anos

55-59 anos

60-64 anos

mais de 65 anos

Nota: Os valores abaixo de 1% 

não têm expressão gráfi ca.

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande
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Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

Trabalhadores, por antiguidade, 2005-2008

até 5anos

15-19 anos

5-9 anos

20-24 anos

10-14 anos

25-29 anos

30-35 anos

+35 anos

LEGENDA

65

36%

44

20%

15
4

17%

24

14%

54

5%

116

1%
7%

2005

Nota: Os valores abaixo de 1% não tem expressão 

gráfi ca em termos de percentagens

Trabalhadores, por relação jurídica no emprego

2005 2006 2007 2008

LEGENDA

Nomeação (pessoal do cargo) Contrato de trabalho a termoContrato administrativo provimento Outras situações

96% 97% 97% 84%
1% 1% 1% 2%

2% 1% 2%

1%

1%

13%

64

38%

30

21%

23

6

13%

28

10%

42

7%

118

2%

9%

2006

50

35%

12

24%

11

18%

67

13%35

4%

97

4%

2007

63

24%32

22%

9

21

21%

74

13%

39

7%

67

3%

10%

2008
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Na Câmara Municipal da Marinha Grande, a variação 

do número de trabalhadores prende-se com a rotativi-

dade dos mesmos: admissões, saídas e alterações de 

situação. Em 2005 e em 2008, as alterações de situa-

ção fi caram a dever-se a progressões e a promoções.

É importante notar que os trabalhadores da Câmara 

Municipal encontram-se repartidos por 20 diferentes 

locais de trabalho. Estes trabalhadores são maiori-

Rotação dos trabalhadores

LEGENDA

Admissões

Saídas

Alteração de situação

2007 2008

20

14

4

7

18

4

14

25

51

20062005

93

30

23

Unidade: 20 indivíduos

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

tariamente residentes no Concelho, sendo inclusive 

muitos deles naturais do mesmo. Contudo, muitos 

encontram-se a residir fora da Freguesia da Marinha 

Grande (onde está localizada a maioria dos serviços 

municipais). Estes, tal como os que residem fora do 

Concelho, deslocam-se em viatura própria, havendo 

poucos casos de partilha de viatura.

4.3.2. Relações entre funcionários e administração

As estruturas sindicais funcionam como parceiros 

na resolução de problemas (gerais ou de carácter 

particular) que afectam a vida profi ssional dos traba-

lhadores ao serviço do Município. A plataforma de 

entendimento comum é a do diálogo, tendo por base 

a lei e a resolução de problemas sem confl itos e acau-

telando os interesses das partes envolvidas.

São apoiadas as reuniões de esclarecimento entre 

as estruturas sindicais e os colaboradores, seus as-

sociados. São realizadas reuniões entre as estruturas 

sindicais e os dirigentes de topo e/ou os Serviços, 

sempre que há necessidade por qualquer das partes, 

com vista à resolução de problemas.

A importância dos sindicatos e o seu envolvimento 

com os colaboradores tem-se mantido. No entanto, o 

número de pessoas sindicalizadas passou de 223 em 

2005, para 199 em 2008. 

O peso relativo do pessoal no quadro tem vindo a di-

minuir ligeiramente, tendo aumentado o número de 

colaboradores afecto a outro tipo de situações, que 

não nomeação, prestação de serviços ou contratação 

a termo certo: comissões de serviço, nomeação para 

cargo político e, principalmente, contratos por tempo 

indeterminado.
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Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Para o pessoal da Câmara Municipal da Marinha 

Grande, as contratações são efectuadas por contra-

tos individuais de trabalho, que começam por ser 

contratos a termo-certo.

O regime de contratação tem infl uência no tipo de 

horário dos trabalhadores (diferentes tipologias de 

horários). Na Marinha Grande, o número de excep-

ções ao horário rígido de trabalho é baixo.

Trabalhadores, por tipo de horário

2005

2006

2007

2008

LEGENDA

Rígido

250 colaboradores

Desfasado

10 colaboradores

Jornada contínua

Trabalhador estudante

Isenção

Semana de 4 dias

264

264

275

279

9

16

19

19

4 4

2 0

4 0

5 0

19

17

15

15

1

2

2

2

15

9

1

8

Turnos
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4.3.3. Segurança e saúde no trabalho

Na Câmara Municipal da Marinha Grande o absentis-

mo tem apresentado uma tendência decrescente. No 

entanto, é mais elevado nas mulheres, o que se deve 

essencialmente a ausências por doença e por licença 

de maternidade, que é muito mais utilizada que a de 

paternidade.

Estão igualmente registadas outras causas de absen-

tismo, que atingem valores consideráveis, nomeada-

mente as motivadas por faltas para ida ao médico, 

para cumprimentos de obrigações legais, por dispen-

sa eleitoral, para formação profi ssional, para greve e 

para folgas.

A Câmara Municipal da Marinha Grande não mede o 

impacte do absentismo nos seus serviços, mas dada 

a diversidade de competências e o elevado número 

de funcionários, o absentismo provoca um impacte 

relativamente reduzido no normal funcionamento da 

Câmara Municipal.

Causas de absentismo
LEGENDA

Falecimento de familiar

Acidentes de serviço

Maternidade/Paternidade

Assistência a familiares

Com perda de vencimento

Cumprimento de pena disciplicar

Por conta em período de férias

Outras

Nascimento

Injustifi cadas

Trabalhador/Estudante

Casamento

Doença

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

2005
55,6%

0,5% F

20,2%

9%

1,5% C

2,5%

1,2% A

2% E 0,2% L

0,2% I

0,3% M

6,8%

G

B

D

K

H

2006

59,1%

0,8% F

17,3%

6,8%

2,4%

3,1%

1,3% A

1,8% E
0,1% L

0,4% I
2%

5%

G

B

D C
J

K

H

2007

61,4%

0,4% F

15,1%

8,1%

1,3% C

4,9%

1,3% A
1,7% E

0,1% L
0,1% I

1,1% J

4,5%

G

B

D

K

H

2008

65,1%

13%

6,1%

2% C

2,5%

1% A

2,7%

0,1% L

0,1% I

6,9%

G

B
DE

K

H

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande
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Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

20072005

Absentismo total ano, por sexo

LEGENDA

Mulheres HomensUnidade: 1000 dias

20082006

4.365,5

4.876,5

9.242 (total)

4.157

4.908

9.065 (total)

3.334

4.299

7.633 (total)

4.962

5.113

10.075 (total)

A taxa de absentismo, depois de ter atingido o seu 

máximo em 2006 (13,2%), diminuiu em 2008 (10%); 

tendência que se manteve em ambos os sexos. 

É de notar que os homens apresentaram taxas de 

absentismo superiores às das mulheres em 2006 e 

2007, invertendo as posições em 2005 e 2008.

O número total de acidentes de trabalho, bem como 

o número total de dias perdidos resultantes desses 

acidentes, diminuiu entre 2005 e 2008. No entanto, a 

média de dias de trabalho perdidos por acidente au-

mentou de 18 dias em 2005, para 20 dias em 2008.

Acidentes de trabalho e dias perdidos com baixa

LEGENDA

5 acidentes

50 dias perdidos

10 dias | nº médio de dias perdidos

20072005 20082006

18 19 17

14

328

18,2

309

16,3

286

312

18,4

20,4
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No período entre 2005 e 2008, a Câmara Municipal 

de Marinha Grande registou6 actividades de medici-

na no trabalho relativas a exames periódicos. No en-

tanto, só temos dados para os gastos nesta rubrica 

em 2005 e 2007, que foram de 7.183€ e 7.795€ res-

pectivamente.

A Câmara Municipal de Marinha Grande realizou ac-

tividades nos anos 2005 a 2008 no que respeita a Hi-

giene e Segurança no Trabalho. Os valores gastos por 

trabalhador têm mostrado uma tendência crescente. 

Em 2008, o valor é bastante mais elevado, por força 

de investimento feito com a estrutura de Higiene e 

Segurança no Trabalho, enquanto nos outros anos só 

houve investimento em equipamentos de protecção.

Para além disso, foram tidas em atenção outras pre-

ocupações com as condições de trabalho, nomeada-

mente a compra, sempre que possível, de materiais 

ergonómicos para os trabalhadores administrativos.

Neste âmbito, referência, ainda, para um estudo de 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST), fi -

nalizado no início de Setembro de 2009. Estudo que 

teve como objectivos: 

(i) A apresentação do trabalho desenvolvido para a 

concretização da Identifi cação e Avaliação de Riscos 

e Programa de Prevenção; 

(ii) Dar uma visão global da situação do Município 

relativamente à SHST e 

(iii) Enunciar as principais medidas para controlo dos 

riscos existentes.

Destaque para dois aspectos positivos identifi cados 

no estudo:

• Aceitação muito positiva dos colaboradores do Mu-

nicípio relativamente à implementação das activida-

des de SHST;

• Adequada articulação, empenhamento e organiza-

ção dos Recursos Humanos do Município na concre-

tização das actividades de SHST.

6. Segundo os dados apurados 
no Balanço Social.

Despesas com actividades de medicina 
no trabalho, por trabalhador

2005

2006

2007

2008

LEGENDA

Unidade: 10 €

21,90 €

25,14 €

Despesas com actividades de higiene
 e segurança no trabalho, por trabalhador

2005

2006

2007

2008

LEGENDA

Unidade: 10 €

17,78 €

22,06 €

23,7 €

40,15 €

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande
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4.3.4. Formação e educação

A Câmara Municipal da Marinha Grande procede, to-

dos os anos, ao levantamento das necessidades de 

formação. 

Sempre que exequível, as acções de formação reali-

zam-se localmente. Estas acções são, normalmente, 

realizadas por entidades externas, tais como o INA 

(Instituto Nacional de Administração), o CEFA (Cen-

tro de Estudos e Formação Autárquica) e o ATAM 

(Associação dos Técnicos de Administração Autár-

quica). Têm também recorrido a acções de formação 

da Associação dos Municípios da Alta Estremadura, 

com a vantagem de, neste caso, não haver custos.

O levantamento das necessidades de formação 

tem-se socorrido, também, da aplicação do Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública (SIADAP).

Apesar de não existir um plano de formação, propria-

mente dito, o executivo tem apostado na formação 

para a melhoria das competências dos seus colabo-

radores. A participação nas acções de formação tem 

incluído tanto funcionários como chefes de secção.

 

Em regra, os responsáveis pelos serviços dão a co-

nhecer os pedidos de autorização para frequência 
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das acções de formação ao Executivo, que delibera 

sobre a sua aprovação.

Existem ainda outras acções de formação que não 

constam do balanço social, nomeadamente, a for-

mação incluída nas aplicações/equipamentos infor-

máticos e, também, alguma formação gratuita, que é 

frequentada pelos trabalhadores, mas não é reporta-

da à secção do Recursos Humanos.

As despesas em formação tiveram, em 2007, um 

grande acréscimo, devido a uma forte aposta em ac-

ções de formação.

Em 2008, apesar de as despesas serem inferiores, o 

número de formandos foi o mais elevado, valor que 

estará ligeiramente infl acionado pelo facto de alguns 

trabalhadores participarem em mais do que uma ac-

ção de formação (uma vez que a contabilização é fei-

ta por formando, há duplicação de contagens para 

alguns trabalhadores).

As acções de formação realizadas abrangem temas 

muito variados, dos quais se destacam: sistemas de 

segurança, protecção ambiental e direito (neste últi-

mo caso ligadas às alterações dos quadros legais em 

vigor). Os trabalhadores abrangidos pertencem a ca-

tegorias profi ssionais muito distintas. 

LEGENDA

Unidade: 5.000 €

Evolução das despesas anuais de formação

2005

2006

2007

2008 17.694,70 €

38.258,25 €

16.541,75 €

7.883,20 €
Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande
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O número médio de horas de formação por forman-

do aumentou de 2005 para 2008. Ainda assim, a 

média de horas de formação por formando é baixa, 

fi cando aquém dos valores recomendados, 60 horas 

de formação anual por trabalhador.

A Câmara Municipal de Marinha Grande promove, 

também, o desenvolvimento de competências acadé-

micas dos seus recursos humanos, através da con-

cessão do estatuto de trabalhador-estudante.

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

Número médio de horas de formação, segundo a categoria profi ssional 
e por formando

LEGENDA

Unidade: 12 horas Dirigente

Técnico superior

Informática

Técnico

Técnico profi ssional

Administrativo

Operário

Auxiliar

Outros grupos

Formando

2005 2006 2007 2008

21 h 17,9 h 11,3 h 31,5 h

0 h

16 h 16,8 h 11,9 h 22,7 h

0 h 0 h 0 h

0 h 10,5 h 24,8 h 0 h

14,7 h 19,2 h15,4 h 14,8 h

26,3 h 8,8 h18,3 h 5,8 h

14,6 h 17,9 h 32,7 h 25,1 h

0 h 0 h 4 h 0 h

14 h 0 h23,6 h 6,3 h

13,7 h 15,1 h 8,7 h 29,8 h

Este quadro de melhoria de competências tem visa-

do, essencialmente, a facilitação da progressão de 

carreiras dos trabalhadores da Câmara Municipal. 

Neste contexto de formação e educação, refi ra-se, 

ainda, que os funcionários da Câmara Municipal es-

tão sujeitos à análise de desempenho e desenvolvi-

mento de carreiras, aplicando-se o SIADAP - Sistema 

Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na 

Administração Pública. A avaliação anual, com a res-

pectiva acumulação de créditos, permite igualmente 

a progressão na carreira, neste caso por mérito.
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4.3.5. Diversidade e igualdade de oportunidades
A distribuição dos trabalhadores por categorias pro-

fi ssionais destaca o peso considerável de auxiliares, 

estando o número de operários aproximadamente 

equiparado ao dos administrativos.

Trabalhadores por categorias profi ssionais

2005 2006 2007 2008

LEGENDA

Unidade: 10 indivíduos

Dirigente

Técnico superior

Informática

Técnico

Técnico profi ssional

Administrativo

Operário

Auxiliar

9

4

8

33

50

59

130

35

8

3

9

34

52

57

120

33

9

3

9

34

49

53

119

35

9

3

10

33

50

55

114

42

2005 2006 2007 2008

LEGENDA

Unidade: 10 indivíduos

Dirigente

Técnico superior

Informática

Técnico

Técnico profi ssional

Administrativo

Operário

Auxiliar

Trabalhadores por categorias profi ssionais, por sexo

4/5 3/5 3/6 1/8

4/0 3/0 3/0 3/0

2/6 2/82/7 2/7

16/17 18/1518/16 18/16

8/42 8/44 8/427/42

40/19 39/18 35/18 37/18

71/59 60/5464/56 62/57

9/26 8/25 9/26 14/28

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal  da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal  da Marinha Grande
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A distribuição dos trabalhadores por categorias pro-

fi ssionais e género destaca a predominância de mu-

lheres no desempenho de funções administrativas e 

como técnicos superiores, e a presença maioritária 

de elementos do sexo masculino na categoria dos 

operários, auxiliares e técnicos profi ssionais.

A distribuição por escalões etários denota um forte 

peso de colaboradores com idade entre os 40 e os 54 

anos e um peso diminuto de colaboradores a chegar 

à idade da reforma.

A Câmara Municipal desenvolve esforços no sentido 

de promover a empregabilidade de pessoas portado-

ras de defi ciência, dando-se-lhes sempre prioridade, 

em caso de igualdade de competências para a função 

a executar. De acordo com o Decreto-lei n.º 29/2001, 

de 3 de Fevereiro, os candidatos com defi ciência, de-

vidamente comprovada, têm preferência em igualda-

de de classifi cação, a qual prevalece sobre qualquer 

outra preferência legal.

Trabalhadores, por escalão etário

LEGENDA

18-24 anos

25-29 anos

30-34 anos

35-39 anos

40-44 anos

45-49 anos

50-54 anos

55-59 anos

60-64 anos

mais de 65 anos

2006

24

20%

18%

16%

12%

12%

9%

8%
4%

1%

1%

3

30

4

37

56

63

49

13

37

2007

19

20%

18%

17%

14%

6% 3%
2%

1%

2

31

5

30

54

10%

10%

62

55

10

42

2008

26

17%

20%

13%

11%

11%

8%

5%

16%

17%

1%

42

3

36 49

55

53

15

36

43

2005

32 19%

3

33

1%

1%

3

14%

56

13%

62

10%

47

10%

16

5%

33

17%

10%

Nota: Os valores abaixo de 1% não têm expressão gráfi ca.

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei mencionado, 

que estabelece o sistema de quotas de emprego para 

pessoas com defi ciência, com grau de incapacidade 

igual ou superior a 60%, nos serviços e organismos 

da Administração Pública, concorreram à Câmara 

Municipal 47 pessoas com defi ciência no âmbito de 

22 procedimentos concursais (ou seja, concursos ex-

ternos de ingresso e ofertas de trabalho abertas nos 

termos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho).
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Habilitações académicas dos trabalhadores

151 132 134140

26

23

22
27

71
71 75

71

57

59 70
56

26

21 1523

2005 2006 2007 2008
17%

8% 9%

42%

7% 7% 7% 5%

22%

18%

23%

22%

8%

22%

19%

24%

46% 45%
42%

7%

4ª classe ou menos

6º ano

9º ano

Secundário

Superior

LEGENDA

nº de trabalhadores / % relativas

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

As respectivas vagas não foram preenchidas por 

pessoas com defi ciência por razões não imputáveis 

a esta entidade, designadamente não cumprimentos 

dos requisitos gerais, classifi cação insufi ciente e de-

sistência por não comparência a um dos métodos de 

selecção.

Sensível às políticas de reabilitação e de integração 

social das pessoas com defi ciência, a Câmara Mu-

nicipal proporciona, há vários anos, no âmbito de 

protocolos celebrados com a APPACDM (Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Defi ciente 

Mental), a uma pessoa com defi ciência, uma activi-

dade ocupacional com vista à promoção da sua va-

lorização pessoal e integração social, garantindo-lhe 

desta forma o desenvolvimento possível das suas ca-

pacidades, sem qualquer vinculação a exigências de 

rendimento profi ssional ou de enquadramento nor-

mativo de natureza jurídico-laboral.

Em 2008, existiam na Câmara Municipal da Marinha 

de Grande 7 trabalhadores com defi ciência, a tra-

balhar essencialmente como auxiliares e operários, 

havendo também uma administrativa e um técnico 

superior.

As habilitações académicas dos trabalhadores da 

Câmara Municipal de Marinha Grande apresentam 

níveis razoáveis: cerca de 50% dos trabalhadores 

possuíam pelo menos o ensino básico e cerca de 

40% dos trabalhadores possuíam Ensino Secundário 

ou Superior, valores que consistentemente têm vindo 

a aumentar. 

Pese embora as habilitações académicas dos traba-

lhadores terem vindo a melhorar em geral, essa me-

lhoria tem tido uma maior incidência nas mulheres, 

que possuem hoje melhores habilitações académicas 

do que os homens.
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Habilitações académicas dos trabalhadores, por sexo

91 77 7784
88 79

24
24 27

24

16
15

18

1415

15

1414

2005 2006 2007 2008

10%

10% 10%

53%

7% 6% 6% 5%

16%

10%

17%

13%

10%

17%

11%

19%

59%
57% 56%

10%

60 55 5756

1815

15

18

47
47

48

47

42 45

52

42

10 6 18

2005 2006 2007 2008
24%

11% 11%
32%

7% 5% 4%
9%

27%

25%

27%

1%

9%

27%

26%

30%

34% 32% 32%

28%

4ª classe ou menos

6º ano

9º ano

Secundário

Superior

LEGENDA

(mulheres e homens)/ % relativasFonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande
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A Câmara Municipal candidatou-se à execução de 

projectos de actividades ocupacionais para trabalha-

dores subsidiados e trabalhadores em situação de 

comprovada carência económica, previstos na Porta-

ria nº 192/96, de 30 de Maio. 

Em cooperação e parceria com o IEFP, a Câmara Mu-

nicipal de Marinha Grande promove, assim, a colo-

cação de pessoal oriundo do Programa Ocupacional 

Carenciado e do Programa Ocupacional Subsidiado.

O Programa Ocupacional Subsidiado destina-se a 

pessoas a quem esteja a ser atribuído subsídio de 

desemprego ou subsídio social de desemprego. O 

Programa Ocupacional Carenciado destina-se a pes-

soas inseridas no rendimento social de inserção. No 

primeiro caso, a Câmara Municipal assume os encar-

gos sociais com estes trabalhadores (subsídios de 

refeição, transporte e seguros). Já no segundo caso, 

a Câmara Municipal assume não só os encargos so-

ciais com estes trabalhadores (subsídios de refeição, 

transporte, seguros), bem como uma parte da segu-

rança social.

Na presente data, e porque a referida Portaria foi revo-

gada com a entrada em vigor da Portaria nº 128/2009, 

de 30 de Janeiro, a Câmara Municipal passou a can-

didatar-se às medidas “Contrato emprego-inserção” 

e “Contrato emprego-inserção +”, através das quais, 

respectivamente, os desempregados benefi ciários de 

subsídio de desemprego ou subsídio social de de-

semprego e de rendimento social de inserção desen-

volvem trabalho socialmente necessário.

A Câmara Municipal candidatou-se ainda ao Progra-

ma de Estágios Profi ssionais, previsto na Portaria nº 

268/97, de 18 de Abril. Com a entrada em vigor da 

Portaria nº 1211/2006, de 13 de Novembro, passou a 

candidatar-se ao Programa de Estágios Profi ssionais 

na Administração Local (PEPAL), a partir de 2007.
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Programas ocupacionais

2005

2006

2007

2008

81

82

89

45

3

6

3

3

244

249

252

199

2

2

3 (total)

8 (total)

3 (total)

5 (total)

325 (total)

331 (total)

341 (total)

244 (total)

LEGENDA

POCS

Carenciados

POCS

Subsidiado

POCS

Subsidiado

POCS

Carenciados

Unidade: 50 homens

Unidade: 50 mulheres

Fonte: Secção de Recursos Humanos, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Secção de Recursos Humanos, 

Câmara Municipal da Marinha Grande
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Estágios profi ssionais

2005

2006

2007

2008

1

2

1

1

6

3

4

1

7

7 (total)

6 (total)

2 (total)

8 (total)

3 (total)

LEGENDA

IEFP

PEPA

PEPA

IEFP

Unidade: 1 homem

Unidade: 1 mulher

No que respeita a igualdade de oportunidades, o sa-

lário dos colaboradores está estabelecido segundo as 

regras da Administração Pública, por categoria pro-

fi ssional. Não existe, pois, qualquer diferenciação en-

tre homens e mulheres nos salários contratados ou 

na evolução contratual dos colabores nos respectivos 

postos de trabalho.
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4.3.6. Melhoria das condições sociais

Na sua relação com a comunidade local, a Câmara 

Municipal tem um papel importante no apoio a ins-

tituições culturais, desportivas e IPSS – Instituições 

privadas de Solidariedade Social. Esse apoio é reali-

zado a nível fi nanceiro, logístico (na organização de 

eventos, cedência de instalações ou de palcos), publi-

cidade e organização.

Instituições apoiadas: 

•   ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de 

Portugal)

•  ADESER (Associação para o Desenvolvimento 

Económico e Social da Região da Marinha Grande)

•  APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Defi ciente Mental)

•  Associação de Desenvolvimento e Cooperação 

Atlântida

• Associação de Solidariedade da Moita/S. Silvestre

• Associação Portuguesa de Defi cientes

• Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Leiria

•  Associação Social Cultural e Desportiva de Casal 

Galego

•  ASURPI (Associação Sindical União dos 

Reformados, Pensionistas e Idosos)

• Centro Social e Paroquial de Vieira de Leiria

• Comissão de Protecção de Crianças e Jovens

•  Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 

Idosos

• Jardim dos Pequeninos em Vieira de Leiria

•  Junta de Freguesia da Moita (na manutenção e 

conservação do parque habitacional – reparações 

nas canalizações e coberturas)

• Santa Casa da Misericórdia da Marinha Grande

• Sport Operário Marinhense

Habitualmente, as instituições solicitam subsídios, 

que depois são atribuídos mediante a previsão 

orçamental da Câmara Municipal.
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4.3.7. Sugestões e Recomendações

No que respeita à formação, é de registar o trabalho 

desenvolvido. Recomenda-se, ainda assim, a elabora-

ção de planos de formação anuais, sendo de conside-

rar que o número médio de horas de formação por 

colaborador deverá aumentar para níveis mais próxi-

mos dos recomendados pela legislação em vigor.
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Cultura e Desporto

Reconhecer e promover a diversidade nas artes, encorajar a criatividade 

e a participação da comunidade local nos eventos e dinamizar a prática 

desportiva, são factores determinantes para o desenvolvimento da 

Marinha Grande como Cidade que se visita e, acima de tudo, onde se 

gosta de viver.

A confi rmar a aposta na promoção da cultura e do desporto verifi ca-se 

a aplicação de verbas superiores a 5% do Orçamento da Autarquia 

para 2008 e o seu aumento signifi cativo relativamente ao ano de 

2007. Verbas que foram afectas (entre outras actividades culturais e 

desportivas) na realização da 7ª Bienal de Artes Plásticas, na 1ª Festa 

do Teatro, na inauguração da Casa-Museu Dia 18 de Janeiro de 1934, 

no apoio aos restantes Museus e na Galeria Municipal.

4.4.

Para além das iniciativas directamente relacionadas com a cultura e 

o desporto, a Autarquia tem também investido nos parques e jardins 

urbanos, nomeadamente melhorando o mobiliário urbano, bibliotecas 

e centros comunitários, no sentido de criar espaços atractivos que 

promovam melhores condições de vida e benefi ciem os residentes.

Da responsabilidade da Câmara Municipal da Marinha Grande, a 

Agenda Cultural é um instrumento fundamental no que respeita à 

divulgação e promoção das iniciativas culturais e desportivas do 

Concelho. Distribuída mensalmente, chega a casa dos Marinhenses 

através da caixa do correio. Mas, para que cumpra efectivamente a sua 

missão, é desejável que seja distribuída logo no primeiro dia de cada 

mês ou mesmo no último dia do mês anterior. Desta forma, todos os 

munícipes terão oportunidade de tomar conhecimento dos eventos 

atempadamente.

4    A SUSTENTABILIDADE

Fonte: Relatório de Contas, Câmara Municipal da Marinha Grande

Quadro 9

EVOLUÇÃO  DO  ORÇAMENTO PARA A CULTURA E DESPORTO

Orçamento 

(Classifi cação Funcional)
2007 2008 

Variação entre 

2007/2008

Cultura 380.111 580.889 +150.778 (+39,7%)

Desporto, Recreio e Lazer 464.427 604.595 +140.168 (+30,2%)

Total 846.545 1.137.492 +290.946 (+34,4%)
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4.4.1. Promoção de actividades culturais

A Câmara Municipal da Marinha Grande apoia um 

vasto número de actividades culturais e associações 

que contribuem para a identidade da Cidade e do 

Concelho. Este apoio e a disseminação de activida-

des pelos diversos espaços e lugares aumenta o or-

gulho no Concelho e vontade de o “viver”.

Destacamos dois eventos que se realizaram em 2008 

e que demonstram a preocupação e o interesse por 

parte da Autarquia na promoção da diversidade de 

oferta cultural.

Já com alguma tradição, realizou-se nos meses de Se-

tembro e Outubro de 2008 a 7ª Bienal de Artes Plás-

ticas da Marinha Grande. À semelhança de edições 

anteriores, a Bienal teve como principal objectivo a 

internacionalização das competências da Marinha 

Grande na arte do Vidro e contou com a presença 

de importantes personalidades representativas da 

cultura artística contemporânea. Este certame teve 

em exposição 115 obras, da autoria de 96 artistas na-

cionais e estrangeiros, uma exposição retrospectiva 

e de homenagem ao pintor marinhense Guilherme 

Correia e, ainda, outros espaços expositivos e ateliês 

para crianças.

A sétima edição representou um salto quantitati-

vo relativamente a edições anteriores, corroborado 

pela maior afl uência de visitantes. Foram registadas 

11.400 entradas.

Para reforçar e dinamizar duas das principais raízes 

culturais do Concelho, a Autarquia empenhou-se na 

sua realização da 1ª Festa do Teatro da Marinha Gran-

de. Pretendeu-se captar a atenção de novos públicos 

e possibilitar a interacção dos vários grupos, através 

da permuta de experiências e formação.

Efectivamente, uma das mais fortes raízes culturais 

do Concelho da Marinha Grande encontra-se no Tea-

tro. As ligações às artes cénicas remontam ao sécu-

lo XVIII, período desde o qual os operários vidreiros 

representaram e viram representar. Outra residiu na 

forte tradição do movimento associativo e na dinâ-

mica cultural que, ao longo de mais de um século 

foi sendo continuamente expresso por inúmeros ci-

dadãos do Concelho. Actualmente, as associações 

culturais, recreativas e desportivas continuam a de-

sempenhar um importante papel no desenvolvimen-

to do Concelho, enquanto agentes e programadores 

culturais.

Durante o mês de Novembro de 2008, as freguesias 

da Marinha Grande, Moita e Vieira de Leiria acolhe-

ram a primeira a Festa do Teatro, onde foram apre-

sentados 11 espectáculos de diferentes companhias 

de teatro do Concelho. A organização esteve a cargo 

da Câmara Municipal da Marinha Grande e do Sport 

Operário Marinhense.

Para além destas, a Autarquia coopera em inúmeras 

outras actividades quer do ponto de vista logístico, 

quer através de apoios fi nanceiros.
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A Autarquia tem proporcionado uma série de activi-

dades e iniciativas que estimulam a aprendizagem e 

o prazer pela leitura e pela escrita através da Biblio-

teca Municipal. É um espaço dinâmico, que tem pro-

porcionado às crianças, bibliotecários, professores, 

educadores e animadores diferentes experiências 

através de vários programas dedicados aos diversos 

participantes, como a “Hora do Conto”, as semanas 

temáticas, acções de formação, ateliês, encontros de 

escritores locais, etc.

Os museus da Marinha Grande oferecem ao públi-

co espólios de valor histórico, cultural e educacional, 

com representatividade e abrangência Nacional. 

O Museu do Vidro, com 10 anos de existência e uma 

programação cultural diversifi cada, constitui um dos 

mais importantes centros de valorização cultural in-

dividual e colectiva na área do vidro, bem como pólo 

de atracção de fl uxos de lazer e turismo à Marinha 

Grande.

A Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, o Museu Joaquim 

Correia e a Casa-Museu Dia 18 de Janeiro de 1934, 

embora com menos impacte que o Museu do Vidro, 

são, também, espaços que contam um pouco da his-

tória da Marinha Grande e das suas personalidades. 

A Autarquia tem, também, desenvolvido todas as 

diligências possíveis no sentido de concretizar um 

projecto pelo qual o Concelho muito ambiciona, o 

Projecto do Museu Nacional da Floresta. 

Os argumentos, onde se incluem 700 anos de histó-

ria de exploração do Pinhal do Rei, são fortes e a co-

missão do projecto que integra a Câmara Municipal, 

a AFN (Autoridade Florestal Nacional) e o IMC (Insti-

tuto dos Museus e da Conservação) tem já elaborado 

os objectivos, a missão, as funções e as estratégias 
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Quadro 10

REGISTO DE VISITAS AO MUSEU DO VIDRO, 2008

Portugueses Estrangeiros

Janeiro 384 6

Fevereiro 541 8

Março 1.448 262

Abril 925 35

Maio 2.872 294

Junho 613 142

Julho 1.392 388

Agosto 2.198 338

Setembro 1.098 179

Outubro 526 58

Novembro 615 11

Dezembro 925 6

Total 13.537 1.727

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

funcionais, a organização/conteúdos expositivos e a 

afectação de espaços do Projecto Museológico.

Como estratégia de chamada de atenção para o 

Projecto do Museu Nacional da Floresta e para a 

promoção e valorização da Mata Nacional mais em-

blemática do país, realizou-se na Galeria Municipal, 

em Outubro de 2008, a Exposição de fotografi a do 

“Pinhal Do Rei – 700 Anos de Floresta”, que abordou 

os principais temas da Mata Nacional: arborização, 

ordenamento, infra-estruturas, biodiversidade, uso 

múltiplo e comunidade.
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4.4.2. Promoção de actividades desportivas

Em 2000 foi elaborada a Carta das Instalações e da 

Prática Desportiva do Concelho da Marinha Gran-

de, um instrumento indispensável ao planeamento, 

programação e desenvolvimento desportivo do Con-

celho. Nesta Carta foi diagnosticado o estado dos di-

ferentes tipos de instalações desportivas existentes 

no Concelho, bem como avaliada a prática desportiva 

existente nas suas diversas vertentes, no intuito de 

realizar uma caracterização, o mais exacta possível, 

do que se faz globalmente nesta área.

Actualmente, não existe uma política defi nida para 

o desporto, pelo que a organização, o apoio e o fi -

nanciamento das actividades, clubes e associações é 

feita sem uma programação concreta.

O Sector de Desporto tem a seu cargo a gestão di-

recta das Instalações Desportivas Municipais, utili-

zadas diariamente para treinos, para aulas e para a 

realização dos jogos ofi ciais: Estádio Municipal, Pis-

ta de Atletismo, Campos de Ténis, Pavilhão Gimno-

desportivo de Vieira de Leiria e da Marinha Grande 

e Pavilhão Nº3 do Parque Municipal de Exposições. 

A animação, a formação, os espectáculos desporti-

vos de qualidade e a vertente turismo desportivo, a 

par da criação de melhores infra-estruturas, têm sido 

apostas do Município nos últimos anos.

Foi, também, da responsabilidade da Autarquia a re-

cuperação dos parques, a inclusão de pequenos cir-

cuitos de manutenção e a sua ligação às ciclovias, o 

que signifi cou um acréscimo signifi cativo na qualida-

de de vida urbana. Cabe agora à Autarquia e, sobretu-

do, aos cidadãos, preservar os espaços, assim como 

dinamizar a sua utilização.

A SUSTENTABILIDADE

As actividades organizadas, realizadas ou apoiadas 

directamente pelos técnicos do sector ao longo de 

2008 e 2009 foram:

•  Torneio Interempresas em Futsal, com 

participação de 14 empresas do Concelho;

•  Apoio na realização do Corta-Mato nos diversos 

Agrupamentos de Escolas;

• Realização de Passeios Pedestres;

•  Coordenação entre a Câmara Municipal de Vila 

Real de Stº António e a Câmara Municipal da 

Marinha Grande, com vista a participação destes 

Municípios no torneio interno entre as cidades 

geminadas;

•  Actividades físicas ao ar livre na praia de São Pedro 

de Moel e na Praia da Vieira;

•  A realização da 23ª Milha de Cristal e a 25ª Meia 

Maratona;

•  O Campeonato Mundial de Orientação  

(World Masters Orienting Championship 2008);

•  Torneio de Futebol entre cidades geminadas 

(Montemor-o-Novo e Vila Real de Santo António);

•  Elaboração de informações internas e propostas 

de deliberação, com vista à atribuição de apoios 

fi nanceiros para a realização de iniciativas 

desportivas promovidas por entidades ou 

associações pertencentes ao Concelho.
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4.4.3. Sugestões e Recomendações

•  Apostar no desenvolvimento do Museu do Vidro, de 

forma a torná-lo um verdadeiro ex-líbris da Cidade e 

a contribuir para a manutenção da cristalaria como 

actividade viável no Concelho. 

•  Reforçar o empenhamento na concretização do Pro-

jecto do Museu Nacional da Floresta.

•  Defi nição de um plano de actividades para o des-

porto, com vista à atribuição de apoios fi nanceiros 

e outros, para a realização de iniciativas desportivas 

promovidas por entidades ou associações perten-

centes ao Concelho.
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Perfi l da Câmara Municipal

A elevação da sede do Município a cidade deu-se a 19.04.1988. 

A Ordenação Heráldica do Brasão da Cidade da Marinha Grande foi 

publicada no Diário da República, III Série de 28/08/1996. 

Sendo esta a imagem ofi cialmente usada pelo Município, a Câmara 

Municipal utiliza também um grafi smo para a sua correspondência 

com o traçado do edifício sede da Câmara Municipal.

5.1.

5    A GOVERNAÇÃO

BRASÃO

Armas: Escudo de vermelho, com um  pi-

nheiro de prata frutado de verde e tron-

cado de negro, saínte de contra-chefe de 

dunas de areia de ouro acompanhado de 

duas vieiras do mesmo.

Coroa mural de cinco torres.

Listel branco com os dizeres em negro: 

“MARINHA GRANDE”.

5.1.1. Missão, Função e Responsabilidades

As atribuições e as competências da Câmara Munici-

pal de Marinha Grande estão associadas à satisfação 

das necessidades da comunidade local e respeitam, 

especialmente, ao desenvolvimento socioeconómi-

co, ao ordenamento do território, ao abastecimento 

público, ao saneamento básico, à saúde, à educação, 

à cultura, ao ambiente e ao desporto. 

A Câmara Municipal de Marinha Grande tem  pessoal, 

património e fi nanças próprios, competindo a sua 

gestão aos respectivos órgãos.
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PRESIDENTE

DIVISÃO 
ADMINISTRATIVA E DE 
RECURSOS HUMANOS

SECÇÃO 
ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE EDIFÍCIOS 
E EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS

DIVISÃO DE 
INFRAESTRUTURAS E 
REDES MUNICIPAIS

DIVISÃO DE AMBIENTE 
E SERVIÇOS URBANOS

Gabinete da Presidência
Secretariado de apoio 
aos vereadores

Gabinete técnico 
de apoio

Sector de Gestão 
e controlo do plano 
de pagamento

Sector de compras, 
concursos e gestão 
de stocks

Sector redes viárias 
e de trânsito

Gabinete de gestão 
ambiental

Sector de 
infraestruturas 
abastecimento 
de água

Sector de 
infraestruturas 
de saneamento

Sector de higiene 
urbana e salubridade 
pública

Sector de 
electromecânica 
iluminação pública 
e semaforização

Sector de espaços 
verdes e jardins

Sector de 
mercados e feiras

Sector de cemitérios 
municipais

Sector 
de apoio 
administrativo

Sector de 
construção 
de edifícios e 
equipamentos

Secção de 
expediente geral

Secção de taxas 
e licenças

Secção de águas 
e saneamento

Secção de 
recursos humanos

Secção de 
serviços gerais

Sector 
de metrologia

Secção 
administrativa de 
Vieira de Leiria

Tesouraria

Sector de armazém

Sector gestão 
administrativa 
empreitadas

Sector de 
conservação 
e manutenção

Notariado
Secção de 
contabilidade

Secção de 
património

Secção de 
aprovisionamento

Núcleo de apoio 
à Assembleia Municipal

Gabinete de relações 
públicas

Gabinete de informática 
e organização

Gabinete de segurança 
e protecção civil

Gabinete de relações 
institucionais 
e de cooperação Gabinete de estudos 

e planeamento

Gabinete de apoio 
ao desenvolvimento 
económico e turismo

Gabinete de qualidade 
municipal

Gabinete de apoio jurídico Fiscalização municipal

DIVISÃO FINANCEIRA DEPARTAMENTO TÉCNICO

5.1.2. Estrutura Operacional

A GOVERNAÇÃO
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DIVISÃO DE APOIO 
TÉCNICO E LOGÍSTICO

DIVISÃO DE 
LICENCIAMENTO DE 

OBRAS PARTICULARES

DIVISÃO DE 
ORDENAMENTO 
E PLANEAMENTO 

URBANÍSTICO

GABINETE DE SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA

Gabinete 
de apoio técnico

Sector de apreciação 
de projectos

Secção administrativa Secção administrativa

Sector cultural

Sector de infância, 
juventude e tempos 
livres

Sector de museus, 
património histórico 
e natural

Sector de bibliotecas 
e arquivos

Secção de educação

Secção de desporto

Sector de 
planeamento 
urbanístico

Secção de obras 
particulares

Secção de acção 
social, saúde e 
habitação

Sector de topografi a, 
desenho e reprografi a

Sector de estudos 
e projectos

Sector de 
atendimento 

público

Sub-sector de gestão 
de equipamento e 

instalações desportivas

Sector de apoio 
administrativo

Sub-sector 
de parque auto

Sub-sector 
de ofi cinas

Sector topografi a, 
cadastro e 
cartografi a

Sector de 
fi scalização técnica

Sector de parque 
auto e ofi cinas

DIVISÃO DE ACÇÃO SOCIAL 
EDUCAÇÃO E DESPORTO

DIVISÃO DE CULTURA 
E PATRIMÓNIO

GABINETE 
VETERINÁRIO

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA

5    A GOVERNAÇÃO
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5.1.3. Comunicação com o Exterior

No relacionamento da Autarquia com o exterior, a 

comunicação assume um papel importante. Esta é 

assegurada pelo Gabinete de Relações Públicas que a 

seu cargo tem 5 áreas: comunicação e imagem, pro-

tocolo, apoio e atendimento ao público, publicidade 

e promoção e defesa do consumidor. Assim, para 

além de todo o apoio prestado ao consumidor, de 

coordenar as actividades de produção e publicação 

de diversos suportes de informação, promoção e pu-

blicidade e de assegurar as funções de protocolo em 

cerimónias, estabelece a ponte entre os Munícipes 

e a Autarquia, tanto no atendimento aos Munícipes, 

como no que é apresentado pela Autarquia: informa-

ção e serviços de atendimento.

Este Gabinete é ainda responsável, na área de comu-

nicação e imagem, por um conjunto alargado de tare-

fas relacionado com a informação exterior relevante, 

gestão de arquivo de imprensa, elaboração de notas 

à comunicação social, produção de publicações e 

promoção da imagem do Município.

  * Dados relativos ao período de 01/07/2008 a 31/12/2009

** Dados relativos ao período de 01/01/2009 a 10/07/2009

A GOVERNAÇÃO

Quadro 11

ESTATÍSTICAS  DO  SITE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE (2008 - 2009)

Elementos

de avaliação

Valores

2008* 2009**

Nº total de visitas 45.049 35.665

Nº médio de visitas diárias 251 186,73

Nº de páginas visitadas/visitante 2,8 3,4

Tempo médio de visita ao Site 2’15’’ 3’17’’

Taxa média de novas visitas 34,2% 54,4%

Taxa média de retorno 65,8% 45,6%

Nº de países da proveniência 

dos visitantes
59 57

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande, Gabinete de Relações Públicas

Para além das relações que se estabelecem pelos 

meios tradicionais de comunicação, este Gabine-

te assume cada vez maior relevância no estabeleci-

mento de relações via internet. Assim, é sua missão, 

também, a actualização do website institucional da 

Autarquia.

A Câmara Municipal lançou o novo portal em meados 

do ano 2008. O portal anterior não era monitorizado.

O Site da Câmara Municipal tem uma vertente in-

formativa e uma vertente promocional do Concelho, 

sendo apresentado apenas em Português. Mediante 

a apresentação no número de contribuinte e do uso 

de palavra passe, pode-se aceder a alguns serviços 

online: preenchimento e envio de requerimentos e 

consulta do estado dos processos.

  * Dados relativos ao período de 01/07/2008 a 31/12/2009

** Dados relativos ao período de 01/01/2009 a 10/07/2009

Quadro 12

VISITAS AO  SITE  DA  CÂMARA  MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE (2008 - 2009)

Países de origem

dos visitantes

Valores

2008* 2009**

Portugal 43.567 96,7% 33.498 93,9%

Brasil 424 0,9% 479 1,3%

Espanha 292 0,6% 464 1,3%

França 150 0,3% 300 0,8%

Alemanha 93 0,2% 241 0,7%

Reino Unido 74 0,2% 99 0,3%

Suíça 73 0,2% 70 0,2%

Restantes países 376 0,8% 514 1,4%

Total 45.049 100% 35.665 100%

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande, Gabinete de Relações Públicas
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Site da Câmara Municipal da Marinha Grande7, 

disponível em http://ww2.cm-mgrande.pt 
7. Imagem recolhida em 17 de 
Setembro de 2009.
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Governação5.2.

5.2.1. Estrutura de Governação

A Câmara Municipal é o órgão Executivo do Mu-

nicípio da Marinha Grande e é constituída por um 

Presidente e por seis Vereadores, um dos quais é 

Vice-Presidente.

O actual Executivo tem conduzido os destinos do 

Município num ambiente político activo. Eleito com 

maioria relativa, defronta uma oposição com um nú-

mero de vereadores mais elevado, o que em certas 

circunstâncias da governação, em que não haja con-

senso, origina debates dinâmicos.

COMPOSIÇÃO  DO  EXECUTIVO

Cargo Nome Partido

Presidente ALBERTO Filomeno Esteves CASCALHO CDU T. Inteiro

Vice-Presidente SÉRGIO Inácio Salgueiro MOITEIRO CDU T. Inteiro

Vereador JOÃO Alfredo MARQUES PEDROSA CDU(Indep.) T. Inteiro

Vereador ARTUR Pereira de OLIVEIRA PSD T. Inteiro

Vereador JOÃO PAULO Féteira PEDROSA PS

Vereador ÁLVARO Manuel Marques PEREIRA PS

Vereador CIDÁLIA Maria de Oliveira Rosa FERREIRA PS

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Quadro 13

FORMAÇÃO  E  ANTERIOR  OCUPAÇÃO  DOS  MEMBROS  DO  EXECUTIVO

Nome Formação Ocupação

Alberto Cascalho Licenciatura em Sociologia Professor

Sérgio Moiteiro Ensino Secundário Aposentado

João Marques Pedrosa Licenciatura em Recursos Humanos Técnico de Recursos Humanos

Artur Oliveira Ensino Secundário Empresário

João Paulo Pedrosa Licenciatura em Sociologia Vereador a tempo inteiro

Álvaro Pereira Licenciatura em Farmácia Farmacêutico

Cidália Ferreira Licenciatura em Serviço Social Professora 

Quadro 14

5    A GOVERNAÇÃO
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Nenhum dos eleitos para a Câmara Municipal é po-

lítico de carreira. Todos tinham uma actividade pro-

fi ssional não ligada ao exercício de cargos políticos 

antes de serem eleitos, com excepção de um Verea-

dor que no anterior mandato era Vereador a tempo 

inteiro. As experiências profi ssionais dos Vereadores 

são variadas e estão ligadas ao ensino e a actividades 

comerciais e empresariais.

Na Câmara Municipal, a distribuição dos pelouros 

foi realizada tendo alguma coerência entre as áreas 

de competência, a área de formação, as qualidades e 

apetências pessoais e, sobretudo, a experiência pro-

fi ssional.

Na Câmara Municipal da Marinha Grande existem 

mecanismos de auscultação que permitem a partici-

pação interna nas decisões e orientações do Executi-

vo. Esta participação realiza-se ao nível dos dirigentes 

e chefes de divisão na medida das áreas a que lhes 

são adstritas. Estes fazem propostas de actividades 

para cada ano, que são realizadas mediante aprova-

ção, e dão o seu contributo nas suas competências 

técnicas.

A GOVERNAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO  DE  PELOUROS

Cargo Nome Áreas de Actuação

Presidente Alberto Cascalho

Coordenação Geral; Gestão Financeira; Património Municipal; 

Recursos Humanos; Segurança e Protecção Civil; Relações com as 

Freguesias; Projectos Especiais; Fiscalização Municipal; Promoção 

do Desenvolvimento; Cooperação Externa; Comunicação; Defesa 

do Consumidor.

Vice-Presidente

e Vereador
Sérgio Moiteiro

Urbanismo, Paisagismo, Planeamento e Ordenamento do 

Território; Habitação Social; Acção Social; Terceira Idade; Saúde; 

Cemitérios.

Vereador João Marques Pedrosa
Modernização Administrativa e Tecnológica; Educação; Cultura; 

Desporto; Juventude e Tempos Livres; Turismo.

Vereador Artur Pereira de Oliveira
Obras Públicas; Comunicações e Transportes; Abastecimento 

Público; Ambiente; Saneamento Básico; Abastecimento de Água.

Quadro 15

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Para a participação pública, a comunidade dispõe do 

atendimento aos cidadãos e da recepção de suges-

tões e reclamações. 

Para além disso, existe a Assembleia Municipal, órgão 

deliberativo do Município, que reúne ordinariamente 

5 vezes por ano (Fevereiro, Abril, Junho, Setembro e 

Novembro ou Dezembro). 
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A Câmara Municipal, órgão executivo do Município, 

reúne-se de quinze em quinze dias, à 5ª feira, com 

excepção do mês de Agosto, quando só reúne uma 

vez. Sempre que necessário, podem ocorrer sessões 

extraordinárias da Assembleia Municipal ou reuniões 

extraordinárias da Câmara Municipal.

Nas sessões da Assembleia Municipal e nas reuniões 

públicas do Executivo Municipal, existe um período 

destinado à intervenção do público. No entanto, não 

há registo relativo a estatísticas de presenças nas ses-

sões das Assembleias ou nas reuniões de Câmara. 

Contudo as intervenções fi cam registadas em Acta, 

com referência à identifi cação do Munícipe interve-

niente, aos problemas colocados, às respostas ob-

tidas e às posições assumidas quanto aos assuntos 

expostos. Este período é, também, muitas vezes utili-

zado pelos Munícipes, para solicitar informações ou 

para apresentar ao órgão problemas que requerem 

solução por parte da Câmara Municipal. Nas situa-

ções de especial interesse, são ainda postas à discus-

são as propostas.

A Câmara Municipal procura responder às necessi-

dades e expectativas dos Munícipes, mediante uma 

melhoria da capacidade, qualidade, fi abilidade e efi -

cácia dos serviços obtidos. Nesse sentido, recebe e 

trata as reclamações8 provenientes do exterior, por 

correio ou redigidas directamente no Livro Amarelo 

(livro de reclamações das instituições públicas) e dá 

resposta a todas as reclamações após averiguação 

das situações. 

Na política de auscultação da opinião pública, a Câ-

mara Municipal promoveu inquéritos sobre os trans-

portes urbanos e sobre o destino a dar ao edifício de 

resinagem. Promoveu ainda reuniões de participação 

pública para abordar: o projecto da Rua António Ma-

ria Silva, a requalifi cação do Vale do Ribeiro, em S. Pe-

dro de Moel e esclarecimentos sobre as intenções do 

INAG (Instituto Nacional da Água) acerca das obras 

nas arribas de S. Pedro de Moel.

8. Não foi possível obter dados 
que permitam quantifi car estas 
reclamações.

5    A GOVERNAÇÃO
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5.2.2. Apoio e Envolvimento com Iniciativas Externas

A Câmara Municipal da Marinha Grande desenvolve 

formas de cooperação e estabelece parcerias com di-

ferentes entidades, indispensáveis para assegurar o 

bom cumprimento da sua programação e da estraté-

gia delineada.

A GOVERNAÇÃO

ESTRUTURAS  SUPRA-MUNICIPAIS  EM  QUE  O  MUNICÍPIO  SE  ENCONTRA  INTEGRADO

Denominação Social Municípios envolvidos Âmbito de actividades

Associação Nacional 

de Municípios 

Portugueses

Todos os municípios 

de Portugal

Promoção, defesa, dignifi cação e representação do Poder Local:

• Representação e defesa perante os órgãos de soberania; 

• Realização de estudos e projectos;

•  Criação e manutenção de serviços de consultadoria e assessoria 

técnico-jurídica;

•  Desenvolvimento de acções de informação, formação e 

aperfeiçoamento profi ssional do pessoal da administração local.

ADAE – Associação 

de Desenvolvimento 

da Alta Estremadura

Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Ourém, 

Porto de Mós e várias 

entidades regionais

Promoção do desenvolvimento.

CEPAE – Centro 

De Património Da 

Estremadura

Batalha, Caldas Rainha, 

Marinha Grande, 

Ourém, Pombal, Porto 

de Mós

Preservação Património Cultural.

ENERDURA – 

Agencia Regional 

de Energia da Alta 

Estremadura

Alvaiázere, Ansião, 

Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Ourém, 

Pombal, Porto de Mós 

e várias entidades 

regionais

Promoção do aumento da efi cácia energética.

AMLEI – Associação 

dos Municípios de 

Leiria

Alvaiázere, Ansião, 

Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Ourém, 

Pombal, Porto de Mós

Promoção do desenvolvimento.

CIMPL – 

Comunidade 

Intermunicipal do 

Pinhal Litoral

Batalha, Leiria, Marinha 

Grande, Pombal, Porto 

de Mós

• Gestão de Medidas do PO Centro.

• Gabinete de Apoio Técnico.

• Gestão e Implementação de Projectos Comuns.

Quadro 16

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande
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A Câmara Municipal da Marinha Grande possui 

 geminações com os seguintes municípios:

A Câmara Municipal da Marinha Grande estabele-

ceu um Protocolo de Cooperação com os Municípios 

da Amadora, Fundão, Grândola, Moita, Montemor-

o-Novo, Nisa, Setúbal e Vila Real de Santo António. 

Neste âmbito prevê-se a cooperação conjunta com o 

Município do Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde, 

para optimização dos recursos disponíveis, atenden-

do a que todos estes municípios vinham já desenvol-

vendo, isoladamente, este tipo de relações.

GEMINAÇÕES DO MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

Geminações Motivo da Geminação

Fundão Elevação a Cidade na mesma data.

Montemor-o-Novo Elevação a Cidade na mesma data.

Oeiras Infl uência do Marquês de Pombal nas duas Cidades.

Oliveira de Azeméis Importância da indústria de moldes nas duas Cidades.

Salvaterra de Magos
“Avieiros” oriundos da Praia da Vieira, que se fi xaram em Salvaterra de Magos. Ainda hoje 

se verifi ca a sua infl uência e modo de vida.

Vila Real Sto. António Elevação a Cidade na mesma data.

Fontenay-Sous-Bois Estabelecer laços de intercâmbio aos níveis educativo, cultural e desportivo.

San Ildefonso/La Granja Afi nidades baseadas, sobretudo, numa cultura comum do vidro.

Tarrafal

Laços históricos decorrentes da revolta ocorrida em 18 de Janeiro de 1934 na Marinha 

Grande, que culminou com a deportação de dezenas de revoltosos para a tristemente célebre 

“Colónia Penal do Tarrafal” e por se tratar de um país africano de expressão portuguesa.

Quadro 17

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

ENTIDADES MULTIMUNICIPAIS COM  QUE  O  MUNICÍPIO  SE  RELACIONA

Denominação Social Áreas / Sectores Participação no capital social

VALORLIS – Valorização e Tratamento 

de Resíduos Sólidos, S.A.

Valorização e tratamento dos Resíduos 

Sólidos Urbanos
119.400 €

SIMLIS – Saneamento Integrado dos 

Municípios do Lis, S.A. 

Exploração e gestão do Sistema 

Multimunicipal de Saneamento do Lis
494.405 €

Quadro 18

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

5    A GOVERNAÇÃO

A Câmara Municipal da Marinha Grande relaciona-se 

ainda com outras entidades multimunicipais:
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5.2.3. Outras Intervenções da Câmara Municipal

A Autarquia tem ainda parcerias no âmbito da edu-

cação e formação, celebrando anualmente9 alguns 

protocolos:

9. Não foi possível apurar dados 
para os anos lectivos anteriores.

É de notar que a Câmara Municipal promove a realiza-

ção de estágios curriculares (não remunerados), atra-

vés da celebração de protocolos com Universidades/

Institutos Politécnicos, no âmbito da conclusão das 

respectivas licenciaturas. Tem protocolos, também, 

com escolas profi ssionais, relativamente a cursos de 

nível III e, ainda, outros no âmbito da formação em 

contexto de trabalho, com escolas, IEFP e empresas 

que pontualmente o solicitam.

A GOVERNAÇÃO

OUTRAS  ENTIDADES  COM  QUE  O  MUNICÍPIO  SE  RELACIONA

Denominação Social Áreas / Sectores Tipo de envolvimento

Lusitania Gás S.A. Fornecimento Gás Cliente

CENTIMFE
Centro Tecnológico da Indústria de Moldes, 

Ferramentas Especiais e Plásticos
Parceiro

COOPPOVO Cooperativa Consumo Parceiro

OPEN Incubadora Empresas Parceiro

PROTOCOLOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Entidade Âmbito Nº de pessoas envolvidas Data

Ministério da Educação
Programa de Fornecimento de 

refeições aos alunos do 1º ciclo

1.667 alunos no ano 

lectivo 2008/2009

Anual (actualizado todos 

os anos lectivos)

Ministério da Educação

Programa de Actividades de 

Enriquecimento Curricular nas 

escolas do 1º Ciclo

1.210 alunos no ano 

lectivo  2008/2009

Anual (actualizado todos 

os anos lectivos)

Ministério da Educação 

+ Segurança Social
Programa de Expansão Pré-escolar

725 alunos do pré-escolar 

no ano lectivo 2008/2009

Anual (actualizado todos 

os anos lectivos)

Quadro 19

Quadro 20

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande
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Apesar de não possuir um registo rigoroso dos es-

tágios realizados nos últimos anos nas modalidades 

referidas, foi possível apurar:

• Em 2006 foram celebrados protocolos de estágio 

com a ESEL, de Leiria (Comunicação, Social, Educa-

ção e Multimédia), a ESTG, de Leiria (Gestão e Ad-

ministração Pública), a ESTM, de Peniche (Protecção 

Civil), o ISLA, de Leiria (Certifi cação Cisco) e o Insti-

tuto Miguel Torga (Serviço Social). Outros, ainda, de 

nível não superior, com o IEFP (Produção Multimé-

dia), com o Soprofor (Técnico Vendas), a Tecla (To-

pógrafo) e a Acapo (telefonista);

• Em 2007 celebraram protocolos com a ESAD, das 

Caldas da Rainha (Animação Cultural, Som e Imagem 

e Teatro), o ESEL (Turismo), assim como com a Esco-

la Superior de Tecnologia de Abrantes (Comunicação 

Social) e o Instituto Politécnico de Viana do Caste-

lo (Design Paisagístico). Ainda outros, de nível não 

superior, com a EPAMG (Decoração do Vidro e Ani-

mação Sócio-Cultural), com o GABINAE (formação 

de adultos) e com a Escola Secundária Pinhal do Rei 

(Curso Tecnológico de Administração);

• Em 2008, para além dos estágios curriculares com 

a ESEL, de Leiria (Comunicação Social e Educação 

multimédia) e com a ESAD, das Caldas da Rainha 

(Curso de Som e Imagem), celebraram protocolos 

com o Instituto Politécnico de Tomar (Conservação 

e Restauro), com a Universidade Internacional da 

Figueira da Foz (Direito), com o Instituto Politécni-

co de Portalegre (Animação sociocultural) e com a 

Universidade de Coimbra (Protecção Civil). A nível 

técnico-profi ssional mantiveram-se os estágios com 

a EPAMG (área de Turismo e de Animação Sócio-

Cultura) e no contexto de educação e formação de 

adultos, com a empresa Factor H, na área de Práticas 

Técnico-Comerciais.

5    A GOVERNAÇÃO
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Análise  fi nanceira5.3.

5.3.1. Desempenho Financeiro

Este capítulo10 tem por objectivo avaliar o desempe-

nho económico e fi nanceiro do Município da Marinha 

Grande, nomeadamente, a criação e distribuição de 

valor, os planos de benefícios sociais bem como os 

apoios estatais.

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

10. Nota metodológica: para 
efeitos de classifi cação das áreas 
de Investimento, foi utilizado 
o Classifi cador Funcional das 
Autarquias Locais, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. Algumas rubricas foram 
agregadas, para uma leitura mais 
fácil, tendo em consideração a sua 
importância relativa. 

VALOR  ECONÓMICO  DIRECTO  GERADO  E  DISTRIBUÍDO (euros)

Valor económico directo gerado 2005 2006 2007 2008

Proveitos Operacionais 18.122.988 17.695.956 19.202.517 20.188.109

+ Vendas 1.409.831 1.259.890 1.226.874 1.428.294

+ Prestações de Serviços 4.095.528 4.079.821 4.079.821 4.245.670

+ Impostos e Taxas 6.407.329 6.088.922 7.397.754 7.657.749

+ Transferências e Subsídios obtidos 6.193.037 6.239.016 6.471.916 6.797.157

+ Outros proveitos 17.264 44.080 26.152 59.239

+ Proveitos Financeiros 138.660 163.516 229.389 239.080

+ Resultados Extraordinários 248.656 1.015.621 537.521 227.572

Total Gerado 18.510.304 18.875.092 19.969.426 20.654.761

Valor económico distribuído

Trabalhadores e Corpos Gerentes 5.475.783 5.218.163 5.350.889 5.685.428

Fornecedores de bens e serviços 5.649.290 5.769.493 6.471.357 7.620.941

Instituições Financeiras 254.077 334.399 426.052 479.317

Valor económico retido 5.870.069 6.388.228 6.591.590 5.552.980

Comunidade 1.261.085 1.164.809 1.129.538 1.316.095

Total Distribuído 18.510.304 18.875.092 19.969.426 20.654.761

Quadro 21

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

5    A GOVERNAÇÃO
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Distribuição de valor (euros)

LEGENDA

Trabalhadores e Corpos Gerentes

Fornecedores de bens e serviços

Instituições Financeiras

Valor económico retido

Comunidade

2008

1.316.095

5.552.980 28%

2%
6%

37%

27%

7.620.941

5.685.428

479.317

2007

1.129.538

2%

27%

6%

33%

32%

6.591.590

6.471.3575.350.889

426.052

2006

1.164.809

2%
6%

28%

31%

33%

6.388.228

5.769.4935.218.163

334.399

2005

1.261.085

31%

30%

1%

31%

7%

5.870.069

5.649.2905.475.783

254.077

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

A distribuição de valor económico nos quatro anos 

em análise recaiu, essencialmente, nas rubricas Tra-

balhadores e Corpos Gerentes, Fornecedores de Bens 

e Serviços e Valor Económico Retido.

Analisando a evolução das rubricas de distribuição 

de valor, em montantes absolutos, verifi ca-se que em 

2008, se assiste a um acréscimo signifi cativo da ru-

brica Fornecedores de Bens e Serviços e a uma redu-

ção do Valor Económico Retido. As restantes rubricas 

apresentam uma evolução estável.

A GOVERNAÇÃO
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Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

A rubrica Trabalhadores e Corpos Gerentes represen-

ta, para o período em análise, entre 27% e 30% da 

distribuição de valor. Verifi ca-se, em 2006, uma re-

dução de 5% e, em 2008, um acréscimo face a 2007 

de 6%.

Os Fornecedores de Bens e Serviços representam, 

neste período, entre 31% e 37% da distribuição de va-

lor, tendo-se assistido, no ano 2007, a um acréscimo, 

em valor absoluto, de 12% e, em 2008, a um novo 

acréscimo de 18%.

Por fi m, o Valor Económico Retido representou, entre 

27% e 34% da distribuição de valor. Em valor absolu-

to, salienta-se, em 2008, uma redução de 16%.

Quadro 22

2005 2006 2007 2008

Trabalhadores e Corpos 

Gerentes - valor (€)
5.475.783 5.218.163 5.350.889 5.685.428

% do total distribuído 30% 28% 27% 28%

Acréscimo anual -5% 3% 6%

Quadro 23

2005 2006 2007 2008

Fornecedores de Bens 

e Serviços - valor (€)
5.649.290 5.769.493 6.471.357 7.620.941

% do Total distribuído 31% 31% 32% 37%

Acréscimo anual 2% 12% 18%

Quadro 24

2005 2006 2007 2008

Valor Económico Retido - 

valor (€)
5.870.069 6.388.228 6.591.590 5.552.980

% do Total distribuído 32% 34% 33% 27%

Acréscimo anual 9% 3% -16%

5    A GOVERNAÇÃO
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1.428.294

1.409.831

1.226.874

1.259.890

4.245.670

4.095.528

4.079.821

4.064.048

7.657.749

6.407.329

7.397.754

6.088.922

6.797.157

6.193.037

6.471.916

6.239.016

59.239

17.264

26.152

44.080

239.080

138.660

227.572

248.656

537.521

1.015.621

229.389

163.516

2008

2006

2007

2005

Obtenção de valor (euros)

LEGENDA

Vendas

Unidade: 1.000.000 €

Prestação de serviços

Impostos e Taxas

Transferências e Subsídios obtidos

Outros proveitos

Proveitos fi nanceiros

Resultados extraordinários

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

No que toca às fontes de obtenção de valor, as rubri-

cas Transferências e Subsídios obtidos e Impostos e 

Taxas são as principais, representando em conjunto, 

em média, no período em análise, 68% do total. A ru-

brica Prestação de Serviços apresenta, também, uma 

contribuição signifi cativa, em média de 21%.

Analisando as fontes de obtenção de valor, à excep-

ção da rubrica Transferências e Subsídios obtidos, 

analisada no indicador relativo ao apoio fi nanceiro 

signifi cativo recebido do governo, verifi ca-se que a ru-

brica de Impostos e Taxas apresenta uma tendência 

crescente e representou, para o período em análise, 

cerca de 35% da geração de valor. 

Verifi ca-se, ao nível das Vendas, uma tendência es-

tável. As Prestações de Serviços apresentaram uma 

tendência crescente, excepto em 2006, que diminuí-

ram, em termos absolutos.  

Os Proveitos Financeiros apresentaram, no período 

em análise, uma tendência crescente.

Relativamente aos Resultados Extraordinários, de 

cariz positivo, estes apresentam, como seria expec-

tável, um carácter errático, salientando-se a contri-

buição média de 3%, no período em análise, para a 

obtenção de valor.

A GOVERNAÇÃO
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LEGENDA

10
10 dias de PMP 

de Marinha Grande

10 dias de PMP: 

média ponderada 

308 municípios

Prazo médio de pagamentos (dias)

100

112

31

30

20082007

Fonte: Indicador de Prazo 

Médio de Pagamentos (PMP), 

relativo ao 4º trimestre 

de 2008, publicado pelo 

Ministério das Finanças, 

em Abril de 2009

5    A GOVERNAÇÃO

Relativamente ao cumprimento dos seus compro-

missos para com terceiros, salienta-se o indicador 

de Prazo Médio de Pagamentos (PMP), relativo ao 

4º trimestre de 2008, publicado pelo Ministério das 

Finanças, em Abril de 2009. O Município da Marinha 

Grande apresentou um PMP de 30 dias, enquanto que 

na média ponderada dos 308 municípios em análise, 

o indicador, ascendeu a 112 dias. Comparativamente 

ao 4º trimestre de 2007, assistiu-se a uma tendência 

crescente para a média ponderada dos 308 municí-

pios em análise mas, pelo contrário, o Município da 

Marinha Grande, reduziu o PMP de 31 para 30 dias.

Os colaboradores pertencentes ao quadro de Pessoal 

do Município da Marinha Grande, assistiram a uma 

alteração legislativa no período em análise. 

Desta forma, para os colaboradores admitidos até 

ao fi nal de 2005, os descontos relativos ao plano 

de benefícios são efectuados para a Caixa Geral de 

Aposentações e para a ADSE (em regime obrigató-

rio), ao abrigo dos Decretos-Lei nº 498/72, 118/83 e 

234/2005. Este regime de descontos mantém-se ain-

da em vigor. 

Para os colaboradores admitidos a partir de 2006, os 

descontos passam a ser efectuados para a Seguran-

ça Social (com taxas distintas do regime geral), ao 

abrigo da Lei 4/2009, e os descontos para a ADSE 

revestem um carácter facultativo.

Os colaboradores com contrato individual de trabalho 

e a termo certo, apresentam o plano de benefícios do 

regime geral e descontam para a Segurança Social.

Todas as obrigações referentes aos planos de benefí-

cios se encontram regularizadas.

No que respeita ao apoio fi nanceiro signifi cativo rece-

bido do governo, como seria expectável, por ser um 

município, as transferências do orçamento de estado 

e os subsídios obtidos, representam um percentagem 

signifi cativa do total de proveitos, sendo a segunda 

maior fonte de proveitos, cerca de 34%.
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5.3.2. Presença no Mercado

Neste capítulo, o objectivo é fornecer indicadores 

que, numa perspectiva económico-fi nanceira, permi-

tam situar o Município da Marinha Grande face ao 

“mercado” em que se insere. Assim, e seguindo os 

indicadores GRI, será verifi cado, face ao “mercado lo-

cal”, o nível salarial e o peso dos fornecedores locais, 

bem como o peso da comunidade local em unidades 

operacionais relevantes. 

Entre 2005 e 2008, o salário mais baixo praticado pelo 

Município da Marinha Grande foi superior ao salário 

mínimo local, assistindo-se, no entanto, a uma con-

vergência ditada pela estratégia nacional de subida 

do valor do salário mínimo.

Transferências e subsídios obtidos (Euros) Transferências e subsídios obtidos 
(% do total)

LEGENDA

Unidade: 1.000.000 € 2008

34%

2007

35%

2006

34%

2005

34%

2005

2006

2007

2008 6.797.157

6.471.916

6.239.016

6.193.037

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande
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Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

De acordo com o estipulado na lei, o Município da 

Marinha Grande, quando pretende aumentar o seu 

quadro de pessoal, publica-o em anúncio e rege-se 

pelas regras de contratação pública, nomeadamente, 

no caso de cargos dirigentes, de acordo com a Lei 

nº 2/2004 de 15 de Janeiro de 2004, com a redacção 

dada pelas Leis nº 51/2005, de 30 de Agosto e nº 64-

A/2008, de 31 de Dezembro, aplicável ao pessoal diri-

Quadro 26

2005 2006 2007 2008

Salário mais baixo (1) 418,24 € 412,06 € 405,96 € 427,02 €

Salário mínimo (2) 374,70 € 385,90 € 403,00 € 426,00 €

(1)/(2) 1,12% 1,07% 1,01% 1,00%

5    A GOVERNAÇÃO

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande

Quadro 27

2005 2006 2007 2008

Indivíduos da comunidade local em 

cargos de topo (1)
3 3 3 3

Quantidade de cargos de topo (2) 9 8 9 9

(1)/(2) 33% 38% 33% 33%

gente das Câmaras Municipais por força do disposto 

no n.º 1 do art.º 9º do Decreto-Lei nº 93/2004, de 20 

de Abril, com a redacção do Decreto-Lei nº 104/2006, 

de 7 de Junho. 

A proporção de cargos de gestão de topo ocupado 

por indivíduos provenientes da comunidade local, no 

período em análise, situou-se entre os 33 e os 38%.
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5.3.3. Impactes Económicos Indirectos

Todas as entidades geram impactes económicos in-

directos. No caso de um município, esses impactes 

assumem uma proporção, em geral, muito superior 

ao de entidades privadas. 

Sendo os impactes económicos indirectos de difí-

cil quantifi cação, a análise recai sobre o indicador 

“Desenvolvimento e impacte dos investimentos em 

infra-estruturas e serviços que visam essencialmente 

o benefício público através de envolvimento comer-

cial, em géneros ou pro bono”, que irá ilustrar, para o 

período 2005-2008, os investimentos efectuados em 

infra-estruturas e serviços que visam essencialmente 

o benefício público.

Entre 2005 e 2008, os investimentos em infra-estru-

turas e serviços que visam essencialmente o benefí-

cio público, ascenderam a cerca de 22,2 milhões de 

euros. As funções gerais totalizaram cerca de 3,4 mi-

lhões de euros (16% do total), as funções sociais as-

cenderam a cerca de 10,4 milhões de euros (47% do 

total) e as funções económicas cifraram-se em cerca 

de 8,3 milhões de euros (38% do total).

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

A GOVERNAÇÃO

ÁREA  DE  INVESTIMENTO (euros)

Área de Investimento 2005 2006 2007 2008 Total

Funções Gerais: 1.344.720 1.389.591 411.271 303.523 3.449.106

Serviços Gerais e Administração Geral 1.282.313 1.314.379 333.280 5.297.313 3.227.286

Protecção Civil 62.406 75.211 77.992 6.210 221.820

Funções Sociais: 3.792.906 2.539.463 2.100.456 1.963.222 10.396.047

Educação 816.459 402.500 281.894 362.917 1.863.770

Saúde, Segurança Social, Desporto, 

Serviços Culturais e Recreativos
868.828 408.691 103.045 171.389 1.551.953

Habitação/Urbanização 75.356 69.718 46.675 58.094 249.843

Abastecimento de Água 151.175 233.309 357.721 287.136 1.029.341

Protecção do Ambiente/Ordenamento 

do Território
1.864.733 907.152 591.526 375.581 3.738.993

Saneamento e Resíduos 16.353 518.093 714.638 708.105 1.957.190

Acção Social 0 0 4.957 0 4.957

Funções Económicas: 1.212.359 1.211.965 2.316.950 3.586.825 8.328.099

Infra-estruturas e apoio à Agricultura, 

Indústria e Serviços
313.934 91.366 665.012 2.150.746 3.221.057

Transportes e Comunicações 898.425 1.120.599 1.651.938 1.436.079 5.107.042

Total 6.349.985 5.141.018 4.828.678 5.853.570 22.173.251

Quadro 28
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Repartição do Investimento, 2005-2008 (euros)

2008

19%

24%

48%

61%

60%
49%

43%

21%

27%

9%

5%
34%

2007
2006

2005

Funções económicas

Funções sociais

Funções gerais

LEGENDA

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

As funções sociais apresentam, no período em análi-

se, valores e proporções predominantes face às fun-

ções económicas, assistindo-se, no entanto, em 2007 

e 2008, a uma inversão dessa tendência, assumindo, 

em 2008, as funções económicas um valor signifi ca-

tivamente superior às funções sociais. As funções ge-

rais, como seria expectável, apresentam um carácter 

residual e uma tendência decrescente.

Em termos anuais, os valores de investimento oscila-

ram entre os 4,8 e os 6,3 milhões de euros.

Investimento anual (Euros)

2005

2006

2007

2008

1.963.222

303.523

3.586.825

2.316.950

1.211.965

1.212.359

411.271

1.389.591

1.344.720

2.100.456

2.539.463

3.792.906
LEGENDA

Funções Gerais

Funções Sociais

Funções Económicas

Unidade: 500.000 € 
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LEGENDA

Evolução do investimento 
anual global (Euros)

2005

2006

2007

2008

5.853.570

4.828.678

5.141.018

6.349.985

Unidade: 1.000.000 € 

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande
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Relativamente às áreas de investimento que mais ver-

bas absorveram, salienta-se a de Transportes e Comu-

nicações (23% do Investimento), a área de Protecção 

do Ambiente e Ordenamento do Território, que repre-

sentou 17% do total de Investimento Total, a área de 

Serviços Gerais, com 15% do total do Investimento, 

as Infra-estruturas e Apoio à Agricultura, Indústria e 

Serviços, que representou 14% do Investimento total 

e, por fi m, a rubrica de Saneamento e Resíduos que 

ascendeu a 9% do total do Investimento. 

Salienta-se, por fi m, que as áreas de Saneamento e 

de Recolha e Tratamento de Resíduos apresentam, 

comparativamente, um baixo nível de investimento 

em virtude desses serviços se encontrarem conces-

sionados em Sistemas Multimunicipais (Simlis – sa-

neamento e Valorlis – Resíduos Sólidos Urbanos).

Repartição do Investimento, 2005-2008

15%

14%

9%

8%

7%
5% 1%

1%

23%

17%

LEGENDA

Infra-estruturas e apoios,

Agricultura, Indústria e Serviços

Acção Social

Habitação/Urbanização

Serviços gerais 

e Administração geral

Abastecimento de água

Saneamento e Resíduos

Educação

Protecção do Ambiente/

Ordenamento do Território

Saúde, S. Social, Desporto, 

S. Culturais e Recreativos

Protecção Civil

Transportes 

e comunicações

Fonte: Relatórios e Contas de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande
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5.3.4. Sugestões e Recomendações

• O Município da Marinha Grande apresentou, no 

período em análise, Resultados Líquidos positivos. 

Apresenta também, níveis de endividamento subs-

tancialmente inferiores ao limite legal. 

• Esta performance deve ser continuada, para a ma-

nutenção da capacidade de investimento e saúde fi -

nanceira da Autarquia. 

• Tendo em consideração a boa performance dos in-

dicadores fi nanceiros e de solvabilidade do Município 

da Marinha Grande, é possível incrementar o nível de 

investimento.
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Metodologia das Directrizes
do Global Reporting Initiative (GRI)

O Relatório de Sustentabilidade da Câmara Municipal da Marinha 

Grande foi elaborado de acordo com o standard do Global Reporting 

Initiative, com o objectivo de se identifi carem os temas relevantes e as 

expectativas das diferentes partes interessadas. O GRI recorre a uma 

estrutura de indicadores, com uma linguagem coerente e padrões de 

medição globalmente aceites, que tornam mais fácil para as partes 

interessadas comparar a performance entre diferentes organizações ou 

de uma organização ao longo de vários anos. 

A transparência sobre a sustentabilidade das actividades das 

organizações interessa a um vasto conjunto de partes interessadas: 

empresas, sindicatos, associações, organizações não governamentais, 

munícipes, investidores, etc. Para satisfazer as necessidades de 

informação de todos estes grupos com idoneidade, recorreu-se a uma 

entidade externa, quer na obtenção de dados, quer no contacto com as 

diferentes partes interessadas.

A informação disponibilizada no relatório procura responder a todos os 

requisitos e indicadores sociais, ambientais e económicos essenciais 

do GRI, exceptuando aqueles que, pela natureza e conteúdo, se tenham 

identifi cado como irrelevantes para a actividade da Autarquia. No 

capítulo seguinte encontra-se a tabela de correspondência GRI e as 

explicações sobre as limitações e omissões referentes aos indicadores.

Os temas abordados incluem os indicadores essenciais defi nidos pelo 

GRI e também aqueles para os quais se conseguiu obter informação, 

ainda que classifi cados como adicionais. Uma vez que esta é uma 

avaliação para uma Câmara Municipal, alguns destes indicadores, 

pensados numa primeira fase para a avaliação de organizações 

empresariais, tiveram que ser adaptados para refl ectirem o perfi l 

organizacional de uma entidade pública local.

6.1.

6    A METODOLOGIA

Para se perceber a abordagem às diferentes catego-

rias de indicadores importa referir que:

• Em termos económicos, a Autarquia é responsável 

por garantir o efi ciente funcionamento do Concelho, 

através do fornecimento de serviços e infra-estrutu-

ras, a maior parte dos quais sem obter qualquer con-

trapartida em termos monetários. O investimento 

feito em questões sustentáveis na maioria dos casos 

não tem um retorno imediato, mas benefi cia a eco-

nomia por tornar o Concelho mais acolhedor e com 

melhor qualidade de vida.

• Do ponto de vista ambiental, a Autarquia deve simul-

taneamente dar o exemplo e monitorizar. Exemplo 

em questões essenciais como a efi ciência energética, 

reciclagem, poupança e práticas amigas do ambien-

te, monitorizar consumos de energia e água, no sen-

tido de obter respostas que por sua vez permitam 

efectuar mudanças para corrigir problemas.

• Socialmente, a Autarquia promove a equidade en-

tre colaboradores e a igualdade de oportunidades. É 

fundamental que melhore as competências dos seus 

colaboradores pela formação e feedback construtivo.
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Tabela de correspondência
entre o relatório e as directrizes do GRI

O quadro que se segue sintetiza os indicadores que se aplicam, 

os que não se aplicam e aqueles para os quais não foi possível 

obter informação durante a elaboração deste primeiro Relatório de 

Sustentabilidade da Câmara Municipal da Marinha Grande.

6.2.

GRI INDICADORES DE DESEMPENHO ESTADO CAP. E PÁG. REFERÊNCIAS ADICIONAIS

AMBIENTE

EN1 Materiais usados, por unidades ou volume 4.2.1 – pág. 64 Capítulo: Materiais

EN2
Percentagem de materiais usados provenientes 

de reciclagem
- -

Não são utilizados materiais 

provenientes de reciclagem

EN3
Consumo directo de energia, descriminado por fonte 

de energia 
4.2.2 – pág. 65 Capítulo: Energia

EN4
Consumo indirecto de energia, descriminado por fonte 

primária
4.2.2 – pág. 65 Capítulo: Energia

EN5
Total de poupança de energia devido a melhorias na 

conservação e na efi ciência
-

Projecto Rua LED, ainda em 

fase de implementação

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com 

baixo consumo de energia, ou que usem energia 

gerada por recursos renováveis, e reduções no 

consumo de energia em resultado dessas iniciativas

4.2.2 – pág. 65 Capítulo: Energia

EN7
Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de 

energias e reduções alcançadas
- -

Não se realiza nenhuma 

iniciativa

EN8 Consumo total de água, por fonte 4.2.3 – pág. 88 Capítulo: Água

EN9
Recursos hídricos signifi cativamente afectados pelo 

consumo de água
- -

Não se conhecem recursos 

hídricos afectados

EN10
Percentagem e volume total de água reciclada e 

reutilizada
-

Dados insufi cientes para uma 

análise objectiva

EN11

Localização e tamanho dos terrenos pertencentes, 

arrendados ou administrados pela organização, no 

interior de zonas protegidas, ou a elas adjacentes, 

e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das 

zonas protegidas

4.2.5 – pág. 71 Capítulo: Biodiversidade

EN12

Descrição dos impactes signifi cativos de actividades, 

produtos e serviços sobre a biodiversidade das áreas 

protegidas e sobre as áreas de alto índice de 

4.2.5 – pág. 71 Capítulo: Biodiversidade

EN13 Habitats protegidos ou recuperados 4.2.5 – pág. 71 Capítulo: Biodiversidade

Quadro 29

6    A METODOLOGIA
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GRI INDICADORES DE DESEMPENHO ESTADO CAP. E PÁG. REFERÊNCIAS ADICIONAIS

EN14
Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão 

de impactes na biodiversidade
4.2.5 – pág. 71 Capítulo: Biodiversidade

EN15

Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN 

e na lista nacional de conservação de espécies, 

com habitats em áreas afectadas por operações, 

descriminadas por nível de risco de extinção.

6.3 – pág. 135
Disponível na 

Síntese Estatística

EN16
Emissões totais directas e indirectas de gases com 

efeito de estufa, por peso
-

Outros dados podem ser 

obtidos através do Relatório 

Integrado de Controlo, 

Modelação e Informação da 

Qualidade do ar da Marinha 

Grande 2007- QUALMAR

EN17
Outras emissões indirectas relevantes de gases com 

efeito de estufa, por peso
- QUALMAR

EN18
Iniciativas para reduzir as emissões de gases com 

efeitos de estufa, assim como as reduções alcançadas
- Não existem iniciativas

EN19
Emissão de substâncias destruidoras da camada de 

ozono, por peso
- QUALMAR

EN20
NOx SOx e outras emissões atmosféricas 

signifi cativas, por tipo e por peso 
- QUALMAR

EN21 Descarga total de água, por qualidade e destino 4.2.3 – pág. 67 Capítulo: Água

EN22
Quantidade total de resíduos, por tipo e método de 

eliminação
4.2.4 – pág. 68 Capítulo: Resíduos

EN23 Número e volume total de derrames signifi cativos - -
Não se conhece a ocorrência 

de derrames

EN24

Peso dos resíduos transportados, importados, 

exportados ou tratados, considerados perigosos nos 

termos da Convenção de Basileia e percentagem de 

resíduos transportados internacionalmente

- -

EN25

Identidade, dimensão, estatuto de protecção e 

valor para a biodiversidade dos recursos hídricos e 

respectivos habitats, afectados de forma signifi cativa 

pelas descargas de água e escoamento superfi cial

4.2.5 – pág. 71 Capítulo: Biodiversidade

EN26
Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de 

produtos e serviços e grau de redução de impacte
-

Não existe, ainda, a selecção 

de produtos e serviços com 

base impactes ambientais 

EN27
Percentagem recuperada de produtos vendidos e 

respectivas embalagens, por categorias 
- -

EN28

Montantes envolvidos no pagamento de coimas 

signifi cativas e o número total de sanções 

não monetárias por incumprimento das leis e 

regulamentos ambientais

- -

Encontram-se em curso 

dois processos de contra-

ordenação, no âmbito dos 

quais a Autarquia é arguida

EN29

Impactes ambientais signifi cativos, resultantes do 

transporte de produtos e outros bens ou matérias-

primas utilizadas nas operações da organização

- Não são calculados

EN30 Total de gastos e investimentos ambientais 6.3 – pág. 135
Disponível na Síntese 

Estatística
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GRI INDICADORES DE DESEMPENHO ESTADO CAP. E PÁG. REFERÊNCIAS ADICIONAIS

RELAÇÕES SOCIAIS

LA1
Descriminação da mão-de-obra total, por tipo de 

emprego, por contacto de trabalho e por região
4.3.1 – pág. 75 

Capítulo: Emprego

e Síntese Estatística

LA2
Número total de trabalhadores e respectiva taxa de 

rotatividade, por faixas etárias, género e região
4.3.1 – pág. 75 

Capítulo: Emprego

e Síntese Estatística

LA3

Benefícios assegurados aos funcionários a tempo 

inteiro que não são concebidos a funcionários 

temporários ou a tempo parcial 

- -

LA4
Percentagem de trabalhadores abrangidos por 

acordos de contratação colectiva
4.3.2 – pág. 78 

Capítulo: Relações entre 

funcionários e administração

e Síntese Estatística

LA5

Prazos mínimos de notifi cação prévia em relação 

a mudanças operacionais, incluindo se esse 

procedimento é mencionado nos acordos de 

contratação colectiva

- -

LA6

Percentagem da totalidade da mão-de-obra 

representada em comissões formais de segurança 

e saúde, que ajudam no acompanhamento e 

aconselhamento sobre programas de segurança e 

saúde ocupacional

- -

LA7
Taxa de lesões, doenças profi ssionais, dias perdidos, 

e óbitos relacionados com o trabalho, por região
4.3.3 – pág. 80 

Capítulo: Segurança e Saúde no 

Trabalho e Síntese Estatística

LA8

Programas em curso de educação, formação, 

aconselhamento, prevenção e controlo de risco, em 

curso, para garantir assistência aos trabalhadores, 

às suas famílias ou aos membros da comunidade 

afectados por doenças graves

- -

LA9
Tópicos relativos a saúde e segurança abrangidos por 

acordos formais com sindicatos
4.3.3 – pág. 80 

Capítulo: Segurança e Saúde no 

Trabalho e Síntese Estatística

LA10
Média de horas de formação, por ano, por 

trabalhador, descriminadas por categoria de funções
4.3.4 – pág. 83 

Capítulo: Formação e 

Educação e Síntese Estatística

LA11

Programas para a gestão de competências e 

aprendizagem contínua que apoiam a continuidade 

da empregabilidade dos funcionários e para a gestão 

de carreira

4.3.4 – pág. 83 
Capítulo: Formação e 

Educação e Síntese Estatística

LA12

Percentagem de funcionários que recebem, 

regularmente, análises de desempenho e de 

desenvolvimento da carreira

4.3.4 – pág. 83 
Capítulo: Formação e 

Educação e Síntese Estatística

LA13

Composição dos órgãos sociais da organização e 

relação dos trabalhadores por categoria, de acordo 

com género, a faixa etária, as minorias e outros 

indicadores de diversidade

4.3.5 – pág. 85 

Capítulo: Diversidade e 

Igualdade de Oportunidades

e Síntese Estatística

LA14
Descriminação do rácio do salário base entre homens 

e mulheres, por categoria de funções
- -

6    A METODOLOGIA
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GRI INDICADORES DE DESEMPENHO ESTADO CAP. E PÁG. REFERÊNCIAS ADICIONAIS

ANÁLISE FINANCEIRA

EC1

Valor económico directo gerado e distribuído 

incluindo receitas, custos operacionais, remuneração 

de empregados, doações e outros investimentos na 

comunidade, lucros acumulados e pagamentos para 

provedores de capital e Governo

5.3.1 – 

pág. 115

Capítulo: Desempenho 

Financeiro

EC2

Implicações fi nanceiras e outros riscos e 

oportunidades para as actividades da organização 

devido a mudanças climáticas

- -

EC3
Cobertura das obrigações do plano de pensão de 

benefício defi nido que a organização oferece

5.3.1 – 

pág. 115

Capítulo: Desempenho 

Financeiro

EC4 Ajuda fi nanceira signifi cativa recebida do Governo
5.3.1 – 

pág. 115

Capítulo: Desempenho 

Financeiro

EC5

Variação da proporção do salário mais baixo, 

comparado ao salário mínimo local em unidades 

operacionais importantes

5.3.1 – 

pág. 115

Capítulo: Presença no 

Mercado

EC6

Políticas, práticas e proporção de gastos com 

fornecedores locais em unidades operacionais 

importantes

- -
Dados inadequados para uma 

análise objectiva

EC7

Procedimentos para contratação local e proporção de 

membros de alta gerência recrutados na comunidade 

local em unidades operacionais importantes

5.3.2 – 

pág. 120

Capítulo: Presença no 

Mercado

EC8

Desenvolvimento e impacte de investimentos em 

infra-estruturas e serviços que visam essencialmente 

o benefício público através de envolvimento 

comercial em géneros pro bono

5.3.3 – 

pág. 122

Capítulo: Impactes 

Económicos Indirectos

EC9
Descrição e análise dos impactes económicos 

indirectos mais signifi cativos incluindo a sua extensão
- -

Estado

Disponível / Analisado

Não Aplicável

Não Disponível
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Síntese estatística
dos Indicadores de Desempenho

Neste capítulo apresentam-se alguns dados adicionais, para uma 

compreensão mais detalhada, dos indicadores de desempenho do 

Relatório de Sustentabilidade.

No caso da INFORMAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA, dada a sua 

extensão, sugere-se a consulta dos documentos disponíveis no site de 

Internet da Câmara Municipal da Marinha Grande, em:

http://ww2.cm-mgrande.pt/Site/Frontoffi ce/default.

aspx?module=Article/Article&ID=453

6.3.

AMBIENTE - BIODIVERSIDADE

Lista de espécies protegidas com ocorrên-

cia em áreas afectadas por intervenções 

da Câmara Municipal, nomeadamente, 

no Parque dos Mártires do Colonialismo 

e o no Parque da Cerca.

Espécies Fauna
Nível de Risco de Extinção
Estatuto de Conservação em 
Portugal (E.C.P.)

Mamíferos

Lontra Lutra lutra LC – Pouco Preocupante em Portugal

Avifauna

Guarda-rios Alcedo atthis LC – Pouco Preocupante em Portugal

Garça-real Ardea  cinerea LC – Pouco Preocupante em Portugal

Poupa Upupa epops LC – Pouco Preocupante em Portugal

Pato-real Anas platyrhynchos LC – Pouco Preocupante em Portugal

Cegonha - branca Ciconia ciconia LC – Pouco Preocupante em Portugal



136

AMBIENTE - CUSTOS 

E INVESTIMENTOS

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM A PROTECÇÃO DO AMBIENTE, CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E OUTRAS 

RUBRICAS DIRECTA OU INDIRECTAMENTE RELACIONADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Despesas por 
Classifi cação Funcional (€)

2005 2006 2007 2008
Percentagem relativamente 
ao total das despesas em 2008

Protecção do Meio 

Ambiente e Conservação 

da Natureza

190.117 162.103 113.529 334.992 1,48 %

Saneamento 441.040 718.210 1.007.876 1.853.786 8,19 %

Abastecimento de Água 172.060 248.976 369.766 300.256 1,33 %

Resíduos Sólidos 1.118.146 1.463.392 1.438.854 1.588.784 7,02%

Ordenamento do território 1.829.051 1.047.799 590.723 287.208 1,27 %

Fonte: Câmara Municipal da Marinha Grande
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LA1 Mão-de-obra total, por tipo 
de emprego e por contrato

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Por sexo 2005 2006 2007 2008

Homens
154 145 139 143

47,0% 45,9% 44,8% 45,3%

Mulheres
174 171 171 173

53,0% 54,1% 55,2% 54,7%

Total 328 316 310 316

Segundo a relação jurídica de emprego 2005 2006 2007 2008

Nomeação (pessoal do quadro) 315 308 300 265

Contrato administrativo provimento 8 4 6 3

Outras situações 2 1 1 41

Contrato de trabalho a termo 3 3 3 7

Total 328 316 310 316

Trabalhadores com nacionalidade estrangeira 2005 2006 2007 2008

Número de pessoas 1 1 1 1

Por instalações (espaços) de trabalho 2005 2006 2007 2008

Edifício Principal 63 62 64 67

Estaleiros 137 128 122 130

Estaleiros da Vieira 23 21 20 21

Fiscalização 5 6 6 6

Arquivo Municipal 22 22 21 3

Biblioteca Municipal 10 9 8 8

Estádio Municipal 3 3 3 3

Museu do Vidro 8 8 9 11

Museu Joaquim Correia 2 2 2 1

Mercados 6 6 6 6

Edifício da PSP (DOPU) 10 10 10 12

Delegação da Junta – Vieira de Leiria 2 2 2 1

Antiga Fábrica da Resinagem 0 0 0 13

Cemitérios 3 3 3 3

CPCJ 0 0 0 1

Gabinete da Presidência 2 2 2 2

Pavilhões 9 9 9 8

Praia da Vieira 3 3 3 3

São Pedro de Muel 3 3 3 3

Escolas 17 17 17 14

Total 328 316 310 316

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008 e Secção dos Recursos Humanos, Câmara Municipal da Marinha Grande

6    A METODOLOGIA
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EVOLUÇÃO DOS INDICADORES DE EMPREGO DOS TRABALHADORES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Indicadores de emprego 2005 2006 2007 2008

Média etária (anos) 43,8 44,0 44,4 44,7

Antiguidade média (anos) 12,0 12,4 11,4 13,5

Pessoal efectivo 96,0% 97,5% 96,8% 83,9%

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

EVOLUÇÃO DOS ENCARGOS COM O PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Encargos Totais (Euros) 2005 2006 2007 2008

Total de custos 5.023.769 5.018.921 4.784.994 5.609.893

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

LA2 Número total de trabalhadores 
e respectiva taxa de rotatividade, 
por faixa etária e género

EVOLUÇÃO DA ROTAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

 2005 2006 2007 2008

 H M T H M T H M T H M T

Admissões 4 10 14 3 4 7 3 11 14 16 14 30

Saídas 13 12 25 12 6 18 9 11 20 10 13 23

Alteração de situação 28 23 51 1 3 4 2 2 4 32 61 93

A METODOLOGIA
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DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DA MARINHA GRANDE SEGUNDO O LOCAL DE ORIGEM (fora da freguesia da Marinha Grande)

Origem - deslocações 

semanais
2005 2006 2007 2008 Transporte

Km efectuados (km); 

nº pessoas (Pes.); 

nº viaturas (Via.)

Km Pes. Via. Km Pes. Via. Km Pes. Via. Km Pes. Via.

VP - Viatura 

Própria 

TP - Transp. 

Público

Ança - Cantanhede* 188 1 1 188 1 1 188 1 1 - - - VP 

Coimbra* 180 1 1 180 1 1 - - - 180 2 2 VP 

Figueiró dos Vinhos* - - - - - - 196 1 1 196 1 1 VP

Mirandela* - - - - - - - - - 640 1 1 VP 

Montemor-o-Velho* - - - - - - - - - 144 1 1 VP 

Porto de Mós* - - - - - - - - - 56 1 1 VP 

Quiaios* 148 1 1 148 1 1 148 1 1 148 1 1 VP 

Soure* 116 1 1 116 1 1 116 1 1 116 1 1 VP 

Vila Nova de Poiares* 220 1 1 220 1 1 220 1 1 220 1 1 VP 

Totais

Trabalhadores em 

deslocação
 5   5   5   9   

Viaturas em deslocação   5   5   5   9  

Km feitos pelos 

trabalhadores
852   852   868   1880    

Km feitos pelas viaturas 852   852   868   1880

Fonte: Secção de Recursos Humanos, Câmara Municipal da Marinha Grande

6    A METODOLOGIA
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DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

SEGUNDO O LOCAL DE ORIGEM (fora da freguesia da Marinha Grande)

Origem - deslocações 

diárias
2005 2006 2007 2008 Transporte

Km efectuados (km); 

Nº pessoas (Pes.); Nº 

viaturas (Via.)

Km Pes. Via. Km Pes. Via. Km Pes. Via. Km Pes. Via.

VP - Viatura 

Própria

TP - Transp. 

Público

Água Formosa 26 1 1 26 1 1 26 1 1 26 1 1 VP 

Amor 18 2 2 18 2 2 18 2 2 18 2 2 VP 

Barosa 16 1 1 16 1 1 16 1 1 16 1 1 VP 

Carreira 48 1 1 48 1 1 48 1 1 48 1 1 VP 

Carvide (para Vieira de 

Leiria)
8 2 2 8 2 2 8 2 2 8 2 2 VP 

Dagorda - Cadaval 144 1 1 144 1 1 144 1 1 144 1 1 VP / TP

Leiria 24 9 9 24 9 9 24 9 9 24 15 15 VP 

Maceira 20 3 3 20 3 3 20 3 3 20 3 3 VP 

Maceira 20 2 1 20 2 1 20 2 1 20 2 1 VP 

Marinha das Ondas 92 1 1 92 1 1 92 1 1 92 1 1 VP 

Marrazes 26 3 3 26 3 3 26 3 3 26 3 3 VP 

Marrazes 26 2 1 26 2 1 26 2 1 26 2 1 VP 

Moinhos de Carvide 34 3 3 34 3 3 34 3 3 34 3 3 VP 

Moita 10 4 4 10 4 4 10 4 4 10 4 4 VP 

Monte Redondo 56 2 2 56 2 2 56 2 2 56 2 2 VP 

Nazaré - - - - - - 62 1 1 62 1 1 VP 

Parceiros 24 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 2 VP 

Pousos 32 1 1 32 1 1 32 1 1 - - - VP 

Praia da Pedra do Ouro 26 1 1 26 1 1 26 1 1 26 1 1 VP 

Praia da Vieira 36 6 6 36 6 6 36 7 7 36 7 7 VP 

Regueira de Pontes 36 1 1 36 1 1 36 1 1 36 1 1 VP 

Reguengo do Fetal 48 1 1 48 1 1 48 1 1 48 1 1 VP 

Serra de Porto D’Urso 22 1 1 22 1 1 22 1 1 22 1 1 VP 

Souto da Carpalhosa 44 1 1 44 1 1 44 1 1 44 1 1 VP 

Tavarede - - - - - - 136 1 1 136 1 1 VP 

Telheiro 28 1 1 28 1 1 28 1 1 28 1 1 VP 

Vieira de Leiria 28 15 15 28 15 15 28 15 15 28 17 17 VP 

Vieira de Leiria (para São 

Pedro de Muel)
30 1 1 30 1 1 30 1 1 30 1 1 VP 

Vieira de Leiria 28 4 2 28 4 2 28 4 2 28 2 1 VP 

A METODOLOGIA
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RELAÇÕES SOCIAIS - RELAÇÕES 

ENTRE FUNCIONÁRIOS 

E ADMINISTRAÇÃO

LA4 Percentagem de trabalhadores representados 
por organizações sindicais ou abrangidos por 
acordos de contratação colectiva

EVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES SINDICALIZADOS 

E DA COMISSÃO DE TRABALHADORES

 2005 2006 2007 2008

Trabalhadores sindicalizados 223 232 225 199

Elementos na comissão 

de trabalhadores
6 9 0 0

Votantes para comissões 

de trabalhadores
202 111 0 0

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

6    A METODOLOGIA

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE 

SEGUNDO O LOCAL DE ORIGEM (fora da freguesia da Marinha Grande)

Origem - deslocações 

diárias
2005 2006 2007 2008 Transporte

Km efectuados (km); 

Nº pessoas (Pes.); Nº 

viaturas (Via.)

Km Pes. Via. Km Pes. Via. Km Pes. Via. Km Pes. Via.

VP - Viatura 

Própria

TP - Transp. 

Público

Totais

Trabalhadores em 

deslocação
 72   72   75   80   

Viaturas em deslocação   68   68   71   77  

Km feitos pelos 

trabalhadores
2140   2140   2374   2486    

Km feitos pelas viaturas 2038   2038   2272   2412    

Número de partilhas de 

carro
  4   4   4   3  

Fonte: Secção de Recursos Humanos, Câmara Municipal da Marinha Grande
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RELAÇÕES SOCIAIS - 

SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO

LA7 Taxa de lesões, doenças profi ssionais, 
dias perdidos, absentismo e óbitos 
relacionados com o trabalho

EVOLUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRABALHO 

E DO NÚMERO DE DIAS PERDIDOS EM FUNÇÃO DOS ACIDENTES

 2005 2006 2007 2008

Nº Acidentes 18 19 17 14

Dias perdidos 328 309 312 286

Nº médio de dias perdidos 18,2 16,3 18,4 20,4

A METODOLOGIA

EVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES POR TIPO DE HORÁRIO

 2005 2006 2007 2008

 H M T H M T H M T H M T

Rígido 134 145 279 128 147 275 124 140 264 127 137 264

Flexível 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desfasado 9 10 19 9 10 19 8 8 16 3 6 9

Jornada Contínua 3 2 5 2 2 4 1 1 2 1 3 4

Turnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4

Trabalhador Estudante 3 5 8 1 0 1 2 7 9 6 9 15

Tempo parcial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isenção 5 10 15 5 10 15 4 13 17 2 17 19

Semana de 4 dias 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 1

Não sujeito a horário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 154 174 328 145 171 316 139 171 310 143 173 316

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande



143

CAUSAS DO ABSENTISMO E FÉRIAS DOS TRABALHADORES (Nº DE DIAS) E TAXA DE ABSENTISMO

Motivo do 

absentismo
2005 2006 2007 2008

 H M T H M T H M T H M T

Casamento 11 33 44 22 55 77 0 33 33 11 22 33

Maternidade 

ou paternidade
11 806 817 41 646 687 11 736 747 26 438 464

Nascimento 16 0 16 36 0 36 7 0 7 4 0 4

Falecimento 

de familiar
66 45 111 65 61 126 59 64 123 33 47 80

Doença 2401 2637 5038 2843 3109 5952 2752 2921 5673 2239 2730 4969

Doença 

prolongada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Assistência a 

familiares
31 107 138 47 190 237 32 86 118 42 110 152

Trabalhador 

estudante
50 127 177 63 118 181 78 82 160 93 114 207

Por conta em 

período de 

férias

323 293 616 242 264 506 186,5 225,5 412 221 304 525

Com perda de 

vencimento
11 5 16 8 2 10 8 3 11 3 5 8

Cumprimento 

de pena 

disciplinar

26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Injustifi cadas 3 0 3 206 0 206 106 0 106 1 0 1

Outras 1143 690 1833 1139 609 1748 822 575 1397 539 457 996

Acidentes de 

serviço
65 165 230 250 59 309 304 151 455 122 72 194

Doença 

profi ssional
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total sem 

férias
4157 4908 9065 4962 5113 10075 4366 4877 9242 3334 4299 7633

Férias 4155 4522 8677 3635 4278 7913 3918 2745 6663 3567 4310 7877

Total com 

férias
8312 9430 17742 8597 9391 17988 8284 7621 15905 6901 8609 15510

Taxa de 
absentismo

2005 2006 2007 2008

Nº de 

trabalhadores
154 174 328 145 171 316 139 171 310 143 173 316

Taxa de 

absentismo
11,2% 11,7% 11,4% 14,1% 12,4% 13,2% 13,0% 11,8% 12,3% 9,6% 10,3% 10,0%

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

6    A METODOLOGIA
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LA9 Tópicos relativos a saúde e segurança, 
abrangidos por acordos formais com 
sindicatos

EVOLUÇÃO DAS ACTIVIDADES DE MEDICINA NO TRABALHO

2005 2006 2007 2008

Número de casos 1353 1326 1092 94

Valor da despesa anual 7.183 € 0 € 7.795 € 0 €

Total de trabalhadores 328 316 310 316

Valor da despesa por trabalhador 21,90 € 0,00 € 25,14 € 0,00 €

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

EVOLUÇÃO DA DESPESAS COM ACTIVIDADES DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2005 2006 2007 2008

Número de casos 0 0 0 0

Valor da despesa anual 5.833 € 6.972 € 7.348 € 12.686 €

Total de trabalhadores 328 316 310 316

Valor da despesa por trabalhador 17,78 € 22,06 € 23,70 € 40,15 €

RELAÇÕES SOCIAIS - 

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

LA10 Média de horas de formação, por ano 
e por trabalhador, por categoria de funções

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES RELATIVOS A ACÇÕES DE FORMAÇÃO E NÍVEIS

 2005 2006 2007 2008

Nº de acções de formação 40 75 62 122

Nº de formandos 63 159 392 73

Homens 12 40 148 20

Mulheres 51 119 244 53

Despesas anuais de formação 7.883,20 € 16.541,75 € 38.258,25 € 17.694,70 €

Horas de formação 1006 2674 4679,5 1422

Despesa média/formando 125,13 € 104,04 € 97,60 € 242,39 €

Nº médio de horas de formação/formando 16,0 16,8 11,9 19,5

A METODOLOGIA
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Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, 

Câmara Municipal da Marinha Grande

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHADORES, 

NÚMERO DE HORAS DE FORMAÇÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL

 2005 2006 2007 2008

 nº h
h/

formando
nº h

h/

formando
nº h

h/

formando
nº h

h/

formando

Dirigente 7 147 21,0 20 357 17,9 22 247,5 11,3 8 252 31,5

Técnico 

Superior
33 452 13,7 60 904 15,1 89 776 8,7 28 833 29,8

Informática    2 21 10,5 4 99 24,8    

Técnico 11 162 14,7 15 231 15,4 12 230 19,2 9 133 14,8

Técnico 

Profi ssional
6 158 26,3 28 513 18,3 40 230 5,8 16 140 8,8

Administrativo 5 73 14,6 27 483 17,9 68 2221 32,7 12 301 25,1

Operário       50 200 4,0    

Auxiliar 1 14 14,0 7 165 23,6 107 676 6,3    

Outros Grupos             

Nº de horas de 

formação por:
2005 2006 2007 2008

Formando 63 1006 16,0 159 2674 16,8 392 4679,5 11,9 73 1659 22,7

Trabalhador 328 1006 3,1 316 2674 8,5 310 4679,5 15,1 316 1659 5,3

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FORMANDOS 

POR CATEGORIA PROFISSIONAL

 2005 2006 2007 2008

Dirigente 7 20 22 8

Técnico Superior 33 60 89 28

Informática 0 2 4 0

Técnico 11 15 12 9

Técnico Profi ssional 6 28 40 16

Administrativo 5 27 68 12

Operário 0 0 50 0

Auxiliar 1 7 107 0

Outros Grupos 0 0 0 0

Total 63 159 392 73

6    A METODOLOGIA
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EVOLUÇÃO DA MÉDIA DE HORAS DE FORMAÇÃO

Por categoria profi ssional 2005 2006 2007 2008

Dirigente 21,0 17,9 11,3 31,5

Técnico Superior 13,7 15,1 8,7 29,8

Informática 0,0 10,5 24,8 0,0

Técnico 14,7 15,4 19,2 14,8

Técnico Profi ssional 26,3 18,3 5,8 8,8

Administrativo 14,6 17,9 32,7 25,1

Operário 0,0 0,0 4,0 0,0

Auxiliar 14,0 23,6 6,3 0,0

Outros Grupos 0,0 0,0 0,0 0,0

Por formando e funcionário 2005 2006 2007 2008

Nº horas formação/formando 16,0 16,8 11,9 22,7

Nº horas formação/trabalhador 3,1 8,5 15,1 5,3

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

LA11 Programas para gestão de 
competências e aprendizagem contínua que 
apoiam a continuidade da empregabilidade 
dos funcionários e para a gestão de carreira
É dado apoio para o desenvolvimento de 

competências académicas, podendo-se recorrer 

ao estatuto de trabalhador-estudante e ainda às 

acções de formação fora do âmbito das promovidas 

internamente. A melhoria de competências visa 

essencialmente a facilitação da progressão de 

carreiras. 

A METODOLOGIA

LA12 Percentagem de funcionários que 
recebem, regularmente, análises de 
desempenho e de desenvolvimento de 
carreira
Anualmente, todos os funcionários da Câmara 

Municipal estão sujeitos à análise de desempenho 

e desenvolvimento de carreiras, através do SIADAP 

(Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública).
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RELAÇÕES SOCIAIS - 

DIVERSIDADE E IGUALDADE 

DE OPORTUNIDADES

LA13 Composição dos órgãos sociais da 
Autarquia e relação dos trabalhadores por 
categoria, de acordo com o género, a faixa 
etária, as minorias e outros indicadores de 
diversidade

EVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Por categoria 

profi ssional
2005 2006 2007 2008

 H M T H M T H M T H M T

Dirigente 4 5 9 3 5 8 3 6 9 1 8 9

Técnico Superior 9 26 35 8 25 33 9 26 35 14 28 42

Informática 4 0 4 3 0 3 3 0 3 3 0 3

Técnico 2 6 8 2 7 9 2 7 9 2 8 10

Técnico 

Profi ssional
16 17 33 18 16 34 18 16 34 18 15 33

Administrativo 8 42 50 8 44 52 7 42 49 8 42 50

Operário 40 19 59 39 18 57 35 18 53 37 18 55

Auxiliar 71 59 130 64 56 120 62 57 119 60 54 114

Outros grupos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 154 174 328 145 171 316 139 172 311 143 173 316

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

6    A METODOLOGIA
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EVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Por escalão etário 2005 2006 2007 2008

 H M T H M T H M T H M T

18-24 anos 1 2 3 1 2 3 1 1 2 0 1 1

25-29 8 24 32 4 20 24 4 15 19 9 17 26

30-34 13 20 33 14 23 37 14 28 42 13 23 36

35-39 15 28 43 13 24 37 12 18 30 14 22 36

40-44 29 27 56 30 26 56 27 27 54 21 28 49

45-49 33 29 62 31 32 63 27 35 62 26 29 55

50-54 28 19 47 28 21 49 33 22 55 30 23 53

55-59 14 19 33 12 18 30 13 18 31 23 19 42

60-64 10 6 16 8 5 13 4 6 10 5 10 15

mais de 65 3 0 3 4 0 4 4 1 5 2 1 3

Total 154 174 328 145 171 316 139 171 310 143 173 316

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

EVOLUÇÃO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Por habilitações 

académicas
2005 2006 2007 2008

 H M T H M T H M T H M T

4ª classe ou menos 91 60 151 84 56 140 77 55 132 77 57 134

6º Ano 16 10 26 15 8 23 15 6 21 14 1 15

9º Ano 8 15 23 8 18 26 9 18 27 7 15 22

Secundário 24 47 71 24 47 71 24 47 71 27 48 75

Superior 15 42 57 14 42 56 14 45 59 18 52 70

Total 154 174 328 145 171 316 139 171 310 143 173 316

Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

A METODOLOGIA
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Fonte: Balanço Social de 2005, 2006, 2007 e 2008, Câmara Municipal da Marinha Grande

EVOLUÇÃO DE OUTROS COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

 2005 2006 2007 2008

Programas 

Ocupacionais 

(POCS)

H M T H M T H M T H M T

POCS Carenciados 3 2 5 6 2 8 3 0 3 3 0 3

POCS Subsidiados 45 199 244 82 249 331 89 252 341 81 244 325

Total 48 201 249 88 251 339 92 252 344 84 244 328

Estágios H M T H M T H M T H M T

IEFP 1 7 8 2 4 6 1 1 2 0 0 0

PEPAL 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 6 7

Total 1 7 8 2 4 6 1 4 5 1 6 7

6    A METODOLOGIA
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A Empresa e a Equipa6.4.

A IPI – Inovação, Projectos e Iniciativas, Lda., fundada em Lisboa em 

1999, integra hoje uma rede internacional de pequenas empresas de 

consultadoria de excelência com ética, dimensão e procedimentos 

análogos.

A rede IPI está actualmente presente em Portugal, Espanha, França, 

EUA e Holanda.

Esta rede desenvolve uma política de integração e complementaridade, 

que é também apoiada num conjunto de parcerias com empresas e 

instituições perfi lhando os mesmos valores.

A rede IPI:

•  Afi rma uma actividade de consultadoria orientada para a 

inovação, para o desenvolvimento estratégico, para a potenciação 

de oportunidades, para a implementação de projectos e para a 

concretização de iniciativas;

•  Adopta uma morfologia interdisciplinar, assumindo a dinâmica do 

risco e a partilha do conhecimento na confi ança e numa ética de 

responsabilidade.

A rede IPI actua nas seguintes áreas:

• Desenvolvimento regional e local;

• Inovação, qualidade e optimização de processos;

• Microempresas e empreendedorismo;

• Ambiente e sustentabilidade;

• Património, cultura e indústrias criativas;

• Análise de impacte económico e fi scal;

• Indicadores coincidentes e prospectivos de actividade económica.

Na constituição das suas equipas, a IPI escolhe pessoas com carreiras 

e experiências profi ssionais consolidadas e reconhecidas na vida 

académica, na administração pública e na administração de empresas.

Colaboraram neste trabalho: 

COORDENADOR

Carlos Laranjo Medeiros

COORDENADOR ADJUNTO

António Lourenço Pinheiro

CONSULTOR ESPECIALISTA

Análise Económico-Financeira

Sandra Enteiriço

INVESTIGADORES

Bruno Vila Lobos

Isabel Silva

Mário Barroqueiro

DESIGNER

Forma, design | Margarida Oliveira, 

Veronique Pipa

consulting
network
PORTUGAL
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