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Associação COMSINES dá as boas-vindas 

à Comunidade Educativa 
 

1. A Associação COMSINES tem como principal objetivo, aprofundar a integração e o 
envolvimento das empresas da região de Sines com a Comunidade Local. 

 

2. A COMSINES tem como missão intervir proativamente para a concretização do 
princípio da coexistência harmoniosa entre indústria, património e meio-ambiente, 
em prol do bem-estar da população e do desenvolvimento económico e social do 
concelho de Sines. 

 
 

No âmbito desta sua missão e, tendo em conta o início de mais um ano letivo, a COMSINES organiza a 
receção à Comunidade Educativa. Este ano, tendo em conta o contexto de pandemia, o programa da 
iniciativa será diferente dos anos anteriores. A atividade acontece no dia 14 de setembro, segunda-
feira, pelas 14:30h, no Agrupamento de Escolas de Sines, na Escola Vasco da Gama, com a receção 
de boas vindas à comunidade educativa.  Não haverá como habitualmente uma sessão interativa 
destinada a professores, auxiliares e outros membros desta comunidade, nem será efetuada a visita a 
uma das empresas associadas, visita essa que sempre gerou um agradável momento de convívio entre 
os participantes.  
 
 
Neste evento a COMSINES, far-se-á representar pelo Senhor Diretor Executivo, Ricardo Paulo Alvim e 
pelo representante da Câmara Municipal de Sines, Senhora Vereadora Paula Ledo, que farão a entrega 
à Diretora do Agrupamento de Escolas de Sines, Bernardette Almeida, de um Boletim Municipal, com 
um encarte e um brinde alusivo da COMSINES. 
 
 
 

 
A COMSINES – Conselho das Comunidades de Sines, é uma associação que compreende um painel 
permanente e organizado, que privilegia o diálogo entre empresas e entidades representativas da 
comunidade de Sines, visando contribuir ativamente para a promoção da responsabilidade social das 
empresas da região, preservando o desenvolvimento sustentável e garantindo o bem–estar das 
comunidades locais.  
 
Porque COMSINES é sinónimo de cooperação entre as Industrias e a Comunidade, é também o ponto de 
partida para o reforço da consciencialização nas áreas da segurança, saúde e ambiente, educação e 
cultura, mas também da responsabilidade social. Tendo em conta esta multiplicidade, a COMSINES 
assenta na atividade de cinco Grupos de Trabalho temáticos, cujos objetivos convergem na promoção do 
desenvolvimento sustentável, o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade de Sines. 
 



 

 

 
 
 

MATERIAL GRÁFICO: 
 
 
 
 
 
 

Cumprir em Segurança, Garantir o Futuro. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

  
Para mais informação:  

COMSINES   
 geral@comsines.pt 

www.comsines.pt 
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