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Ambientalistas alertam
para pontos críticos

Entrevista ao secretário
de Estado da Energia

Os líderes das Zero e da Quercus
fazem um retrato das principais zonas
críticas ambientais da região e apontam
algumas soluções. Tudo em nome da
sustentabilidade.

João Galamba aposta tudo na produção
de hidrogénio e coloca Sines no
coração dessa estratégia nacional.
Diz que é também uma grande
oportunidade para o distrito.

Pág. 2/3

Pág. 7

Sábado
4 julho

2020

RX AMBIENTAL

RX AMBIENTAL

EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Uma floresta
de problemas
É sabido que uma grande parte da
floresta na região de Setúbal está
na posse de propriedade privada.
O ‘cluster’ tem mesmo um enorme
impacto na economia, com uma
percentagem significativa nas
exportações, nomeadamente através
da transformação em pasta de papel e
outros subprodutos.
Mas há uma considerável área que é
privada, mas que não é de ninguém,
porque está votada ao abandono e,
não raramente, acaba por constituir
ignição fácil para fogos e outros
constrangimentos.
Pela dimensão que representam, estes
casos precisam de ser olhados de outra
maneira pelas tutelas. Desde logo pelas
câmaras municipais, mas também, e
sobretudo, pelas múltiplas entidades do
Estado com jurisdição sobre as mesmas.
Em primeiro lugar, é indispensável
atualizar o cadastro destas grandes
áreas e perceber qual o melhor
destino a dar-lhes. Depois, certificar
a propriedade e, em alguns casos,
proceder a gestão mútua, de modo a
que se chame à responsabilidade dos
proprietários a sua manutenção ou uso
de acordo com as leis vigentes.
Não podemos esquecer que ainda
hoje alguns municípios do distrito não
conseguiram resolver totalmente o
problema das áreas de génese ilegal,
que foram nascendo como cogumelos
por via do crescimento desmesurado
de betão em zonas de mata e floresta,
adquiridas pelos ‘patos bravos’ do
antigamente, em negócios imobiliários
muito duvidosos. Esta realidade foi de
certa forma travada com legislação
aprovada nas últimas décadas, mas
ficaram resquícios e ainda muito por
fazer.
Numa altura em que parece haver
uma predisposição do Estado para
nacionalizar não sei se não seria uma
boa ideia começar a expropriar algumas
dessas parcelas da região, nos casos em
que os proprietários não assumam as
suas responsabilidades. Ou que ainda
espreitem oportunidades de negociatas
não aceites nos dias que correm,
nomeadamente tentar a urbanização
política de zonas de reserva ecológica
nacional.
Deixar tudo como está é continuar a
hipotecar um setor estratégico do ponto
de vista ambiental, muito importante
para o equilíbrio do nosso ecossistema,
e vital para a harmonia entre a evolução
da urbanidade e o mundo ecológico e
rural.

Pedimos aos presidentes das duas principais associações
ambientalistas (Zero e Quercus), ambos naturais do distrito,
ara indicarem as principais preocupações ambientais da região.
Um RX com duas visões distintas e alguns pontos comuns.

Ameaça ambiental
está ao virar da esquina
SÃO DIVERSOS os problemas ambientais no distrito de Setúbal. Para o
presidente da Associação Zero, Francisco Ferreira, muitos dos casos identificados localizam-se na zona costeira
e são consequência da pressão urbano
turística.
“Existe uma ocupação indevida do
litoral. Essa ocupação tem como consequência o aumento da construção,
sendo que muitas dessas obras são em
áreas sensíveis, como as praias do concelho de Almada. Essas mesmas praias
acabam por ficar ameaçadas devido
a dragagens, mas também em consequência de tempestades que, progressivamente, lhes retiram a areia”, explicou ao Semmais o ambientalista.
Não são, no entanto, apenas as
praias de Almada (Costa da Caparica), que estão ameaçadas. Na opinião
de Francisco Ferreira existem perigos
evidentes em todo o litoral, em toda
a zona de dunas e com incidência em
Troia e também na Comporta. Estas
são áreas, diz, em que se prevê o surgimento de diversos novos empreendimentos turísticos e, em consequência, irão aumentar a probabilidade de
novos danos ou mesmo destruição de
habitats.
Francisco Ferreira sublinhou, por
outro lado, que também a qualidade
da água dos rios não é a melhor. Essa
carência nota-se, sobretudo, no Tejo.
“Os problemas notam-se na zona
do estuário, sendo que as praias do
Norte da península de Setúbal não se
podem utilizar”, acrescentou o mesmo responsável que aponta o dedo
às diversas indústrias que continuam
a contaminar não apenas a água, mas
também o ar. Esses focos de poluição,
salienta, fazem-se também notar nas
regiões de Setúbal e Sines, que são das
mais industrializadas.
Para o presidente da Zero existem
também algumas carências que fazem
com que áreas protegidas não estejam
devidamente salvaguardadas, acabando as mesmas por sofrerem danos. Em

da atividade portuária acabam por colocar em risco várias espécies”, disse.
Francisco Ferreira afirma ainda
que subsistem problemas ambientais
em toda a área do Parque do Sudoeste,
problemas esses que são consequência
da sua utilização crescente.

FRANCISCO FERREIRA,
PRESIDENTE
DA ASSOCIAÇÃO ZERO

O leque de perigos
ambientais é vasto
e transversal a todas
as áreas, desde o
ruído à excessiva
construção na região
costeira, passando
pela ameaça real de
secas e incêndios e
também pela incorreta
gestão
de resíduos urbanos
e industriais.
primeiro lugar surge a Serra da Arrábida, a qual se debate com o eterno
problema das pedreiras e também com
a existência da fábrica de cimentos da
Secil.
“A situação da Arrábida não é a
desejável, como não é desejável a atual
situação da Arriba Fóssil da Costa da
Caparica ou a da zona do estuário do
Sado, onde as dragagens para aumento

PRIORIDADE NAS SOLUÇÕES PARA
O RUÍDO E PARA A RECICLAGEM
Para o presidente da Associação
Zero existe a imediata necessidade de
se resolverem os problemas que se
agravam nos maiores centros urbanos
do distrito e que dizem respeito, sobretudo, ao ruído e às operações de
reciclagem.
“Nos maiores centros urbanos os
valores-limite do ruído não conseguem
ser cumpridos”, diz o ambientalista, salientando que a situação poderá conhecer novas e mais graves proporções
com a construção do aeroporto complementar de Lisboa no Montijo.
Francisco Ferreira diz também que,
em relação aos resíduos urbanos, a
taxa de reciclagem continua a ser muito baixa e aponta a inexistência de uma
recolha seletiva porta-a-porta como
um dos fatores responsáveis pelos
problemas.
“Não são, no entanto, apenas os re
síduos urbanos que causam apreensão.
Tal como a Zero tem vindo a denunciar,
há resíduos perigosos que não foram
devidamente encaminhados, como
acontece, por exemplo, na zona da Mitrena, em Setúbal. Ali existe verdadeiro
perigo para a saúde pública”, sublinhou
o ambientalista.
O presidente da Zero deixa ainda um outro alerta relativo às alterações climáticas e aos riscos que estas
acarretam: “No futuro as alterações
climáticas poderão ser um problema
significativo para toda a região, que se
irá debater com o aumento das temperaturas e ficará mais suscetível a
cheias, mas também a secas e a incêndios, sendo que também a subida do
nível do mar é expetável”.
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Quercus defende mais transportes públicos entre as
freguesias para diminuir a poluição atmosférica

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR E EXPRESSO/MIKE SERGEANT

/ Ficha Técnica
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Zero diz que novos projetos turísticos podem
destruir habitats das zonas costeiras

Atenção redobrada
nos recursos hídricos
e mineiros
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
O DISTRITO DE SETÚBAL tem problemas
ambientais diferenciados, mas todos gra
ves, consoante se está no Norte ou no Sul.
Segundo refere ao Semmais o presidente
da Quercus, nas zonas mais a Norte os
problemas têm a ver com a poluição industrial e as dificuldades de mobilidade,
que originam uma maior utilização dos
transportes privados. No Sul, por sua vez,
subsistem as preocupações derivadas da
agricultura intensiva, da exploração dos
recursos hídricos e, por fim, as que podem
resultar da exploração mineira.
“A mais recente preocupação é da autorização dada esta semana pela Direção
Geral de Energia e Geologia para que sejam exploradas 16 novas minas no território nacional, sendo que duas delas se
localizam no distrito de Setúbal”, disse o
presidente da Quercus, Paulo do Carmo.
Para o dirigente ambientalista, as duas
concessões, localizadas nos concelhos de
Grândola e Santiago do Cacém, podem
trazer a reboque, à semelhança do que
já anteriormente aconteceu, problemas
graves como seja a formação de lagoas
ácidas e de falta de proteção, social e ambiental, para os residentes após o fecho
dos empreendimentos. “Estamos a falar de
licenciamentos, para exploração de zinco,
cobre, ouro, prata e outros, que foram
aprovados sem que tivessem sido apresentadas quaisquer garantias de proteção
ambiental”, referiu o mesmo responsável.
Paulo do Carmo afirma, por outro lado,
que a exploração agrícola intensiva que se
processa há vários anos, sobretudo nos concelhos de Grândola e Alcácer do Sal, continua a ser um fator de enorme pressão nos

recursos hídricos de toda a região. “O Tejo
e o Sado constituem a maior bacia hídrica
da Europa, mas a exploração intensiva e
as alterações climáticas, com períodos de
seca cada vez mais prolongados, podem alterar as condições favoráveis. Encaro com
preocupação o facto de muitas barragens
nas proximidades do rio Sado terem, ano
após ano, menos água”, exemplifica.

PAULO DO CARMO,
PRESIDENTE DA QUERCUS

A Quercus identifica
problemas distintos no
Norte e Sul do distrito.
Pede melhores sistemas
de transportes internos
e mais cuidados nas
explorações agrícolas
intensivas. Enaltece
o fecho da central de
São Torpes e a não
construção do terminal
de contentores no
Barreiro.

DEFICIENTE MOBILIDADE INTERNA
É UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO
Subindo até ao Norte do distrito, o responsável da Quercus aponta como uma
das principais contrariedades a falta de
transportes públicos entre os diversos
concelhos ou mesmo entre as freguesias
de cada um dos mesmos.
“Quando falo de mobilidade não me
refiro apenas às deslocações para Lisboa,
onde trabalham muitos dos residentes.
Falo da quase inexistência de transportes
públicos coletivos que sirvam a preceito
nas deslocações internas. Isso faz com
que a maior parte das pessoas utilize os
transportes próprios e, em consequência,
aumentem as emissões poluentes. Há,
sem dúvida, um acréscimo da poluição
atmosférica e sonora em consequência
dessa falha”, acrescentou o ambientalista.
Paulo do Carmo, referindo-se depois
aos projetos turísticos que vão surgin-

do em todo o distrito, considera que
é necessário que exista mais rigor na
sua gestão e na aplicação das regras de
proteção ambiental. Um dos exemplos
que dá como prova da eventual ineficácia
do controlo ambiental é a proliferação de
barracas nas imediações das praias a Sul
da Fonte da Telha. “É bom que se melhorem as acessibilidades para essas zonas,
mas deve ser exercido um melhor controlo, para que não surjam com frequência
novas construções ilegais”, alerta.
O controlo da qualidade ambiental é
também solicitado para a construção do
futuro aeroporto do Montijo, complementar ao de Lisboa. Paulo do Carmo diz
que todos os aspetos relacionados com
segurança, poluição sonora e preservação
das espécies devem ser garantidos antes
de se iniciar qualquer obra.
O responsável da Quercus alega também que apesar de ainda subsistir muita
poluição nas águas do Tejo e do Sado a
situação já é bem melhor do que a verificada há uns anos. “Não há apenas aspetos
negativos a apontar. Tenho de enaltecer o
facto de ter sido reprovada a construção
de um terminal de contentores no Barreiro e, mais a Sul, de ter sido decido o
encerramento da central de São Torpes.
São medidas de valor ambiental que não
podem ser ignoradas”, afirmou.

Somos informação
segura e confirmada.
OBRIGADO PELA CONFIANÇA
4julho2020 ⁄
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PATRIMÓNIO VERDE ESTENDE-SE
PELOS 13 CONCELHOS DO DISTRITO

Natureza
para sentir
e fruir
São parques e reservas naturais,
paisagens protegidas, lagos, estuários,
matas, serras, praias e uma imensa
biodiversidade. Percorra a pé
os vários trilhos e aproveite, de borla,
o duplo privilégio do reencontro
com a natureza e com o corpo.
TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
Entre a serra e o mar, tem algumas das
mais belas paisagens do mundo e, pelas
suas caraterísticas endémicas, a Câmara
Municipal de Setúbal está confiante na
candidatura a Reserva da Biosfera da
UNESCO.
Com 17500 hectares, cinco mil dos
quais de área marinha, assenta num
maciço calcário que cai sobre o mar
em falésias recortadas por pequenas
enseadas e areais. A vegetação é do tipo
mediterrânico despontando em matas
e matagais. Destaque para a fauna e a
flora do Parque Marinho Professor Luiz
Saldanha e para o património cultural
que inclui o convento da Arrábida e
outros conjuntos de arquitetura erudita
e popular, sem esquecer o Portinho da
Arrábida, paisagem digna de postal. No
prolongamento da serra, visite também o
Cabo Espichel.

PAISAGEM PROTEGIDA DA ARRIBA
FÓSSIL DA COSTA DE CAPARICA
Estende-se, junto ao mar, por uma
faixa de 13 quilómetros, entre a Costa
de Caparica e a Lagoa de Albufeira
e compreende uma área natural de
grande valor geológico, paleontológico
(com fósseis marinhos) e paisagístico,
apesar da humanização do território
circundante. Da frescura da Mata
Nacional dos Medos - onde há vários
percursos pedestres pela reserva
botânica -, até à aridez do cordão
dunar, nas proximidades da lagoa de
Albufeira, encontram-se surpreendentes
miradouros naturais e curiosas
veredas sobranceiras ao mar, a par de
biodiversidade abundante.

RESERVA NATURAL
DO ESTUÁRIO DO SADO
Abrange os concelhos de
Setúbal, Palmela, Alcácer
do Sal e Grândola e tem por
símbolo o roaz-corvineiro,
o golfinho do rio Sado, que
é apenas uma das muitas e
diferentes espécies animais
e vegetais que fazem do
estuário seu habitat. Dentro
dos 23 150 hectares encontrase a Reserva Botânica das Dunas de Troia e o Açude da Murta,
sapais, salinas, praias, montados, pinhais e áreas agrícolas. No
património cultural destacam-se as ruínas romanas de Troia, o
cais palafítico da Carrasqueira ou o moinho de maré da Mourisca.

SUGESTÃO: Trilho da Grande Rota (13km)
entre o Convento dos Capuchos e a Lagoa
de Albufeira.

SUGESTÃO: O percurso que lhe sugerimos
tem cerca de 17 quilómetros e vai dos sapais
da Carrasqueira até ao Açude da Murta.

E D I T A L
MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

SETÚBAL, DO CONCELHO DE SETÚBAL:--------------------------------------------------------------

SETÚBAL, DO CONCELHO DE SETÚBAL:--------------------------------------------------------------

---FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime Jurídico da Urbanização

---FAZ PÚBLICO QUE, nos termos do n.º 3, do artigo 27º, do Regime Jurídico da Urbanização

e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação em

e Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a redação em

vigor, ficam notificados todos os proprietários dos lotes, os titulares do alvará e demais titulares de

vigor, ficam notificados todos os proprietários dos lotes, os titulares do alvará e demais titulares de

outros direitos reais, referentes ao loteamento titulado pelo alvará n.º 04/2001 (AUGI 10/97), nos

outros direitos reais, referentes ao loteamento titulado pelo alvará n.º 04/2001 (AUGI 10/97), nos

seguintes termos:---------------------------------------------------------------------------------------------------

seguintes termos:---------------------------------------------------------------------------------------------------

---Pretende CEFOP Formação Hotelaria e Gestão, S.A., na qualidade de proprietário do lote n.º 308

---Pretende Marco José da Silva Roque Fonseca Lopes, na qualidade de proprietário do lote n.º 309

do alvará de loteamento n.º 04/2001, a alteração das especificações estabelecidas para o respetivo

do alvará de loteamento n.º 04/2001, a alteração das especificações estabelecidas para o respetivo

lote, designadamente:----------------------------------------------------------------------------------------------

lote, designadamente:----------------------------------------------------------------------------------------------

---Supressão do uso de comércio e serviços prevista para o lote;--------------------------------------------

---Supressão do uso de comércio e serviços prevista para o lote;--------------------------------------------

---Afetação ao uso de habitação unifamiliar da totalidade da edificabilidade prevista para o lote.-----

---Afetação ao uso de habitação unifamiliar da totalidade da edificabilidade prevista para o lote.-----

---Face ao PDM em vigor o lote em apreço encontra-se localizado em Espaço Urbanizável de Baixa

---Face ao PDM em vigor o lote em apreço encontra-se localizado em Espaço Urbanizável de Baixa

Densidade H1, ao qual é aplicável o disposto no art.º 95º e 96º do regulamento do PDM. A

Densidade H1, ao qual é aplicável o disposto no art.º 95º e 96º do regulamento do PDM. A

alteração pretendida enquadra-se no disposto do PDM para o local.----------------------------------------

alteração pretendida enquadra-se no disposto do PDM para o local.----------------------------------------

---Mantendo-se inalterado o número de fogos e reduzida a área total de comércio e serviços, as

---Mantendo-se inalterado o número de fogos e reduzida a área total de comércio e serviços, as

alterações pretendidas não originam ainda alteração das áreas de cedência para espaços verdes e

alterações pretendidas não originam ainda alteração das áreas de cedência para espaços verdes e

equipamentos de utilização coletiva.----------------------------------------------------------------------------

equipamentos de utilização coletiva.----------------------------------------------------------------------------

---As alterações pretendidas não originam ainda alteração às obras de urbanização.---------------------

---As alterações pretendidas não originam ainda alteração às obras de urbanização.---------------------

---O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no Departamento de

---O respetivo processo administrativo está disponível para consulta, no Departamento de

Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos Ciprestes, n.º 15, Edifício Ciprestes, em

Urbanismo desta Câmara Municipal, sito na Av. dos Ciprestes, n.º 15, Edifício Ciprestes, em

Setúbal, pelo prazo de 30 dias, entre as 9h00 e as 15h30m, podendo os eventuais interessados

Setúbal, pelo prazo de 30 dias, entre as 9h00 e as 15h30m, podendo os eventuais interessados

reclamar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------

reclamar, nos termos do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------

---Para constar é publicado o presente edital num jornal de âmbito local, na página eletrónica do

---Para constar é publicado o presente edital num jornal de âmbito local, na página eletrónica do

município e afixado edital de idêntico teor nos Paços do Município e na União de Freguesias de

município e afixado edital de idêntico teor nos Paços do Município e na União de Freguesias de

Azeitão (São Lourenço e São Simão).---------------------------------------------------------------------------

Azeitão (São Lourenço e São Simão).---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------A Presidente da Câmara--------------------------------------

--------------------------------------------A Presidente da Câmara--------------------------------------

---------------------------------------------Maria das Dores Meira--------------------------------------

---------------------------------------------Maria das Dores Meira--------------------------------------
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SUGESTÃO: Percurso Pedestre da Lagoa da Sancha (3,6km)
com início no Barranco dos Bêbedos.

MARIA DAS DORES MEIRA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

4 ⁄

SUGESTÃO: O Caminho Histórico tem 13 etapas e 263km
e percorre um itinerário rural que atravessa caminhos
de montado, de serra, vales, rios, vilas e aldeias.
O Trilho dos Pescadores tem também 13 etapas,
sempre junto ao mar, seguindo os caminhos usados
pelos locais para acederem às praias
e pesqueiros ao longo de 226km.

RESERVA NATURAL DAS LAGOAS
DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA
São cerca de 15 quilómetros da faixa costeira dos municípios de
Sines e de Santiago do Cacém e inclui os sistemas lagunares de
Santo André e da Sancha em cujas margens ocorre um conjunto
diversificado de ecossistemas como sapais, salgueirais, caniçais,
juncais, urzais palustres e pastagens húmidas, áreas muito
importantes para a reprodução, invernada e migração de aves.
O estatuto de proteção visa igualmente o complexo dunar
envolvente e a faixa marítima adjacente que alberga uma fauna
marinha característica.

SUGESTÃO: Trilho das Serras e Moinhos
(22km); Trilho da Serra do Risco (11km);
Trilho do Cabo Espichel (11km).

E D I T A L

PARQUE NATURAL DO
SUDOESTE ALENTEJANO
E COSTA VICENTINA
Estende-se junto ao mar por
uma faixa estreita, entre São
Torpes e Burgau, ao longo de
110 quilómetros e compreende
uma área de 131 mil hectares,
o que lhe confere grande
diversidade paisagística,
incluindo habitats com elevada
biodiversidade de fauna e de
flora. Do património cultural
fazem parte imaculadas aldeias e vilas históricas.

4julho2020 ⁄
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Asfaltamento
polémico
junto à zona
dunar
da Fonte
da Telha

PUBLICIDADE

O ASFALTAMENTO da via principal da
Fonte da Telha tem estado na ordem do
dia e divide opiniões. Para o promotor do
investimento, trata-se de uma ‘ação legal’
que atendeu às questões ambientais, e
que visa “ordenar os acessos e o estacionamento na praia”, com efeitos positivos
na acumulação de viaturas em cima da
zona dunar.
Por seu turno, os ambientalistas criticam o facto de a obra não ter sido submetida à Agência Portuguesa do Ambiente, e alertam para “riscos ambientais”,
devido à colocação de material betuminoso sobre as dunas.
O processo polémico promete continuar a dar que falar, com posições extremadas, nomeadamente as posições
sobre a gestão do Plano de Intervenção
da Fonte da Telha e pelas proximidades
à Paisagem Protegia da Arriba Fóssil da
Caparica.

ENTREVISTA

15 anos de preservação da Mata
da Machada e do Sapal de Coina
As várias atividades realizadas têm permitido devolver os dois espaços
ambientais ao usufruto da população. Objetivo da autarquia é valorizar,
zelar e sensibilizar para a conservação.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR
O CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
(CEA) da Mata da Machada e do Sapal do
Rio Coina foi criado há precisamente 15
anos com o propósito de valorizar os dois
espaços ambientais, priorizando a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade ambiental.
Bruno Vitorino, vereador do ambiente na câmara do Barreiro, considera
que ao longo deste período “a autarquia
tem investido e trabalhado para colocar
estes espaços únicos, ao serviço do concelho, das instituições e da população”,
através de campanhas vocacionadas para
escolas e as famílias.
Dos vários projetos, o autarca destaca
o LIFE Biodiscoveries, no qual “através de
ações de voluntariado, é feito o controlo de
espécies invasoras que promovem a perda
de biodiversidade e o desaparecimento das
espécies autóctones” da Mata da Machada.
Em seis anos “perto de 8 mil voluntários
contribuíram de forma decisiva para er-

radicar praticamente o chorão-da-praia, e
para reduzir em quase 50% a presença de
acácias” naquele território.
“Sempre defendi que nós só protegemos o que conhecemos e o que gostamos”, diz o vereador ao Semmais, adian
tando que as atividades levadas a cabo

permitem que “mais de 50 por cento da
população do Barreiro conheça a Mata,
quando há cerca de 15 anos este número
era de 10%”.
As visitas em família, os campos de
férias e as várias atividades integradas
no Plano de Ação para a Mata da Machada têm como objetivo “acautelar o futuro da Mata, desenvolvendo várias ações
que permitem, não só uma valorização do
património natural, como dotar de outras
valências para os visitantes”.
No Sapal do Rio Coina as ações levadas a cabo têm dado prioridade à conservação da biodiversidade, tendo em conta
as suas características e riqueza.
No que se refere à Mata Nacional da
Machada, para além das atividades dirigidas à população e às escolas, tem sido
promovida a limpeza e regularização dos
caminhos de acesso, criados percursos
pedestres e de BTT, para além da reno
vação do circuito de manutenção.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA DIZ QUE SINES
VAI SER HUB MUNDIAL NESTE CLUSTER

Distrito está
na linha da frente
da produção
de hidrogénio
João Galamba está entusiasmado com a
estratégia nacional para o hidrogénio verde
e olha para Sines como o seu grande hub.
E fala do distrito de Setúbal como “um
território de grandes oportunidades” na área
da descarbonização e com via aberta para um
“futuro risonho”.
ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM DR
Tem estado muito empenhado no
projeto de produção de hidrogénio
verde, e tem colocado Sines no ‘coração’
dessa estratégia...
É cada vez uma certeza, nomeadamente com o grande projeto da Green
Flamingo, e outros, que vão tornar Sines
como um grande hub mundial no quadro
de uma estratégia maior que é a transição
energética da qual tanto o Governo e a
União Europeia (UE) estão muito empenhados.
Estamos a falar de um investimento
que nunca será inferior a 3.000 milhões
de euros e que vai provocar uma enorme
revolução no que diz respeito à descarbonização e à aposta nas energias renováveis.
Como tenho referido, não temos dúvidas de que o hidrogénio é o gás renovável
do futuro, e há uma grande ânsia por parte da União Europeia para que os países
apresentem e consolidem as suas estratégias neste domínio. Queremos ser os primeiros.
E a plataforma portuária de Sines
encaixa bem nessa estratégia...
Tem todas as condições, é muito valorizada pela UE e, nesse quadro, essencial
para operar esta oportunidade de contínua reconversão das energias fósseis,
sobretudo agora com o fim da central a
carvão. É um grande porto de águas profundas e dispõe de grandes infraestruturas para alavancar a produção e distribuição deste tipo de hidrogénio, que é
um passo irreversível para o futuro.
Por todas estas razões, Sines vai ganhar essa dimensão, acrescida de ser particularmente competitiva nas energias
solar e eólica. Aliás, como sabe, Sines
foi palco de um dos primeiros grandes
parques eólicos instalado no país. Neste
caso que estamos a falar é uma fábrica de
grande dimensão, de eletrólise da água,
que pode produzir 160 milhões de kg de
hidrogénio.

6 ⁄

⁄ 4julho2020

Já é possível fazer um balanço do leilão
solar deste ano?
Refiro que já no leilão solar do ano passado houve muitos interessados nos lotes
disponíveis, alguns já atribuídos, e no deste
ano voltou a concretizar-se essa apetência
dos players do setor. É um caminho sem
volta e vai revolucionar o setor energético
do país. Estamos a falar de muitos milhões
de euros de investimento.
Para além de Sines há outros focos
no distrito?
Posso afirmar que a região de Setúbal
está no topo desta estratégia, para além
de Sines, há fortes intenções na zona da
Mitrena, em Setúbal, com um grande projeto de instalação de painéis solares, mas
também Santiago do Cacém e Moita. Temos aqui uma grande oportunidade, com
projetos que vão fazer crescer este cluster
até ao final do ano.
E os nossos autarcas estão sintonizados
para agarrar esta oportunidade?

O nosso sol como
“cartão de visita”
O secretário de Estado da Energia
aposta tudo neste novo vetor de
crescimento energético e provou
a sua viabilidade nos leilões
fotovoltaicos já realizados que
tiveram grande procura. “A ideia foi
apresentar o nosso sol como principal
cartão de visita de um país produtor
de hidrogénio”, diz João Galamba. O
membro do Governo tem sublinhado
que “Portugal pode dizer ao mundo
e à Europa que tem capacidade de
produzir eletricidade a custos que
tornam o hidrogénio muito viável”.

Da experiência que temos tido posso
afirmar que há, por parte das autarquias
envolvidas, uma grande consciência sobre este momento de viragem, nomeadamente sobre a grande importância destes
investimentos nos seus territórios.
Temos a noção de que este novo ciclo terá um efeito de arrasto, em especial
na criação de emprego qualificado, pelo
que será muito importante a formação
profissional. Até, porque, não haverá nos
próximos anos área com tanta margem de
crescimento como esta, encarada como
grande prioridade em Portugal e na Europa.
E neste aspeto, posso garantir que o
nosso país é um dos mais competitivos,
pelo que temos que tirar partido disso.
Muitas vezes fomos considerados pobres
em recursos, mas na transição energética,
com a redução da extração do carvão e do
petróleo, podemos ser muito fortes.
Por outro lado, é uma oportunidade
gigante para reduzirmos a nossa estrutural dependência energética, que já foi
acima dos 80% e está um pouco mais
baixa. O objetivo é até 2050 sermos totalmente soberanos nessas necessidades.
Falou de efeito de arrasto com grande
impacto ao nível do emprego, como se
pode medir esse desígnio?
Porque queremos abarcar toda a
cadeia de valor proporcionada por estes
projetos de produção de hidrogénio, resultando num desafio para os empregos
verdes, com reconversão de emprego, que
antecipará o futuro. É uma oportunidade
para o distrito de Setúbal, para a sua indústria e para o seu território.
Aliás, Setúbal será um dos distritos
do país que mais poderá beneficiar desta
estratégia de descarbonização, porque é
simultaneamente forte no setor industrial, mas também apresenta grande capacidade nos recursos renováveis. Por isso
tem um futuro risonho e deve centrar-se
nestas metas.

“

A aposta no hidrogénio
e simultaneamente
na descarbonização
é uma grande
oportunidade para
o distrito de Setúbal,
para a requalificação
do emprego, para a sua
indústria e para o seu
território.”
JOÃO GALAMBA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA
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AUTARQUIAS

Pedimos aos autarcas do distrito
que nos destacassem alguns
aspetos positivos e negativos,
em termos ambientais,
nos seus concelhos.
PALMELA

MONTIJO

Álvaro Amaro
Presidente da Câmara Municipal

Nuno Canta
Presidente da Câmara Municipal

POSITIVO
1 › A rede ciclável do concelho continua a crescer de forma integrada, articulando-se com diversos núcleos
urbanos e hubs de transportes e com os concelhos vizinhos, no âmbito do projeto intermunicipal CICLOP 7
- Rede Ciclável da Península de Setúbal.
2 ›
Atração de investimento na área das energias renováveis, que colocam Palmela na linha da frente da
chamada “energia verde”. Além das centrais solares
fotovoltaicas já a laborar, existem novos projetos para
grandes centrais, que vão permitir bater todas as metas de redução de CO2 assumidas no Pacto dos Autarcas. Destaca-se, também, a aposta forte na eficiência
energética.
3 › As empreitadas estruturantes em curso para evitar
derrocadas nas encostas do Castelo de Palmela e a
regularização da ribeira da Salgueirinha, duas obras
que concorrem para mitigar riscos específicos associados às alterações climáticas.
NEGATIVO
1 › A dispersão urbana do concelho favorece o abandono indiscriminado e ilegal de resíduos por empresas
e particulares. De ano para ano, temos vindo a bater
todos os recordes de resíduos recolhidos, sendo de
referir um conjunto de ações especiais de remoção de
resíduos depositados indevidamente durante os meses
de confinamento que somaram mais de 120 toneladas.

SINES
Nuno Mascarenhas
Presidente da Câmara Municipal

POSITIVO
1 › A qualidade da costa do ponto de vista dos ecossistemas e do equilíbrio ambiental e o reconhecimento da
qualidade das praias de uso balnear.
2 › O potencial do concelho na transição energética e na
transição digital. Sines contribuirá em grande medida para a descarbonização nacional e dispõe de
condições únicas para que a descontinuidade da produção elétrica com base no carvão seja substituída
por outras fontes de energia. Somam-se as ligações à
rede elétrica nacional e uma área industrial e um porto de água profundas que podem atrair investimentos
como o do hidrogénio ou o aumento da distribuição
de gás natural. Por outro lado, a elevada industrialização coloca o concelho numa posição charneira no
que respeita à digitalização da economia, aumentando
a eficácia da produção industrial e a sustentabilidade
dos processos. A generalidade das empresas e a Administração do Porto têm investido nesta transição
digital. Destaque ainda para a criação do Sines TECH,
parque para instalação de empresas tecnológicas.
3 › Tem havido uma grande sensibilização junto da comunidade para as questões da sustentabilidade ambiental. Em 2019, Sines recebeu o galardão de Município
Mais Azul do Alentejo, que distinguiu a qualidade e a
dinâmica do Programa de Educação Ambiental e das
atividades desenvolvidas no âmbito da bandeira azul.
NEGATIVO
1 › Efeitos do complexo industrial. Apesar de uma melhoria significativa, ao longo de 30 anos foram-se gerando efeitos negativos provocados pelas emissões
atmosféricas das grandes empresas, em resultado do
elevado pendor carbónico das indústrias. É lamentável
que ao longo destes anos não tenha sido feita uma
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2 › Alterações climáticas. Estamos a trabalhar no Plano
Metropolitano de adaptação às Alterações Climáticas da Área Metropolitana de Lisboa, mas também a
nível local. É o caso da intervenção na ribeira da Foz
do Rego, onde a solução encontrada para controlo das
linhas de água passa, por exemplo, pela criação de
hortas municipais.
3 › Despejos de entulho. Preocupa-nos este assunto pois é
um foco de poluição atmosférica, dos solos e da água.
A falta de recursos humanos nos serviços de fisca
lização não tem permitido fazer um controlo eficaz.
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monitorização sistemática desses efeitos a nível local.
O relançamento de projetos como o GISA - Gestão Integrada da Saúde e do Ambiente no Litoral Alentejano
seria muito importante.
2 › Desresponsabilização das infrações ambientais. Num
concelho que tem alguma pressão em termos de alterações climáticas, essa realidade pode ser crítica. As
entidades competentes têm de assumir o seu papel em
vez de estarem à espera que os problemas lhes sejam
denunciados pelo cidadão-fiscal ou pelo poder local.
›
3 Transportes e logística ineficientes. Olhando para Sines
como um polo industrial estratégico onde se localiza o
maior porto nacional, estranha-se que do ponto de vista
das acessibilidades se encontre numa situação precária.
Entram em Sines, por dia, mais de 5 mil trabalhadores
e essas deslocações fazem-se maioritariamente em
transporte individual. Além disso, o desinvestimento de
décadas na ferrovia, afetou muito o transporte de mercadorias, o que é mais problemático do ponto de vista
ambiental do que económico. Foi finalmente lançado
esta semana o concurso de modernização da ligação
Sines – Ermidas, que permitirá a entrada na Linha do
Sul. Para além disso, a necessidade de qualificação do
traçado rodoviário da A26 até à A2 é essencial porque
se estima que 60% do tráfego pesado neste trajeto corresponda à circulação de mercadorias perigosas.

ALMADA
Nuno Matias
Vereador com o pelouro dos Espaços Verdes,
Ambiente e Energia
POSITIVO
1 › Sensibilização junto das escolas e comunidade. Registamos o interesse e participação dos cidadãos, seja
através do projeto Agenda 21, onde trabalhamos com
as escolas, seja através da participação voluntária dos
munícipes em ações de plantação, passeios, etc.
2 › Rede de parques e jardins cada vez mais usados pela
população onde potenciamos a biodiversidade e os
recursos naturais, sendo disso exemplo a Estação da
Biodiversidade do Parque da Paz (a primeira do país
em contexto urbano).
3 › Modulação da Ilha de Calor Urbano. Fomos o primeiro
município de Portugal a realizar este tipo de ação com
o objetivo de perceber o impacto das temperaturas
elevadas nas zonas urbanas onde podem chegar a valores de mais 4 ou 5 graus centígrados. Gostaríamos
de continuar este trabalho no espaço público, incluindo o cruzamento com estudos epidemiológicos.
NEGATIVO
1 › Erosão costeira. Almada tem sofrido com esta situação,
mas a autarquia está atenta, fazendo a monitorização
geomorfológica que permitiu, por exemplo, alertar a
Agência Portuguesa do Ambiente para a necessidade
de shots de areia em 2019. Para sustentar este reforço de areias, tem sido feita uma renaturalização do
cordão dunar (projetos ReDuna) com a colocação de
plantas de estorno para reforço da proteção costeira.

POSITIVO
1 › Mobilidade sustentável, com a implementação da rede
Montijo Ciclável e redução de emissões poluentes.
2 › Execução do Plano Municipal do Ambiente do qual faz
parte um “corredor verde” estratégico na melhoria da
qualidade do ar, no combate às Alterações Climáticas,
na criação de espaços saudáveis de lazer, no controlo
das cheias ou na preservação do património natural e
cultural.
3 › Investimento em águas e saneamento, elemento estruturante na qualidade do abastecimento de água e
no tratamento das águas residuais, com resultados
visíveis nas águas do rio Tejo.
4 › Obra da frente ribeirinha que causou um grande impacto na cidade e na vida dos pescadores que se li
vraram do pesadelo das cheias.
NEGATIVO
1 › Despejo ilegal de resíduos. A população tem de cumprir
a lei e acabar com a externalização dos custos, uma fatura paga pela autarquia e, como tal, pelos munícipes.
›
2 Combater as perdas de água da rede, melhorando os
equipamentos e recuperando os reservatórios de água.

C

M

Y

CM

SETÚBAL
Carla Guerreiro
Vereadora com o pelouro do Ambiente e Energia
POSITIVO
1 › Mais de metade do concelho encontra-se em área de
reserva ou de proteção ambiental, o que se traduz num
importante património natural, mas também em mais
responsabilidade. Continuamos a preparar a apresentação da candidatura do parque natural da Arrábida a
Reserva da Biosfera da UNESCO.
2 › Criação do Parque Urbano da Várzea com 19 hectares
de extensão, um novo pulmão importante para a cidade.
3 › Apresentação, com os municípios de Palmela e de Sesimbra, de um Plano Municipal de Alterações Climáticas que visa estudar as alterações verificadas nos três
concelhos.
4 › Forte aposta na educação ambiental.
5 › Criação de um selo verde municipal que distingue empresas e instituições por boas práticas ambientais.
›
6 Eficiência energética. Substituição de 24 mil luminárias
por LEDs com poupança de 60% nos gastos energéticos.

MY

CY

CMY

K

NEGATIVO
1 › Gestão dos resíduos. É um problema nacional que não
está a ser bem conduzido. Todos os anos aumenta a
produção e o reciclado é mínimo. No âmbito de duas
candidaturas que apresentámos, vamos começar com
a recolha seletiva de resíduos orgânicos e promover
um guia de economia circular.
2 › O bem-estar animal é uma questão de saúde pública
e ambiental. Temos um centro de recolha com capacidade para 30 animais, mas vamos aumentar o canil
municipal, permitindo-nos acolher cerca de 80 animais.
3›
Necessidade de encontrar mais mecanismos de
equilíbrio entre o aumento do turismo e a preservação
do ambiente, à semelhança do projeto Arrábida sem
carros.
NOTA: Não foi possível em tempo útil do fecho desta edição publicar os
contributos de alguns dos municípios. Voltaremos ao assunto nas pró
ximas semanas.

4julho2020 ⁄

⁄ 9

ENERGIAS

ENERGIAS

Mobilidade
nas cidades
é o projeto
da ENA
que se segue

AMBIENTALISTAS DIZEM QUE REGIÃO TEM GRANDES OPORTUNIDADES DE SER SUSTENTÁVEL

Sim às renováveis
sem esquecer a reflorestação
Associações ambientalistas defendem painéis
solares nos edifícios e saúdam encerramento
anunciado da central de carvão de São Torpes.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
rais”. “A aposta na colocação de painéis
sobre o edificado é sempre a solução mais
desejável”, disse ao Semmais.
“É importante, por exemplo, que as cidades não continuem a fazer os erros de
décadas atrás, com ocupação de zonas de
várzea e leitos de cheia. Devem tomar-se
decisões com base numa aposta na qualidade de vida, com modos suaves de transporte e com um aproveitamento do turismo
de natureza baseado no património natural, construído e histórico de cada região”,
afirmou o presidente da Zero, evidenciando desse modo a importância de não se
proceder à colocação indiscriminada de
equipamentos de energias renováveis sem

Ambientalistas alertam para a importância da reflorestação
nas serras dos concelhos de Grândola e Santiago do Cacém

ter em consideração os eventuais efeitos
nefastos que estes possam vir a ter.
ZERO APELA À UTILIZAÇÃO DE MEIOS
NÃO POLUENTES NO DISTRITO
Para o presidente da Quercus, Paulo
do Carmo, são “muito positivos os sinais
que dão conta de mais investimentos em
sistemas de energia solar e eólica”. “Portugal tem sido apontado como referência neste tipo de energias e o distrito de
Setúbal também deve retirar benefícios
das condições que tem e da utilização de
meios não poluentes”.
Paulo do Carmo diz que é necessário
reduzir a dependência em relação aos
combustíveis fosseis, e aponta o encerra-

mento, em 2023, da central de carvão de
São Torpes, em Sines, como um dos aspetos mais positivos em termos ambientais
que foram decididos para o distrito.
Mesmo sem ter referências sobre
projetos em marcha, o líder da Quercus
entende que em relação à energia eólica
pode haver um aproveitamento das zonas de serra nos concelhos de Grândola e
Santiago do Cacém, mas que, nessas mesmas áreas, é necessário investir forte na
reflorestação.
“Como acontece em quase todo o Sul
do distrito, o montado está em acentuada
regressão e só com ações de reflorestação
será possível travar o processo de deserti
ficação”, alega.

EDP Distribuição
investe 16 M€ na
prevenção de fogos
IMAGEM DR
A EDP DISTRIBUIÇÃO vai investir, até ao
final do ano, cerca de 16 milhões de euros
em ações que visam reduzir a possibilidade de propagação de fogos, através de
inspeções e intervenções nas chamadas
zonas de proteção junto às linhas de eletricidade.
O investimento significa um aumento
de 26% em relação a 2019, que a empresa
justifica com “o incremento do número de
Planos Municipais de Defesa de Floresta
Contra Incêndios aprovados e revistos, a
par do aumento do custo da globalidade
das tarefas relacionadas com a vegetação”.
As faixas de gestão de combustível
junto às linhas de eletricidade permitem
reduzir os efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva a rede
elétrica, e simultaneamente isolando potenciais focos de ignição.
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A campanha já permitiu a recolha de mais
de 130 mil litros de óleos alimentares usados
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SIM À ENERGIA SOLAR e ao seu aproveitamento, mas com regras bem definidas,
para impedir a ocupação e destruição
de áreas de natureza. Esta é a posição
da Quercus e da Zaero, associações ambientalistas que acreditam que, com os
recursos naturais existentes, o distrito de
Setúbal tem grandes oportunidades de ser
uma região sustentável.
O presidente da Zero, Francisco Ferreira defende a utilização de biomassa na
indústria, mas salienta que é igualmente
importante que se aproveitem os recursos eólicos e, sobretudo, que se retirem
dividendos da energia solar “desde que
preservando a paisagem e os valores natu-

A ENA – Agência de Energia e Ambiente
da Arrábida, faz um balanço bastante positivo da atividade levada a cabo ao longo dos anos de existência. Um trabalho
que tem merecido “o reconhecimento
dos atores locais” e que transformaram
a agência numa “referência de credibilidade, de suporte técnico e de visão estratégica para o desafio energético e ambiental” dos dias que correm.
Dos vários projetos desenvolvidos, a
ENA destaca a Rede Municipal de reco
lha seletiva de Óleos Alimentares Usados (OAU), feita em parceria com os municípios de Setúbal, Sesimbra e Palmela,
e que permitiu “a recolha de mais de
130 mil litros de óleos alimentares, entre
2010 e 2019, e a produção de mais de 100
mil litros de biodiesel, evitando assim a
emissão de 153.791 kg de dióxido de carbono para a atmosfera”.

A agência aponta as “novas formas de
mobilidade, o modelo de produção e consumo de energia através das comunidades
energéticas ou a conceção da cidade na
perspetiva das smart cities” como temas
principais para o trabalho dos próximos
anos. É nesse sentido, que a ENA trabalha
atualmente com os concelhos de Setúbal,
Palmela e Sesimbra na elaboração de um
Plano de Mobilidade Elétrica que abrange
o território da Arrábida. “Um plano com
propostas de medidas específicas (postos
de carregamento elétricos, mini-autocarros elétricos urbanos, sistema de bicicletas elétricas partilhadas, micro mobilidade elétrica, zonas de baixas emissões
e políticas de estacionamento), identificando oportunidades de intervenção segundo as características territoriais, os
padrões de mobilidade e crescimento dos
três municípios”.

PREVENIR RISCOS
PRESERVAR O AMBIENTE E O PATRIMÓNIO

Obra de referência no “Minuto PO SEUR”
transmitido na RTP

A rede elétrica nacional tem perto
de 180 mil quilómetros de cabos aéreos,
28 mil dos quais instalados em espaços
florestais e que representam diferentes
níveis de tensão. Os regulamentos de segurança obrigam a empresa a realizar a
manutenção e a garantir a conservação
das linhas elétricas, com base numa inspeção regular e metódica, assegurando
as distâncias de segurança entre as linhas
e a vegetação combustível.

Veja em:

Palmela Município
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RESÍDUOS

REUTILIZAÇÃO HÍDRICA E VALORIZAÇÃO DAS LAMAS ENTRE AS PRIORIDADES

Simarsul aposta
na educação ambiental
A reutilização de alguns recursos hídricos e a valorização das lamas para obtenção de energia
são alguns dos objetivos de uma empresa que atua em oito concelhos do distrito de Setúbal.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM SEMMAIS
A PROTEÇÃO DO AMBIENTE e da saúde
pública, assim como a promoção das
eficiências hídrica e energética e a reutilização e dos recursos resultantes do tratamento das águas residuais são os objetivos estratégicos da Simarsul, empresa
que gere o sistema público de saneamento e águas residuais em grande parte do
distrito de Setúbal.
Ao Semmais, o presidente executivo
da empresa, António Ventura, disse que
um dos objetivos perseguidos passa também por “melhorar a condição dos estuários do Tejo e do Sado e das restantes
massas de água da região”, assim como
“renovar um vasto parque de equipamentos de forma a responder às necessidades
da reutilização de água residual tratada e
da neutralidade carbónica”.
Recentemente a administração da Simarsul, que atua em oito dos nove concelhos da península de Setúbal (as exceções
são Almada e os quatro concelhos do Litoral Alentejano) salientou a importante colaboração com os municípios e as empresas da região para a obtenção de melhores
resultados ambientais. Esse objetivo é agora reforçado, tendo António Ventura salientado que “continuaremos a realizar um
caminho de proximidade com as partes interessadas, onde se incluem as autarquias
e o Ministério do Ambiente, na procura e
concretização de soluções que garantam a
proteção do ambiente na região”.

Estão em desenvolvimento soluções que passam pela
erradicação de descargas e redução das afluências indevidas

Essa procura de soluções passa, de
acordo com o administrador, pela “erradicação de descargas e redução das afluências indevidas”. Por outro lado, a empresa aposta também na “sensibilização das
populações para a adoção de boas práticas ambientais que permitam assegurar
a eficiências das redes de drenagem de

saneamento, através do uso correto das
mesmas, e reduzir assim as perturbações
do serviço”.
EMPRESA LAÇOU CAMPANHA DE
SENSIBILIZAÇÃO PARA A POPULAÇÃO
A campanha “Lixo no esgoto, não” é a
última aposta da Simarsul para sensibilizar

Amarsul lança
campanhas
nas praias e recolha
porta a porta
Os dados referentes à recolha de resíduos
nos primeiros seis meses do ano indicam que
a empresa ultrapassará as metas de recolha
integradas no Plano Estratégico para os
Resíduos Urbanos (PERSU 2020).
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR
AS PRAIAS de Sesimbra, Setúbal e Almada recebem, já este sábado, a 2ª edição da
“Amarsul Eco Praias”, uma campanha que
vai disponibilizar uma rede de ecopontos,

12 ⁄

⁄ 4julho2020

serviços e ações de sensibilização com o
objetivo de alertar os veraneantes a reciclar à beira mar, encaminhando os resíduos para os contentores certos. Este ano, a

uma faixa de população de mais de meio
milhão de pessoas. A deposição de máscaras cirúrgicas, cotonetes e até peças de
roupa nos esgotos é uma das falhas que se
pretendem vir corrigidas e que, de acordo
com António Ventura, obstam a uma boa
proteção ambiental e consequente valorização do património natural e da biodiversidade da península de Setúbal que, “é
uma região particularmente sensível pelas
suas zonas piscatórias, balneares e áreas
naturais protegidas”.
Uma das estratégias ambientais da
empresa tem a ver com o reaproveitamento das lamas, tratando-as de modo
a que estas possam vir a ser utilizadas na
produção de energia e, também, com o
tratamento e reaproveitamento das águas
residuais, as quais poderão vir a ser usadas pelas diversas autarquias em tarefas
domésticas, nomeadamente na rega de
jardins públicos.
A renovação do parque de equipamentos, dizem os administradores, é fundamental para responder às necessidades
de reutilização de água residual tratada
e da neutralidade carbónica. Até final do
ano a Simarsul deverá estar apta a tratar
38 milhões de metros cúbicos de água residual.
Os dados da Simarsul dizem que já
foram tratados 74,2 milhões de metros
cúbicos de águas residuais e valorizadas
52.090 toneladas de lamas.

iniciativa decorre nos fins de semana de
julho e agosto, das 10h00 às 12h00 e das
15h00 às 17h00.
Para além da campanha sazonal, a
empresa vai também reforçar a recolha
de resíduos porta a porta, em Palmela e
no Seixal, já durante este mês, associando
ações de sensibilização à entrega de contentores para resíduos recicláveis e para
indiferenciados.
As campanhas têm por objetivo reforçar e aumentar o número de resíduos
recicláveis recolhidos pela Amarsul que
estima, este ano, ultrapassar as metas
impostas no Plano Estratégico para os
Resíduos Urbanos (PERSU 2020). Nos
primeiros seis meses do ano, a empresa
encaminhou para reciclagem mais 36%
de resíduos do que em 2019, apesar de
uma redução da atividade devido à pandemia. Os números revelam uma maior
consciencialização ambiental, mas a empresa quer acreditar que também são
“consequência do reforço, sem precedentes, realizado nos últimos dois anos” e
do investimento de cerca de 10 milhões,
cofinanciados pelo POSEUR em cerca de
7 milhões.
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Políticas ambientais
na sustentabilidade
do porto de Setúbal
Encaixado em áreas protegidas, o Sado, a
Arrábida e a Rede Natura, o porto de Setúbal
tem desenvolvido políticas de sustentabilidade
ambiental que ajudam a uma boa coabitação.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR
DEVIDO ao seu enquadramento, em áreas
ambientais sensíveis como são o Parque
Natural da Arrábida, a Reserva Natural do
Estuário do Sado e a Rede Natura 2000, os
portos de Setúbal e Sesimbra têm obrigatoriamente de seguir políticas ambientais que
contribuam para a sustentabilidade do el-

evado valor ambiental da zona, bem como,
para a reposição das espécies de interesse
comercial e da toda a biodiversidade.
A APSS segue por isso linhas orientadoras em que é possível conjugar a
gestão portuária e a utilização do domínio público marítimo, com a promoção

da utilização racional dos recursos naturais. A administração promove e incentiva a realização de estudos de investigação científica que “contribuem para
um melhor conhecimento do meio onde
o porto desenvolve a sua atividade e que
permitem melhorar o seu desempenho
ambiental”.
Neste âmbito, a APSS ressalta a “particular importância o Programa de Monitorização associado às dragagens”, um
processo bastante contestado, em Setúbal.
O programa incorpora a monitorização
da batimetria, a modelação dos processos
hidrodinâmicos e caracterização química dos sedimentos dragados, das comunidades biológicas quer na zona onde se
efetuam as dragagens quer onde se efetua
a imersão dos dragados.
Na vertente comercial, o porto de
Setúbal integra o Projeto Green Award,
desde 2005, privilegiando navios com elevados padrões de segurança e eficiência
ambiental.
Em 2012, o porto de Setúbal passou a
fazer parte da Rede Europeia da “ECOPORTS”, o primeiro na Península Ibérica, que compara e distingue as melhores
práticas ambientais a nível portuário, e, em
2018, viu reforçada esta certificação com a
atribuição de uma nota de 100% pelos referenciais do PERS - Port Environmental
Review System e da ISO 14001 - Sistema
de Gestão de Qualidade e Ambiente, e pela
primeira vez o indicador EMAS - “EU ECO
Management and Audit Scheme”, com o
valor standard de 98,44 %.
Ao nível da eficiência energética a
APSS está a renovar a iluminação pública dos portos tendo instalado luminárias
de tecnologia LED em vários pontos portuários, assim como sistemas de painéis
fotovoltaicos em vários edifícios.

Uma aposta
na Intermodalidade e
na Logística

Porto
de Sines
aposta na
prevenção

IMAGEM DR
NO PORTO DE SINES vigora um sistema
integrado de qualidade, ambiente e segurança, com certificações nacionais e
europeias. O conjunto de princípios passa pelo controlo da poluição gerada pelos
resíduos provenientes das várias atividades daquela plataforma, com fortes investimentos em sistemas tecnológicos de
vanguarda.
A estratégia ambiental da administração portuária baseia-se ainda não só
no combate à poluição, mas sobretudo na
aplicação de medidas de prevenção que
possam minimizar as emissões para o ar,
água e solo.
É também aplicada a monitorização
dos ambientes marinhos do porto, o controlo da qualidade das águas residuais e
dos efluentes gasosos da central de produção de vapor.
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Telefone: +351 265 799 363
E-mail: comercial@lisnave.pt
www.lisnave.pt

O Porto de Setúbal tem uma localização privilegiada a 45km de Lisboa, com
boas ligações rodo-ferroviárias ao seu hinterland que se estende até Madrid.
Integra uma das mais importantes zonas industriais e logísticas do país e
oferece ligações diretas à Rede Ferroviária Nacional e à Rede Rodoviária
Principal, inserindo-se na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) o que o
torna um dos portos mais competitivos da Costa Atlântica da Europa.

www.portodesetubal.pt
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