
Cadeia de Setúbal 
corre risco de fechar

O terceiro ciclo  
do porto de Sines

Aproveitando a boleia da descarbonização e a crise, 
a plataforma portuária vai virar a página à procura de 

novos negócios, mais carga ibérica e reforço da ligação 
aos stakeholders. Um plano para a próxima década.
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ABERTURA

ZERO TEME CONTAMINAÇÃO 
COM ARSÉNIO NO VALE DA ROSA
A associação Zero apelou, esta 
semana, a uma resposta urgente 
da secretaria de Estado do 
Ambiente face à possibilidade de 
contaminação dos solos e águas 
subterrâneas com arsénio, num 
depósito de resíduos perigosos no 
Vale da Rosa, em Setúbal.

IPS DISTINGUE CASA ERMELINDA 
FREITAS E JOÃO DE DEUS 
A Casa Ermelinda Freitas e o 
treinador de futebol João de Deus 
foram homenageados pelo Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS), na 
sessão solene comemorativa do 
Dia do IPS, realizada quarta-feira. A 
cerimónia marcou também início 
do novo ano académico.

OBRAS NA JOÃO DE BARROS, NO 
SEIXAL, CONCLUÍDAS EM 2022
O anúncio foi feito na terça-feira, 
no Parlamento, pelo presidente 
da Parque Escolar, Filipe Silva. 
Recorde-se que, as obras na 
Escola Secundária João de Barros, 
no Seixal, já se arrastam há uma 
década, e segundo as últimas 

declarações ficam concluídas em 
março de 2022. 

AUTOEUROPA DUPLICA 
COMBOIOS PARA O PORTO  
DE SETÚBAL
A empresa sedeada em Palmela 
duplicou, desde segunda-feira, o 
transporte de veículos por comboio, 

passando a haver quatro ligações 
entre a linha de montagem e o 
porto de Setúbal.

Na madrugada de quarta-feira, um camião foi abandonado numa praia no 
Rio Sado, perto da zona industrial, em Setúbal. Os pescadores que deram 
o alerta contaram às autoridades que o veículo foi abandonado após uma 
lancha ter saído do seu contentor em alta velocidade.

Camião abandonado no rio Sado após desembarcar uma lancha suspeita

73
É o número de pessoas 
internadas com Covid-19 
nas unidades hospitalares do 
distrito. O Hospital Garcia de 
Orta, em Almada, é o que acolhe 
o maior número de infetados, 
um total de 40, sendo que 30 se 
encontram em enfermaria, dois 
nos cuidados intensivos, e oito 
dos doentes estão ventilados. 
No Centro Hospitalar de Setúbal 
há 19 internados, 17 enfermaria 
e dois nos cuidados intensivos, 
e no Centro Hospitalar Barreiro/
Montijo, os internados são 11, 
nove em enfermaria e dois nos 
intensivos. Por fim, no Hospital 
do Litoral Alentejano estão a ser 
tratadas, em enfermaria, três 
pessoas. 

“
“Este é o momento para 
olhar a terceira travessia 
do Tejo e aprofundar 
estudos”

FREDERICO ROSA
PRESIDENTE  

DA CÂMARA DO BARREIRO

Em declarações à Lusa

POBREZA, DISTANCIAMENTO SOCIAL E ISOLAMENTO FÍSICO NO DISTRITO

Muitas são as fragilidades  
nos nossos bairros sociais
Uma radiografia aos bairros sociais da região feita por dois conhecedores 
destas realidades revela que “ninguém lá vive porque quer, mas porque lá 
nasceu ou porque lá tem de viver”. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

NA NOITE DA ÚLTIMA quarta-feira a em-
presa Águas do Sado cortou o abasteci-
mento de água a 55 famílias residentes na 
Quinta da Parvoíce, em Setúbal. Mais de 
150 pessoas, todas com rendimentos mui-
to baixos, ficaram privadas de um bem 
essencial. Esta informação foi prestada ao 
Semmais por um membro de uma asso-
ciação de apoio social local e ilustra, na 
perfeição, a realidade dos bairros sociais 
e dos aglomerados de barracas que ainda 
subsistem no distrito de Setúbal: pobreza, 
distanciamento social e isolamento físico.

“Um bairro social não é nenhum sítio 
para onde alguém queira ir viver. Quem lá 
vive fá-lo porque não tem outra alterna-
tiva ou porque nasceu lá”. A síntese é do 
padre Constantino Alves, da paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal, 
onde há vários anos exerce funções ecle-
siásticas e presta apoio a alguns milhares 
de pessoas que residem em bairros so-
ciais e noutros degradados e clandestinos, 
como é o caso da Quinta da Parvoíce.

“Nos bairros sociais que conheço, e 
são muitos, prevalece a ‘guetização’ de 
grupos. Ainda recentemente fiz um fune-
ral com mais de 100 pessoas a acompa-
nhar e, quando olhei em redor, consta-
tei que eu era o único branco presente. 
Apesar da existência de muitas culturas 
diferentes, a verdade é que existe um dis-
tanciamento real entre as pessoas das di-
versas raças e etnias. Há cafés, se assim se 
lhes pode chamar, que são frequentados 
em mais de 90 por cento por pessoas da 

mesma raça ou até da mesma etnia”, disse 
ao Semmais Constantino Alves, explican-
do desse modo o afastamento “social e 
afetivo” que constata. 

Catarina Marcelino, vice-presidente 
do Instituto da Segurança Social, também 
falou ao Semmais sobre a problemática 
dos modos de vida nos bairros sociais e 
sobre as pessoas que lá residem. “Em pri-
meiro lugar há que distinguir entre bairros 
sociais e bairros de barracas. São coisas 
diferentes. Uma coisa é o Bairro Amarelo, 
em Almada, que tem infraestruturas, e ou-
tra coisa bem diferente é o Bairro da Ja-
maica, nos Vale dos Chícharos, Seixal, que 
não possui qualquer planeamento”.

A também ex-secretária de Estado 
para a Igualdade e Cidadania diz que se a 
solução em relação a casos como o Bairro 
da Jamaica passa pelo que tem estado a 
ser promovido pela câmara do Seixal, que 

tenta reintegrar as famílias dentro da ma-
lha urbana já existente. Já noutros, como 
por exemplo o Bairro Amarelo, que foram 
construídos de raiz, é necessário, em pri-
meiro lugar “criar acessibilidades e incluir 
todos os residentes na malha social do 
concelho a que pertencem”.

MAIS QUALIFICAÇÃO E EMPREGO  
PARA JOVENS ENTRE AS SOLUÇÕES 

Catarina Marcelino entende que a cria-
ção de mais emprego para os jovens resi-
dentes nos bairros sociais será uma me-
dida que ajudará a quebrar o isolamento 
destes locais em relação à restante malha 
urbana, pelo que diz ser fundamental que 
as autarquias e a administração central 
dialoguem constantemente na busca de 
soluções.

“Existem dificuldades por todos os 
lados. As pessoas são pobres e, regra ge-

ral, com baixas habilitações académicas. 
Quase não há empregos e as rendas de 
casa são, muitas vezes, demasiado eleva-
das para as posses das famílias. A melhor 
e mais rápida maneira de se começarem 
a ultrapassar estas desigualdades passa, 
a meu ver, por fazer sentir aos mais jo-
vens que eles pertencem a uma sociedade 
alargada e não se devem sentir membros 
de grupos à parte”, acrescentou a mesma 
responsável.

Já o padre Constantino Alves insiste 
na necessidade de os municípios darem 
mais atenção às condições de habitabi-
lidade e saneamento. Alertando para o 
grande grau de analfabetismo, diz ainda 
que só com qualificação profissional será 
possível aos jovens obterem melhores 
empregos do que os proporcionados pela 
construção civil e limpezas. 

Estado diz que 
reabilitação  
está em marcha
Em solicitação às questões colocadas 
pelo Semmais, a secretária de Estado 
da Habitação, Manuela Gonçalves, 
disse que “a Secretaria de Estado 
da Habitação e o IHRU (Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana) têm 
estado a trabalhar com os municípios, 
nomeadamente os da AML do distrito 
de Setúbal, sinalizando por um lado 
situações concretas que possam ser 
enquadradas e integradas nas respetivas 
Estratégias Locais de Habitação 
e, por outro lado, promovendo a 
reabilitação direta do edificado através 
do próprio IHRU, como sucede, a 
título de exemplo, no Bairro Amarelo”. 
“Até à data, e de acordo com os 
dados remetidos ao IHRU, estão já 
em elaboração seis ELH na Península 
de Setúbal, sendo que só no caso 
de Almada, cuja Estratégia Local de 
Habitação já se encontra aprovada, o 
número de agregados abrangidos é 
de 2430”, adiantou a governante.

7DIAS
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Doença de 
administrador 
trava diálogo
Uma das principais reclamações dos 
médicos e enfermeiros que prestam 
serviço no Garcia de Orta é a da fal-
ta de diálogo com a administração. 
Dizem que as nomeações são feitas 
sem ter em conta a experiência do 
pessoal mais antigo e de nem se-
quer se realizarem reuniões de tra-
balho com as chefias. Este cenário, 
afirmam, é agravado pelo facto de o 
administrador principal estar doente 
há vários meses, situação que o leva 
a longos períodos de ausência, não 
existindo quem por ele tenha efetiva 
capacidade de decisão.

A curva  
da pandemia  
no distrito de Setúbal

Península  
de Setúbal

Nº Total 
de casos  

confirmados

% 
do Total  

(peso na região)
Almada 1 393 26,2%

Seixal 1 316 24,8%

Barreiro 659 12,4%

Moita 643 12,1%

Setúbal 584 11,0%

Montijo 274 5,2%

Sesimbra 200 3,8%

Palmela 163 3,1%

Alcochete 78 1,5%

Total  
Península de Setúbal 5 310 100%

TEXTO PAULO LOURENÇO

À DATA DE 5 DE OUTUBRO o Distrito de 
Setúbal apresentava um total de 5.567 ca-
sos confirmados da COVID-19 (Quadro 1). 
Registou-se em relação à última semana 
de setembro (Gráfico 1) um aumento de 
423 casos (8,2%). 

A Península de Setúbal apresenta o 
maior aumento de casos 418, (8,5%). 

Na região do Litoral Alentejano regis-
ta-se um aumento de 5 casos (2,0%).

Relativamente à análise dos conce-
lhos (Quadro 1), na Península de Setúbal 

verifica-se o maior aumento de casos 
confirmados em Almada (11,4%) e Seixal 
(9,3%). Na região do Litoral Alentejano o 
maior aumento ocorreu em Alcácer do Sal 
(5,9%).

Em termos absolutos, na Península de 
Setúbal os concelhos de Almada e Seixal 
representam 51% dos casos confirmados 
(2.709). No Litoral Alentejano a maior 
representação de casos (163) ocorre nos 
concelhos de Santiago do Cacém e Alcá-
cer do Sal (63,4%). 

QUADRO 1

SEM MÉDICOS, SEM ENFERMEIROS, SEM DINHEIRO E QUASE SEM COMIDA

Garcia de Orta  
em perigo de colapso 
As urgências geral, de pediatria e de obstetrícia 
sobrevivem à custa de pessoal contratado, 
mas, muitas vezes, não especializado. Médicos 
e enfermeiros queixam-se de falta de diálogo 
com a administração e o Ministério da Saúde. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

TODOS OS SERVIÇOS de urgências do 
Hospital Garcia de Orta, em Almada, es-
tão em perigo de rutura. Faltam médicos, 
enfermeiros e pessoal de apoio, mas tam-
bém parece não existir dinheiro para no-
vas contratações e nem sequer para con-
tinuar a servir ‘ceias’ aceitáveis ao pessoal 
que faz serviço noturno. Com o inverno 
a aproximar-se e sendo previsível o au-
mento do número de doentes, tudo pode-
rá tornar-se ainda mais complicado.

Depois de a urgência pediátrica notur-
na ter encerrado há cerca de um ano, por 
não haver médicos em quantidade para 
assegurar o serviço, é agora a vez de a ur-
gência geral dar sinais de falta de pessoal, 
isto já depois de o mesmo ter acontecido 

na obstetrícia.
“A situação que se vive começou há 

quase dois anos. O conselho de adminis-
tração, seguindo as indicações do Minis-
tério da Saúde e da Troika, suspendeu as 
contratações de novos médicos. Alguns 
reformaram-se. Outros, muitos, muda-
ram-se para o privado, que paga bem me-
lhor. Entretanto os serviços começaram a 
sentir dificuldades, a colapsar. Estão qua-
se todos a rebentar”, explicou ao Semmais 
o enfermeiro Paulo Pinto.

“Esta situação de enorme carência de 
pessoal, em todos os setores, apesar de o 
hospital ter cerca de 3.000 funcionários, 
só se resolve, em minha opinião, quan-
do for criada uma comissão, com repre-

sentantes de todas as partes envolvidas, 
nomeadamente da administração e do 
ministério, mas obviamente também com 
médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar. 
Pessoas que reúnam mensalmente e que 
façam o levantamento correto das neces-
sidades dos serviços de urgência”, disse.

No Garcia de Orta existem médicos 
e enfermeiros que reclamam da falta de 
meios financeiros e até de comida para 
quem trabalha durante a noite. “Falta tudo. 
Falta pessoal em todo o lado e falta mate-
rial básico, tal como luvas, aventais, res-
guardos. Muitas vezes estas faltas não são 
comunicadas, porque também faltam as 
reuniões da administração com as chefias”, 
contou outra fonte ligada aos serviços.

Paulo Pinto diz, por sua vez, que o bar 
que antes existia para fornecer alimentos 
ao pessoal destacado para o turno da noi-
te, fechou por determinação da Troika. Os 
funcionários passaram então a receber 
uma caixa com quatro ou cinco peças (um 
pão, manteiga ou marmelada, uma peça 
de fruta, um ovo cozido). “Por vezes co-
mida sem qualidade alguma. Já reclamei 
algumas vezes”, contou.

NA FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS, 
CONTRATAM-SE NÃO ESPECIALIZADOS 

Muitos dos médicos destacados para 
as urgências já não têm capacidade para 
trabalhar de acordo com as necessida-
des. “O estado de exaustão é visível”, diz 
João Proença, do Sindicato dos Médicos 
da Zona Sul. 

Há médicos e enfermeiros, afirma, 
que trabalham durante a noite mesmo 
tendo mais de 50 anos, a idade pela qual 
podem recusar o turno noturno. Assim, 
na ausência do pessoal necessário, a ad-
ministração tem recorrido à contratação 
de não especializados o que, de acordo 
com os sindicatos, não favorece o aten-
dimento dos doentes. “Falta gente em 

todas as especialidades”, sintetiza o sin-
dicalista.

“Há pessoas a abandonarem o Garcia 
de Orta por divergências com os conse-
lhos de administração sucessivos, os quais 
são agora preenchidos por ativos sem a 
experiência necessária”, disse ao Semmais 
uma enfermeira que solicitou o anoni-
mato. “A situação da Covid agravou tudo. 
Parte dos doentes não Covid está pratica-
mente abandonada. A gestão hospitalar, 
que passa impune porque ninguém pede 
contas, faz com que cada vez mais haja 
médicos conceituados, com referências, a 
pedirem para sair”, acrescentou.

O Garcia de Orta serve uma popula-
ção estimada em cerca de 350 mil pessoas 
e é o hospital de referência na margem 
Sul. Atualmente a urgência geral atende 
uma média diária de 300 pessoas, en-
quanto a pediatria atende cerca de 200 
crianças. Nesta especialidade, já encer-
rada durante a noite, é frequente assistir-
-se a pais desesperados que, por falta de 
meios financeiros, não conseguem levar 
os filhos para os serviços de urgência pe-
diátrica em Lisboa. “É que aqui, no Garcia 
de Orta, a partir das 20h, não há nada que 
se possa fazer”, sintetizou o enfermeiro 
Paulo Pinto. 

Litoral 
Alentejano

Nº Total 
de casos  

confirmados

% 
do Total  

(peso na região)
Santiago do Cacém 109 42,4%

Alcácer do Sal 54 21,0%

Grândola 50 19,5%

Sines 44 17,1%

Total  
Litoral Alentejano 257 100%

Distrito de Setúbal 5 567

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-si-
tuacao/ (extraído a 07.10.2020)

GRÁFICO 1



4  ⁄ ⁄  10outubro2020

Sesimbra e Setúbal), dava conta de 51.088 
pessoas na mesma situação.

O problema abrange também Almada/
Seixal onde há mais 45.500 utentes sem 
médico de família, assim como o Agru-
pamento de Centros de Saúde do Alentejo 
Litoral onde a carência atinge 15.132 pes-
soas.

LITORAL ALENTEJANO É O TERRITÓRIO 
DO DISTRITO COM MAIS CARÊNCIAS 

Apesar deste agrupamento apresentar 
os números mais baixos do distrito, a ver-
dade é que foram os concelhos de Alcá-
cer do Sal, Sines, Grândola e Santiago do 
Cacém, que constituem a ACES Alentejo 
Litoral, aqueles que assinalaram, nos últi-
mos anos, uma maior falta de clínicos. En-
tre 2016 e setembro deste ano, registou-se 
uma subida de 31%. 

Por outo lado, a pandemia pode ter 
enfraquecido o papel dos centros de saú-
de. Os dados disponíveis revelam quebras 
inferiores a 1% no total de inscritos e um 
aumento de 3,9% do número de utentes 
sem médico.

Comparando setembro de 2020 e o 
período homólogo do ano anterior, é pos-
sível perceber uma diminuição no total de 
inscritos (menos 4.204), cerca de 0,5%, e 
também de utentes sem clínico atribuído 
(menos 19.644), uma quebra de 2,6%. Mas 
o facto mais relevante é a subida do nú-
mero pessoas sem médico de família, que 
cresceu quase 12% (são mais 17.165), so-
bretudo durante o período da pandemia. 

A atual situação poderá vir a ser “mais 
complicada”, alerta ao Semmais Roque 
da Cunha, do Sindicato Independente dos 
Médicos, lembrando que “nos próximos 
três anos, no distrito, cerca de 1.400 médi-
cos de família se irão reformar”, deixando 
uma enorme dúvida quanto aos utentes 
que por estes profissionais são acompa-
nhados.

O sindicalista aponta ainda o dedo às 
dificuldades na contratação, revelando 
que “450 novos clínicos concluíram a es-
pecialidade e aguardam, há quatro meses, 
a conclusão do concurso público que lhes 
irá garantir colocação no SNS”. 
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2020

10 a 21 
outubro

10 e 11 OUT | SÁBADO e DOMINGO
das 9 às 13h 
MOSTRA E VENDA  
MAÇÃ CAMOESA, 
FARINHA TORRADA E PÃO  
EXPOSIÇÃO  
A MAÇÃ CAMOESA 
Moagem de Sampaio  

16 OUT | SEXTA  
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
E DIA MUNDIAL DO PÃO 
DISTRIBUIÇÃO DE PÃO CASEIRO 
Escolas do concelho  

11h | VÍDEO
mostra de padarias  
DA FREGUESIA 
DO CASTELO
facebook.com/lugarterra 

15h | WORKSHOP
FAZER PÃO DE MODO TRADICIONAL 
com Gisela Marques e André Quaresma 
facebook.com/lugarterra 

21.30h | SHOWCOOKING ONLINE 
PÃO E … PÃO COM … PÃO DE …  
com Maria Papoilla e Lilian Abreu 
facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
youtube.com/cmsesimbra 

21 OUT | QUARTA 
DIA INTERNACIONAL DA MAÇÃ 
DISTRIBUIÇÃO 
DE MAÇÃS CAMOESAS 
Escolas do concelho  
LANÇAMENTO VÍDEO
MAÇÃ CAMOESA O NOSSO FRUTO 
facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
youtube.com/cmsesimbra 

COMEMORAÇÕES 
DIA MUNDIAL 
DA ALIMENTAÇÃO 
DIA MUNDIAL DO PÃO 
DIA INTERNACIONAL 
DA MAÇÃ 

11h | UMA RECEITA DOCE 
DE MAÇÃ CAMOESA 
com Inês Castelo  
facebook.com/lugarterra 
facebook.com/espaco.zambujal 

15h | OFICINA ONLINE
COSTURA CRIATIVA
Confeção de pega de cozinha 
em forma de Maçã.  
facebook.com/espaco.zambujal 

21.30h | SHOWCOOKING ONLINE  
MAÇÃ: A FRUTA DA HISTÓRIA 
E DE TANTAS HISTÓRIAS 
com Maria Papoilla e Lilian Abreu 
facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra 
youtube.com/cmsesimbra 

31 OUT
sáb | 21.30h

Informações: 21 223 40 34 
Horário da bilheteira: de quinta a sábado, das 16 às 20h. 

Em dias de espectáculo ou cinema a bilheteira abre 1 hora antes do início 
do espectáculo ou cinema e encerra 30 minutos após o início do mesmo. 

Não se efectuam reservas para cinema. 
Bilhetes à venda também online, em https://ticketline.sapo.pt/

CAMANÉCAMANÉ
e e MÁRIO MÁRIO 
LAGINHA LAGINHA Estudantes  

até 25 anos e seniores 
(mais de 65 anos):  
30% de desconto 

Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|6   BILHETE 15 € 

Fonte: Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde 
Ministério da Saúde

161.597
são o total de utentes 

sem médico

Mais de 161 mil 
utentes não têm 
médico de família
Setúbal é um dos distritos do país com 
maiores carências em matéria de cuidados de 
saúde primários. Mais de 161 mil pessoas não 
têm médico de família. O Litoral Alentejano é a 
zona que mais se ressente. 

TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

SÃO MAIS DE 161.500 os utentes do dis-
trito de Setúbal sem médico de família. 
Segundo dados do Governo, publicados 
no Portal da Transparência do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), a região é uma 
das mais castigadas pela falta de clínicos 
nos cuidados de saúde primários.

No final de setembro estavam inscri-
tas nos centros de saúde 898.676 pessoas, 
das quais 737.079 tinham médico de fa-
mília, sendo que as restantes 161.597 não 
tinham qualquer profissional de saúde 
definido. Ou seja, quase 18% dos utentes.  
Número que, ainda assim, tem vindo a di-
minuir desde 2016.

Contudo, se entre os inscritos há mais 
de 161.500 utentes sem clínico fixo, em 
rigor, há que considerar que 1.799 destes 
fazem questão de não o ter, por opção 
própria. 

No que diz respeito aos ACES, Agru-
pamentos de Centros de Saúde, o cha-
mado Arco Ribeirinho (que abrange os 
concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita 
e Montijo), é o mais problemático. No fi-
nal de setembro, de acordo com os dados 
da tutela, estavam contabilizados 53.068 
beneficiários sem clínicos alocados. Tam-
bém o Agrupamento de Centros de Saúde 
da Arrábida (onde se integram Palmela, 
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Cadeia de Setúbal  
pode ter os dias contados 
O número de reclusos diminuiu para cerca de metade e, neste verão, 
até se procedeu ao abaixamento do nível de gestão. Sabendo-se que 
a tutela pretende vender património, fontes dos Serviços Prisionais 
admitem que o negócio possa estar a ser congeminado.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O ESTABELECIMENTO Prisional de Se-
túbal pode ser um dos que, a médio prazo, 
seja vendido pelo Ministério da Justiça. 
Essa é, pelo menos, a leitura que algumas 
fontes contactadas pelo Semmais fazem 
depois de, em julho, o nível de gestão da 
cadeia ter passado de complexidade ele-
vada para média, originando assim a dis-
pensa do comissário.

Em declarações ao Semmais, Hermínio 
Barradas, da Associação Nacional de Chefias 
do Corpo da Guarda Prisional, explicou que 
uma cadeia que passe do nível de gestão de 
complexidade elevada deixa de ter uma di-
reção civil com quatro elementos, passando 
apenas para dois. No caso de Setúbal, escla-
receu, a saída do comissário não tem reper-
cussões na segurança, porque aí o nível man-
tém-se com a classificação de alto (é assim 
em 44 das 49 cadeias do país). “Sendo o nível 
de segurança da cadeia considerado alto, não 
se percebe como é que a classificação relativa 
à gestão passou para médio”, disse.

Outras fontes da Direção Geral dos Ser-
viços Prisionais lembraram, no entanto, que 
esta alteração pode mesmo confirmar as 
suspeitas de intenção de venda que já existe 
há alguns anos. Referem mesmo que atual-
mente a cadeia de Setúbal tem entre 120 a 
130 reclusos, quando há dois anos eram en-
tre 250 e 280. “Se a intenção não é diminuir a 
importância do estabelecimento, reduzindo o 
número de presos, por exemplo, então não se 
compreende”, disse um dos funcionários que 
pediu para não ser identificado.

No ministério, por sua vez, foi explicado 
por um responsável que pediu anonimato, 
que “não é novidade para ninguém que o Es-
tado pretende fazer dinheiro vendendo parte 
do seu património”. “Se a cadeia de Setúbal 
será vendida, isso não sei. Mas é público que 
existem outras, como por exemplo o Estabe-
lecimento Prisional de Lisboa, que irão mudar 
de dono”. O facto de existirem três estabeleci-
mentos no distrito (Setúbal, Montijo e Pinhei-
ro da Cruz - Grândola) pode, de resto, servir 
de justificação para que o Estado se desfaça 
de, pelo menos, um. A transformação do es-
paço numa área hoteleira é a hipótese mais 
aventada.

ASSOCIAÇÃO DE CHEFIAS PONDERA 
AVANÇAR COM AÇÃO JUDICIAL

Mesmo que a intenção da tutela seja a ven-
da, a verdade é que a desclassificação do nível 
de gestão não é uma questão pacífica e nem to-
talmente clarificada. O comissário, que há mais 
de dez anos desempenhava funções em Setúbal 
sem qualquer reclamação ou contestação, viu-
-se obrigado a escolher uma das três cadeias 
onde havia disponibilidade para exercer fun-
ções (por lei só pode ir para uma prisão de nível 
gestão elevado). Acabou por escolher Beja, em 
detrimento de Ponta Delgada e Funchal.

“Ao ir trabalhar para um local a mais de 
90 quilómetros onde tem a sua residência, 
acaba por perder o subsídio de renda de casa, 
que no caso de um comissário corresponde 
a 14,5 por cento do ordenado base”, explicou 

Hermínio Barradas. No entanto, não é apenas 
por uma questão de dinheiro que a associa-
ção de chefias do pondera levar o caso aos 
tribunais. 

É que o comissário é, também, dirigen-

te sindical e, de acordo com o artigo 134 da 
Lei 35/2014 (Lei geral da Função Pública), os 
dirigentes sindicais não podem ser movimen-
tados sem o seu consentimento, o que neste 
caso, não aconteceu. 
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Eletricidade verde da Galp  
já chega a 20 mil novos clientes

• Galp disponibiliza planos de ener-
gia verde para novas adesões de clientes 
individuais ou empresariais, fornecendo 
eletricidade produzida a partir de fontes 
100% renováveis, como a energia hídrica, 
eólica ou solar, com baixas emissões de 
carbono

• Mesmo no atual contexto, adesões 
atingiram a fasquia dos 20 mil clientes em 
poucas semanas. 

• Opção pelos planos de eletricidade 
verde permite o acesso aos preços mais 

competitivos de eletricidade para os 
clientes 

A Galp passou a disponibilizar aos 
seus clientes individuais e empresariais 
planos de eletricidade verde produzida a 
partir de fontes 100% renováveis, como a 
energia hídrica, eólica ou solar, com bai-
xas emissões de carbono. 

Esta nova oferta da Galp teve forte 
adesão atingindo já a fasquia dos 20 mil 
novos clientes. 

Inseridos na estratégia que tem posi-

cionado a Galp como um agente ativo na 
transição energética, os novos planos de 
Eletricidade Verde são mais um exemplo 
de como a Galp tem diversificado o seu 
portefólio de oferta aos clientes com solu-
ções que promovam a utilização de ener-
gias mais limpas e sustentáveis. 

Focada numa oferta cada vez mais 
integrada, a Galp oferece também aos 
seus clientes soluções de carregamento 
para veículos elétricos, incluindo o for-
necimento de eletricidade e uma rede 

ampla e nacional de carregamento rá-
pido nas nossas estações de serviço em 
Portugal. 

Ao aderir a um plano de Eletricida-
de Verde Galp os clientes beneficiam de 
energia de origem 100% renovável, per-
mitindo-lhes acesso aos preços mais 
competitivos disponíveis. 

Os pedidos de adesão podem ser feitos 
em casa.galp.pt, através do 808 507 500 
ou nas Lojas Galp.
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NOVO QUADRO LEGAL QUASE A SUBIR AO PARLAMENTO

‘Desmancho’ das uniões  
de freguesia divide distrito
O mapa das freguesias da região pode voltar a mudar com o novo quadro legal que o Governo vai 
apresentar no Parlamento. O distrito conta com 20 uniões de freguesia e há experiências boas e 
outras nem tanto. Os autarcas estão divididos.
TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

O MAPA das freguesias do distrito pode 
voltar a ser mexido ainda antes das próxi-
mas eleições autárquicas, caso a Assem-
bleia da República aprove o novo quadro 
legal que vai permitir a desagregação de 
algumas das uniões de freguesia insta-
ladas no Governo de Passos Coelho e da 
Troika.

O processo, que vai por à prova as 20 
uniões de freguesia da região, não vai ser 
fácil e está a dividir muitos autarcas do 
distrito e os partidos políticos. Os do PS 
aplaudem a iniciativa do Governo, a CDU 
diz que já vem tarde e o PSD considera um 
erro voltar ao passado despesista. 

A nível nacional, a nova configuração 
pode ditar 502 novas freguesias, repondo 
uma grande parte das agregações criadas 
em 2013, embora, Jorge Veloso, presiden-
te da ANAFRE (Associação Nacional e 
Freguesias) acredite que o número seja 
menor. “Na realidade estaremos a falar 
de 250 a 300, não mais que isso. Há mui-
tas que não vão querer avançar”, disse ao 
Semmais. 

No caso do distrito, que viu o mapa das 
freguesias passar das 82 para 55, incluin-
do as 20 uniões que foram estabelecidas 
em 2013, há casos desses. A presidente da 
União de Freguesias do Barreiro e Lavra-
dio, Gabriela Soares, por exemplo, não 
quer ouvir falar do assunto: “Esta agre-
gação é um caso de sucesso e uma expe-
riência muito positiva”, disse ao Semmais, 
afirmando ainda que “a tarefa tem sido 
difícil não por ser uma união, mas pela 
responsabilidade e vontade que temos em 
querer fazer a mudança”. 

E, por isso, Gabriela Soares, apesar da 
reforma que se advinha, está “convicta de 
que esta união é para continuar”, até por-
que, sustenta, “existem laços muito fortes 
a unir Barreiro e Lavradio. Laços do ponto 

de vista demográfico, histórico e cultural”.
Ligações que muitos autarcas fazem 

questão de considerar de extrema impor-
tância no momento em que forem con-
frontados com a decisão da continuidade 
ou não de muitas destas agregações ad-
ministrativas e territoriais. Como subli-
nha José Ricardo, que preside à Junta da 
Costa da Caparica, freguesia que não foi 
alvo de junção pela anterior reforma. “Foi 
tudo feito sem se perceber a história, cul-
tura, território, mobilidade ou carências 
das populações. Foi uma reforma a régua 
e esquadro”, critica o autarca.

MAPA DEVE SER TALHADO PELA 
VONTADE DAS POPULAÇÕES 

Já Nuno Costa, dirigente do PCP Se-
túbal, da ANAFRE, e presidente da fregue-
sia de São Sebastião, a maior da capital de 
distrito, prefere olhar em frente e refletir 
sobre a importância de “não se perder a 
oportunidade” que se cria com o novo 
mapa. “É fundamental ouvir as popula-
ções e os representantes eleitos. Todas 
as freguesias devem ser repostas sempre 
que as populações manifestem essa von-
tade”, deixa claro.

Também pela reposição integral das 
freguesias é a Associação de Municípios 
da Região de Setúbal. Ao Semmais, o pre-
sidente Rui Graça assume que esta é a 
posição da AMRS “desde a primeira hora” 
e que “quer por respeito e relevância do 
Poder Local, quer por respeito das nossas 
populações, as freguesias devem ser final-
mente repostas”.

Posição contrária defende o líder dis-
trital do PSD, Paulo Ribeiro, também au-
tarca em Palmela, que questiona a opor-
tunidade de reversão da lei por razões 
políticas. “Apesar dos muitos casos de 
sucesso, estamos perante um negócio en-

tre PS e PCP por causa da aprovação do 
Orçamento de Estado”, refere.

O social democrata afirma mesmo ser 
“incompreensível” criar mais freguesias, 

porque isso implica “mais despesa com 
cargos políticos, ao invés de gerar mais 
despesa social para apoiar quem está a 
sofrer”.  

Com a agregação, foram criadas  
no distrito 20 uniões de freguesia 
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Montijo cria resposta 
para acolhimento 
temporário
Com a abertura de portas prevista para final 
de outubro, a autarquia montijense prepara 
aquela que será uma primeira solução em 
matéria de alojamento temporário para os 
casos sociais mais graves. 

TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

O NOVO CENTRO Autárquico de Acolhi-
mento de Emergência Social (CAAES) 
vai nascer no Bairro do Esteval e surge 
no âmbito do protocolo assinado, recen-
temente, entre a autarquia e o Centro de 
Convívio Reformados, Pensionistas e Ido-
sos do Montijo. 

Trata.se de uma nova resposta de 
emergência social resultante da necessi-
dade de realojamento urgente e imedia-
to de adultos ou famílias em situação de 
maior vulnerabilidade. Segundo o presi-
dente da câmara do Montijo, Nuno Can-
ta, “este é um projeto que há muito fazia 
parte das intenções do executivo na área 
social, nomeadamente quanto à criação 
de realojamento imediato numa das habi-
tações da câmara, um T4, onde os neces-
sitados podem permanecer até que seja 
encontrada outra solução”. 

O novo centro vem assim satisfazer 
uma carência “já sentida durante este 
período de pandemia da Covid-19”, diz 
Nuno Canta, adiantando “que esta é uma 

iniciativa do município a uma competên-
cia que é da Segurança Social, instituição 
que muitas vezes acaba por ter grande 
morosidade nas respostas, face às solici-
tações que lhe chegam”. 

O concelho do Montijo passa, assim, a 
ter também um recurso municipal, “já re-
conhecido como muito positivo pela pró-
pria Segurança Social e por todos os atores 
que trabalham nesta área de intervenção”.

Para o edil “é mais uma estrutura que 
revela a intensão da autarquia em fazer do 
Montijo um concelho socialmente equili-
brado e onde a coesão social é condição 
chave da atuação do município”.

Neste momento, o novo Centro Au-
tárquico de Acolhimento de Emergência 
Social encontra-se em fase de acabamen-
to, com os processos de aquisição de ma-
terial e equipamentos a decorrer, mas a 
convicção do líder da autarquia “é de que 
no final do mês de outubro possamos já 
contar com esta nova habitação em fun-
cionamento”.  

Alcácer do Sal  
a braços com falta  
de médicos
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO

FALTAM MÉDICOS e uma viatura de su-
porte imediato de vida (siv) no concelho 
de Alcácer do Sal, motivo que levou a edi-
lidade a dirigir um ofício ao Ministério da 
Saúde onde se dá conta da gravidade da 

situação a população.
Pormenorizando o estado da assistên-

cia clínica no concelho, o presidente da 
câmara, Vítor Proença, disse ao Semmais 
que dos oito médicos destacados para 

Alcácer do Sal, quatro encontram-se em 
regime de prestação de serviços. “Na Ex-
tensão de Saúde de Casebres, nos últimos 
três meses realizaram-se apenas três con-
sultas (uma por mês), enquanto que para 
Palma e Santa Susana uma só médica dá 
uma única consulta semanal”, acrescen-
tou.

Vítor Proença disse ainda que uma es-
pecialista dá quatro consultas por sema-
na na Comporta, enquanto que no Torrão, 
havendo duas, uma vai deixar de exercer 
em breve entrar em licença de gravidez.

Os números do INE, que referem que 
em média Portugal tem um médico para 
cada 185 habitantes, são desmentidos em 
Alcácer, com as estatísticas a demonstra-

rem que ali só existe um clínico por cada 
1.062 habitantes. 

Alcácer do Sal é o segundo maior con-
celho do país em área geográfica pelo que 
Vítor Proença não admite que, em rela-
ção à saúde, possa estar a ser votado ao 
abandono. 

O autarca considera ainda “inaceitável 
e gravíssima” a falta de especialistas em 
mais de dez especialidades, assim como 
de enfermeiros e outros profissionais, a 
par da falta de uma viatura siv, prometida 
há anos. “A situação já foi colocada aos 
membros da comunidade intermunicipal 
e todos concordam em exigir à tutela a 
criação de incentivos para fixar médicos 
na região”, adiantou.  

Sesimbra declina 
competências 
Sesimbra não aceita a transferência de 
competências para a Saúde, Educação e Ação 
Social. Em causa está a insuficiência de verbas 
para manter os serviços. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A CÂMARA e a Assembleia Municipal de 
Sesimbra rejeitaram a transferência de 
competências da Administração Central 
para 2021 nas áreas de Educação, Saúde 
e Ação Social. A ausência de uma garantia 
de que a transferência será acompanhada 
das verbas tidas como essenciais está na 
origem da decisão.

“Nada está garantido. Não estão dadas 
as garantidas que permitam que as diver-
sas áreas em causa recebam as verbas ne-
cessárias”, disse ao Semmais o presidente 
da Câmara Municipal de Sesimbra, Fran-
cisco Jesus.

Para o autarca é evidente que deverá 
ser a Administração Central a garantir a 
igualdade entre os diversos municípios. 
“Se nos destinam 20 mil euros por ano 
para uma escola, tenha ela quatro, cinco 
ou dez pavilhões, é evidente que essa ver-
ba não chega para nada. A manutenção, 
só dos espaços interiores, absorve isso. 
Se nos dão entre 10 a 25 mil euros anuais 
para a manutenção de um posto de saú-
de, esse dinheiro poderá não chegar para 
quase nada. Entretanto, no município ao 
lado, que terá características diferencia-
das, a mesma verba pode chegar. Isso vai 
colocar uns munícipes em desvantagem 
em relação a outros”, adiantou o autarca.

“Não é justo que um cidadão seja 
prejudicado só porque o seu município 
recebe menos do que outro. Estas deci-
sões não podem ficar ao livre arbítrio dos 
municípios e tem, naturalmente, de ser o 
Estado a resolver”, disse ainda Francisco 
Jesus.

Explicando os valores que o Governo 
oferece e as previsíveis necessidades, o 
autarca sesimbrense diz que, por exem-
plo, os 20 mil euros por ano destinados 
a uma escola “dificilmente chegarão para 
pagar os contratos de manutenção em vi-
gor (água, eletricidade, etc) e é impensável 
que, por exemplo, possam ser utilizados 
em arranjos exteriores”. O mesmo se pas-
sa, também, nos postos de saúde, que de 
acordo com o edil, irão receber mais ou 
menos dinheiro consoante o número de 
anos que têm.

Tal como já o fez anteriormente, a Câ-
mara Municipal de Sesimbra voltou a pe-
dir a suspensão da vigência da referida 
lei, bem como dos diplomas setoriais de 
transferência de competências. O prazo de 
aceitação nas áreas da Saúde e Educação, 
previsto inicialmente para 2021, foi pror-
rogado pelo Governo até março de 2022. 

Relativamente à ação social, o prazo 
decorre até este sábado.  
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+ info. em: www.cm-palmela.pt

CONCERTOS
OFICINA DE MÚSICA

ÓPERA

outubro
2020

17outubro | Centro Cultural de Poceirão

16h00  | oficina de música eletrónica
LUGARES LIMITADOS

22h00  | concerto MELGAZARRA
LUGARES LIMITADOS

24outubro | 21h00  | Centro Cultural de Poceirão

espetáculo GRUPO MONDA
ESPETÁCULO GRATUITO | LUGARES LIMITADOS

25outubro | 21h30  | S. F. P. “LOUREIROS”, Palmela
CONCERTO COMEMORATIVO DO 168º ANIVERSÁRIO 
GRUPO CORAL E BANDA DE MÚSICA DA S.F.P. LOUREIROS

31outubro | 18h00 e 22h00  | Cineteatro S. João, Palmela

ópera  VINGANÇA - Uma ópera do tempo da Todi e da Madonna
                                             (ESTREIA NACIONAL)
ENTRADA GRATUITA MEDIANTE LEVANTAMENTO DE BILHETE
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PLANO ESTRATÉGICO ABRE NOVOS RUMOS DE DESENVOLVIMENTO 

Refundar hub ibérico  
a partir de Sines
Com o segmento energético a perder força o porto de Sines quer virar  
a página e tornar-se o centro de um sistema multi-portuário ibérico.  
A estratégia faz parte do novo plano para a próxima década.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

PARA OS PRÓXIMOS dez anos, a platafor-
ma portuária de Sines quer pulverizar a 
sua atividade e tornar-se líder de “um sis-
tema multi-portuário” capaz de se cons-
tituir como “uma rede logística mundial”, 
que vai muito para além da “visão tradi-
cional” de uma base de carga e descarga 
de mercadorias. 

Esta posição marcada por Álvaro Nas-
cimento - o académico que geriu a equipa 
da Universidade Católica na autoria do 
Plano Estratégico do porto de Sines no 
quadro da próxima década - abre a porta 
a uma mudança de rumo. “As opções em 
aberto para o futuro e definição das prio-
ridades tinha que fazer parte deste plano 
que visa a diversificação da atividade, a 
captação de novos mercados, a digitali-
zação e a descarbonização”, afirma José 
Luís Cacho, o presidente da APS - Admi-
nistração do Porto de Sines.

As metas para chegar a este ponto 
de viragem já estão traçadas. Conquistar  
uma quota de 3% no movimento dos por-
tos ibéricos com o hinterland, expandir a 
atividade logística, através do aumento de 
40% do volume de carga com origem ou 
destino na ZILS/ZAL, e aumentar a per-
formance da conetividade interna, custo 
do porto e flexibilidade com as mais de 
duas centenas de stakeholders, melho-
rando a classificação dos atuais 6 para 8 
pontos, numa escala de 1 a 9.

Segundo os responsáveis portuários 
este é momento e a oportunidade para 
combater a alteração de contexto e pre-
parar a plataforma para o futuro. Desde 
logo, aponta o estudo, “a instabilidade 
mundial”, provocada pela a pandemia, 
a forte concorrência na Europa e na Pe-
nínsula Ibérica, mas também apelando às 
tendências do futuro, nomeadamente os 
“equilíbrios geopolíticos, a inovação tec-
nológica e a sustentabilidade ambiental”.

A equipa da Universidade Católica 
lembra, por exemplo, o encerramento das 
centrais termoelétricas da EDP e os com-
promissos comunitários com a transição 
energética, nomeadamente com a aposta 
nas renováveis, como o hidrogénio, que 
“terão que fazer parte do futuro do por-
to”, segundo José Luis Cacho, aludindo ao 
mega projeto já anunciado para Sines. E 
há o segmento dos contentores que con-
tinua a crescer, e que ganhará um incre-
mento grande com a construção da nova 
fase do Terminal XXI e do novo Terminal 
Vasco da Gama, cujo concurso público 
internacional está a fazer caminho. Sem 
esquecer a melhoria e eletrificação da fer-
rovia a partir do porto.

FOCO ESTÁ EM PERCEBER O CONTEXTO 
E AGARRAR OPORTUNIDADES

A juntar à força dos investimentos, há 
a oportunidade trazida pelo Programa de 
Recuperação e Resiliência do Governo 

que, segundo o ministro das Infraestru-
turas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, 
“vai trazer novidades para Sines”. “Este 
plano surge também como uma oportu-
nidade, acrescida do facto do porto de Va-
lência ter dado indicações de que vai adiar 
o início do novo terminal de contentores, 
pelo menos por quatro meses”, disse ao 
Semmais outra fonte ligada à plataforma 
portuária de Sines.
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eletricidade • gás • combustível

Mudar está
na nossa natureza.
Ao mudar para a eletricidade da Galp passa a receber em sua casa 
a energia limpa da água, a força do vento e o poder do sol. 

Hoje é um bom dia para mudar.

Escolha em

galp.pt ou 808 507 500
o melhor plano para si

Adira já à eletricidade 100% renovável e amiga do ambiente.

af imprensa galp renovavel 260x177 r_sem_mais.indd   1af imprensa galp renovavel 260x177 r_sem_mais.indd   1 01/10/2020   14:5101/10/2020   14:51
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O plano em si identifica três eixos es-
tratégicos que passa pelo reforço da cen-
tralidade e da conetividade, um novo mo-
delo de gestão de rede e coordenação de 
sistema portuário, e o compromisso com 
a sustentabilidade ambiental. “Sines tem 
que passar a ser um porto para o mundo”, 
integrando programas e ações para refor-
çar os mercados regionais e fixando uma 
centralidade para aceder aos mercados 

internacionais; mas também ter “o mundo 
no porto”, aproveitando as áreas que de-
tém para captar e fixar empresas”, expli-
cam os especialistas. Sem esquecer a ideia 
de ser “um porto de futuro”, integrando as 
modernas tecnologias de informação no 
seu modelo de negócio em sintonia com 
preservação do equilíbrio ambiental”, de-
senvolvendo o conceito de Green Port, 
com o intuito de “privilegiar modelos de 

negócio orientados para a descarboniza-
ção da economia”.

É uma mudança de foco significativa, 
que levará a estrutura a apostar na área 
comercial e no desenvolvimento de no-
vos negócios, compreender a dinâmica 

empresarial e das cadeias de abasteci-
mento do tráfego regional e internacio-
nal, agarrar o impacto do desempenho 
das cadeias logísticas e constituir-se 
como um polo central das rotas da facha-
da atlântica. 

Arranque do terceiro ciclo para atenuar 
queda do segmento energético

Com 43 anos de atividade, o porto de Sines tem passado por ciclos. Este é o ter-
ceiro. Desde que iniciou atividade como polo industrial energético já movimentou 
638 milhões de toneladas pelo Terminal de Granéis Líquidos, constituindo-se como 
o principal porto energético do país, responsável por 75% do total de combustíveis 
consumidos em Portugal.
Vinte anos depois, no seu segundo ciclo, diversificou os seus segmentos de carga, 
nomeadamente em 1999 com a concessão do Terminal de Contentores à PSA de 
Singapura. Foi a primeira grande abertura ao tráfego mundial, sendo que, como a 
futura ampliação, a infraestrutura terá capacidade para quatro milhões e cem mil 
TEU’s.
O legado que suporta a nova estratégia indica que Sines ocupa a 17.º posição do 
ranking europeu, representando 49% do tráfego total nacional, embora este volu-
me se reduza substancialmente se se excluir o segmento energético e o transhi-
pment. É também o 8.º porto ibérico, representando 6% do comércio externo de 
Portugal e Espanha, 19% nos produtos energéticos e 1,7 nas restantes valências.



10  ⁄ ⁄  10outubro2020

NEGÓCIOS

Docapesca investe 
860 mil euros  
num novo edifício
A previsão para conclusão da obra é o final de 
2021. O edifício é há muito aguardado pelas 
gentes da pesca do cerco de Sines.
TEXTO FERNANDO EMMES IMAGEM DR

COM O PROCESSO de conclusão da obra 
apontado para o final do próximo ano, 
foi já dado o primeiro passo com a aber-
tura do concurso público que permitirá a 
construção de um novo edifício de apoio à 
trasfega de pescado do cerco no porto de 
pesca de Sines. 

Mesmo considerando eventuais atra-
sos, “que podem surgir por questões li-
gadas à contratação pública”, disse ao 
Semmais, o administrador da Docapesca, 
Sérgio Faias, “a previsão é, daqui a um 
ano, ter o novo pavilhão construído”. 

O projeto está orçado em 860 mil eu-
ros e, garante o mesmo responsável, “vem 
responder às aspirações da comunidade 
quanto ao melhoramento das condições de 
descarga e escolha do pescado”, tarefa que 
hoje se realiza numa “infraestrutura que já 
não serve todos os requisitos de higiene e 
segurança alimentar”. “O atual edifício só 
tem uma cobertura superior e não permite 
que se faça a escolha em total segurança, 
uma vez que é permeável às condições at-
mosféricas”, reconhece Sérgio Faias.

A necessidade de construir uma nova 
infraestrutura fez com que o projeto fosse 
identificado como investimento priori-

tário, um estatuto que permite o recurso 
a fundos europeus através do Programa 
Operacional MAR 2020.

O edifício terá um único piso, respei-
tando os requisitos funcionais na relação 
com a doca e as edificações já existentes 
na lota, onde se produz o gelo e se efetuam 
as cargas e descargas de veículos pesa-
dos. Será divido em três partes distintas, 
nomeadamente o pavilhão operacional 
para a escolha do pescado, as instalações 
sanitárias e balneários, e a ligação à zona 
operacional exterior.

O objetivo, assegura o administrador 
da Docapesca, é “dotar o porto de Sines 
com uma estrutura que, por um lado, ofe-
rece aos trabalhadores melhores condi-

ções – porque passam a estar abrigados 
num espaço fechado –, e, por outro, per-
mite uma adequada seleção do pescado, 
valorizando assim o produto e os arma-
dores que passarão a ser melhor recom-
pensados pelo seu trabalho”.

“Para além de ser um porto de referên-
cia do país”, afirma Sérgio Faias, “o por-
to de Sines é nesta altura, aquele onde a 
pesca do cerco tem maior expressão”. A 
captura do carapau, cavala e sardinha tem 
particular peso na atividade tanto da es-
trutura como dos armadores e pescado-
res deste concelho do distrito de Setúbal. 

Em Portugal a pesca do cerco, segun-
do o INE, representa anualmente mais de 
40 toneladas.  

GOVERNO ESTUDO PROPOSTA DA AISET QUE NÃO QUER FICAR SEM FUNDOS COMUNITÁRIOS 

Indústria da península com carteira 
de 2,5 mil milhões para investir
Os responsáveis da AISET têm um programa de investimento de 2,5 mil milhões de euros e querem 
que o novo Plano de Recuperação e Resiliência do Governo contemple a península com fundos no 
valor de 1,2 mil milhões. A reconversão de desempregados é outra meta.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

OS RESPONSÁVEIS do ministério do Pla-
neamento estão a analisar a proposta da 
AISET - Associação Industrial da Penín-
sula de Setúbal que defende, no âmbito 
do Plano de Recuperação e Resiliência, 
a injeção de 1,2 mil milhões de euros na 
região, para permitir um investimento 
total de 2,5 mil milhões projetados pelos 
industriais da península nos próximos 
cinco anos.

Segundo o Semmais apurou, o próprio 
ministro da tutela, Nelson de Souza, está a 
acarinhar essa possibilidade, até porque o 
cariz destes fundos visa “uma aposta forte 
no desenvolvimento regional”, enquadra-
do no reforço de autonomia das CCDR’s.

Este valor que a AISET reclama, que re-
presenta 10% do envelope de 12,9 mil mi-
lhões que o Governo pretende aplicar nos 
próximos seis anos de fundos extraordi-
nários negociados em Bruxelas, “é essen-
cial para este fluxo de investimento que a 
região precisa e que o tecido empresarial 
necessita para complementar com os seus 
investimentos”, explica ao Semmais Nuno 
Maia, diretor-geral da AISET.

Segundo o responsável, só esta injeção 
de fundos permitirá que a indústria da re-
gião invista a restante parte, nomeada-
mente na inovação produtiva, em indús-
tria 4.0, internet das coisas e inteligência 
artificial, internacionalização, em fatores 
de competitividade e certificações de 

qualidade, eficiência energética, econo-
mia circular e investigação tecnológica”. 
Tudo isto de acordo com as exigências e 
apostas que Bruxelas impôs ao país para 

a aplicação das verbas em transição eco-
lógica e digital, no quadro do Green Deal 
– Pacto Verde Europeu.

PERFIL DAS EMPRESAS DA REGIÃO 
TALHADO PARA ESTES FUNDOS

“As empresas industriais da península 
têm este perfil, porque precisam de des-
carbonizar mais e digitalizar mais”, afirma 
o dirigente, dando como exemplo as uni-
dades siderúrgicas, cimenteiras, quími-

cas, de pasta de papel, metalomecânicas e 
da indústria automóvel. 

O problema coloca-se pelo facto de 
a península de Setúbal estar integrada 
na Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
e perder, por essa razão, acesso e majo-
rações no que toca a fundos europeus, 
como tem sucedido nos últimos quadros 
comunitários. “Com a manutenção des-
ta situação, e se nada for alterado, estas 
grandes empresas, exportadoras e gera-
doras de emprego qualificado, não vão 
poder aceder aos fundos do Green Deal, 
e podem ver ameaçado o futuro da sua 
competitividade, a prazo, em relação a 
empresas de outras regiões do país e da 
Europa”, receia Nuno Maia.

Para suportar esta posição, a AISET 
lembra que a península “perde em cada 
quadro comunitário cerca de 2 mil milhões 
de euros”, o que tem levado, segundo Nuno 
Maia, “a um aumento do risco de desloca-
lização de empresas, até para regiões es-
panholas próximas das nossas fronteiras”, 
onde conseguem acesso a mais fundos.

Caso haja anuência por parte do Go-
verno, a AISET diz tratar-se de “uma opor-
tunidade única” e relembra o ano de 2009, 
quando a região ainda não estava integra-
da na AML e tinha acesso a fundos, altura 
em que atingiu, em formação bruta de ca-
pital só de indústria extrativa e transfor-
madora, 491 milhões de euros, valor que 
sublinha Nuno Maia, “parece ser perfeita-
mente repetível a partir de 2021”.  

AISET pretende 
reconversão de 5% 
população ativa
A proposta da AISET contempla 
ainda a proposta da criação de um 
Subsídio de Desemprego majorado, 
com bolsa de formação, que permi-
ta qualificar, capacitar e converter 
desempregados de serviços, turismo 
e da própria indústria para as novas 
competências tecnológicas e digitais 
requeridas pelo impulso com que a 
União Europeia pretende alavancar 
a recuperação económica. “A região 
conta com boa capacidade forma-
tiva profissionalizante, politécnica 
e universitária e pode, em 4 ou 5 
anos, reconverter cerca de 5% da 
população ativa”, cerca de 20 mil 
pessoas, esclarece Nuno Maia, que 
acrescenta: “A atual crise vai provo-
car um elevado nível de desemprego 
nas empresas da região e junto de 
trabalhadores que exercem as suas 
atividades na margem norte do Tejo, 
mas que vivem na península. 
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Município de Alcácer do Sal
Assembleia Municipal

EDITAL

MARIA ANTÓNIA INCENSO DOS REIS MENDES, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Alcácer 

do Sal, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 56º. da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna 

público as deliberações da sessão ordinária realizada no dia 25 de setembro de 2020.

ORDEM DE TRABALHOS

1. Leitura do expediente.

2. Análise e votação das Atas:

Sessão realizada em 20 de dezembro de 2019.

Deliberação: Aprovada por Maioria, com 5 votos contra do PS.

Sessão realizada em 26 de junho de 2020.

Deliberação: Aprovada por Maioria, com 6 votos contra do PS.

--------------------------- ORDEM DO DIA:-----------------------------

01 –  Análise e votação da proposta referente à transferência de competências para as autarquias locais no 

âmbito da educação e saúde; (documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

02 –  Análise e votação da proposta referente à transferência de competências para as autarquias locais – 

Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 de agosto – concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social; (documento aprovado na 

Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

03 –  Análise e votação da proposta referente à fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) 
para o ano de 2021; (documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

04 – Análise e votação da proposta referente ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2021; 

(documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

05 –  Análise e votação da proposta referente à participação variável no IRS a vigorar no ano de 2021; 

(documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

06 –  Análise e votação da proposta referente ao lançamento da Derrama para o ano de 2021; (documento 

aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

07 –  Análise e votação da proposta referente à retificação da resolução de requerer a declaração de utilidade 
pública da expropriação da parcela de terreno do prédio sito em Foros de Albergaria, da União de 

Freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana.

(Deliberação para efeitos do disposto no artigo 10º, do código das expropriações) e consolidação de texto; 

(documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

08 –  Análise e votação da proposta referente ao estabelecimento de medidas preventivas no âmbito do Plano 

de Intervenção em Espaço Rural (PIER) dos Montes da Comporta; (documento aprovado na Reunião de 

Câmara realizada no dia 10/09/2020)

Deliberação: Aprovada por Unanimidade.

09 –  Análise e votação da proposta referente à proposta final do Regulamento da Oficina da Criança; 
(documento aprovado na Reunião de Câmara realizada no dia 27/08/2020)

Deliberação: Aprovada por por Maioria, com 13 votos a favor da CDU, 1 

0 votos a favor do PS, 1 voto a favor da Coligação “Viver Alcácer “e 1 voto contra do BE.

10 -   Análise e conhecimento da informação referente ao relatório de atividades.

Tomado Conhecimento.

Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume.

Alcácer do Sal, 28 de setembro de 2020.

A Presidente da Assembleia Municipal,

(Maria Antónia Incenso dos Reis Mendes)

COM O SEMMAIS, FERNANDO PEDROSA FALA SOBRE A CRISE NO BONFIM

“Estou triste, desiludido e magoado”
Sócio desde 1941, Fernando Pedrosa é o verdadeiro ‘senador’ do Vitória de Setúbal. Diz que hoje 
a imagem do clube é uma sombra daquilo que foi. Soluções à vista não encontra, a menos que 
alguém invista, sem retorno, 10 milhões de euros.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

FERNANDO PEDROSA está “triste, de-
siludido e magoado!” São esses os senti-
mentos que o assaltam quando desafiado 
a falar sobre a atual situação do Vitória 
de Setúbal. Não aponta o dedo a ninguém 
em particular, mas entende que há quem 
tenha muitas responsabilidades no atual 
contexto. “Não diria que há culpados por-
que não quero fazer juízos, mas há res-

ponsáveis. Há vinte e tal anos, o Vitória 
era um clube respeitado e respeitável. Era 
chamado a pronunciar-se sobre tudo o 
que dizia respeito ao futebol. Nessa altura 
tinha um património invejável, tinha cré-
dito e bens próprios, um estádio, terrenos 
adjacentes, passes dos jogadores. Hoje 
não tem rigorosamente nada de seu e 
deve qualquer coisa como 40 milhões de 
euros”, diz num longo desabafo pontuado 
aqui e ali pelo desejo de estar enganado 
quanto aos próximos tempos. “Oxalá eu 
me engane, aliás, desejo muito estar en-
ganado, mas não vejo muitas maneiras 
do Vitória sobreviver a tudo isto!”, afirma 
enquanto enumera os inúmeros credores: 
“O Vitória deve aos jogadores, a treinado-
res, a clubes, às finanças, à segurança so-
cial… num cenário destes há pouco a fazer 
até do ponto de vista desportivo, porque 
a situação desportiva depende da finan-
ceira”. 

A seu ver, de forma prática e concreta, 
só há uma solução à vista. “Ou há alguém, 
particular ou instituição, que tenha 10 mi-
lhões de euros e esteja disposto a pô-los 
no Vitória, sem tirar vantagens nem apro-
veitamentos, para resolver o problema, 
ou não vejo o problema ser resolvido”.

Com um sorriso diz que se lhe saísse 
o Euromilhões, seria ele mesmo a investir 
esses 10 milhões no seu clube de coração, 
porque não vê outra forma. “Podem haver 
mais soluções, mas eu não vejo nenhuma. 
Não acredito em nenhuma solução direti-
va que não passe por uma injeção de ca-
pital dessa ordem”. 

Fernando Pedrosa entende que as vá-
rias direções do clube, nas últimas duas dé-
cadas, negligenciaram o problema “Nun ca 

encararam o problema de frente e a sério. 
Foram várias direções a não se preocupar, 
umas melhores, outras piores, mas passá-
mos de um clube que ombreava com os 
grandes para aquilo que somos hoje”. E a 
atual direção? “Esta é tão culpada como as 
outras! Podia ter feito algo mais cedo, por-
que sabia em que situação é que o clube es-
tava. Há pessoas que estão na atual direção 
e que já vinham da anterior. Se tinham um 
projeto para o Vitória não o concretizaram 
e não resolveram o problema. A verdade é 
que a dívida do clube tem vindo sempre a 
aumentar”.

Triste e desanimado não deixa, no 
entanto, de acreditar que “a história de 
um clube com 110 anos não se apaga! A 

mís  tica do Vitória perdurará! A sua mas-
sa associativa não a vai deixar morrer! 
As conquistas de tantos anos não se per-
dem! E ninguém pode esquecer os nomes 
de grandes homens que fizeram a histó-

ria do Vitória, quer os dirigentes como 
Mariano Coelho, ou treinadores como o 
Fernando Vaz e o José Maria Pedroto, até 
aos jogadores como o Zé Maria e o Jacin-
to João…”.  
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VÁRIOS ANOS E MUITAS OBRAS DEPOIS, AS PORTAS ABREM ESTE SÁBADO 

Convento de Jesus  
‘devolve-se’ à cidade 
É o mais importante monumento de Setúbal, mas há vários anos que a 
população pouco usufrui dele. Quase duas décadas depois de ter sido 
lançado o concurso para a recuperação do convento, as portas abrem, 
finalmente, este sábado. 

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM CM SETÚBAL

NOS DOIS ÚLTIMOS ANOS, o Conven-
to de Jesus voltou a fechar portas para 
a segunda fase das obras de recupera-
ção. Em 2015, tinha reaberto a ala poen-
te, após uma intervenção que durou três 
anos, mas em 2017 voltou a encerrar para 
a reabilitação das alas este e norte, dos 
claustros, da igreja e do coro alto. O resul-
tado da segunda fase fica a conhecer-se 
este fim-de-semana, com a reabertura do 
espaço cuja zona envolvente foi alvo de 
uma profunda reestruturação, exibindo 
agora um jardim no espaço que durante 
anos foi usado como skate parque. Fica 
ainda a faltar a terceira parte que incluirá 
trabalhos nas alas norte e nascente, as-
sim como o projeto de museografia que 
deve arrancar em 20121. No total são mais 

de sete milhões de euros para devolver o 
monumento à cidade.

Ao longo dos anos, muitas foram as 
promessas de recuperação do conven-
to, espaço onde funciona também, desde 
1961, o Museu da Cidade. Entre avanços e 

recuos, com anúncios de obras que nunca 
saíram do papel e a realização de algumas 
pequenas intervenções, este património, 
considerado uma “joia do manuelino” foi 
sofrendo o desgaste normal do tempo e, 
em 2013, é identificado pela organização 

internacional Europa Nostra como um 
dos sete monumentos em risco na Europa.

No ano anterior, a Direção Regional 
da Cultura de Lisboa e Vale do Tejo tinha 
protocolado com a câmara de Setúbal a 
cedência do convento, igreja e terrenos 
adjacentes, tendo a autarquia avançado 
com a primeira fase das intervenções, 
incluindo nesse procedimento a recu-
peração estrutural de todo o convento e 
da da ala poente, permitindo assim que 
uma parte do espaço fosse aberta ao pú-
blico, em 2015.  A empreitada de mais de 
3 milhões incluiu trabalhos nas redes de 
drenagem e abastecimento de águas, para 
além da execução integral da cobertura 
do convento e do edifício de área técnica.

Durante sensivelmente dois anos, o 
convento e o museu estiveram abertos ao 
público, mas o arranque da segunda fase 
das obras ditou novo encerramento. As 
intervenções, orçadas em cerca de 2 mi-
lhões, centraram-se essencialmente nos 
claustros, na igreja e no coro alto, para 
além de trabalhos executados nas alas 
este e norte.

A próxima empreitada, que deverá 
arrancar em 2021, permitirá a conclusão 
das salas nas alas norte e nascente, nos 
pisos zero e um, e, em fase de projeto, está 
ainda o edifício de apoio ao museu e a re-
qualificação da zona a norte do convento 
fundado em 1490 pela ama do rei D. Ma-
nuel I, Justa Rodrigues Pereira, e ocupado 
por Freiras Clarissas ao longo de vários 
séculos até à morte da última freira, em 
1881. 

SeixalJazz 
exclusivamente  
em português
Os sons do jazz regressam ao Seixal a partir 
de quinta-feira. Muita música, sempre às dez 
da noite, para ouvir até sábado, dia 24 de 
outubro. O Sexteto de Jazz de Lisboa tem 
honras de abertura. 
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

A 21ª EDIÇÃO DO SEIXALJAZZ prome-
te um cartaz exclusivamente português 
considerando os constrangimentos da 
pandemia. A organização assegura nomes 
que vão “enobrecer o festival”

De 15 a 24, pelo Auditório Municipal 
do Fórum Cultural do Seixal passam al-
gumas das melhores propostas. Na aber-
tura, o Sexteto de Jazz de Lisboa sobe ao 
palco para provar que o coletivo nascido 
na década de 80 do ano passado continua 
incontornável. 

Na sexta-feira, o trio de André Rosinha 
apresenta “Árvore”, o novo disco do con-
trabaixista. A fechar a primeira semana, o 
trio TGB, formado em 2003. 

Na segunda semana, os concertos co-
meçam dia 21, com o trio que junta Eduar-
do Raon, Luís Figueiredo e João Hassel-
berg, para apresentar “This Was What Will 
Be”. O projeto LAB, coliderado pelos mú-

sicos Ricardo Pinheiro e Miguel Amado, 
toma conta do palco na quinta-feira. 

O quinteto da pianista Isabel Rato traz 
consigo músicos de renome: João David 
Almeida, na voz, João Capinha, nos saxo-
fones (soprano, alto e tenor), João Custó-
dio, no contrabaixo, e Alexandre Alves, na 
bateria. É deles a sexta-feira. 

O SeixalJazz 2020 encerra a 24 de outu-
bro, com o quarteto do vibrafonista Eduar-
do Cardinho, na companhia de João Barra-
das, Bruno Pedroso e André Rosinha.  
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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

Os fundos e 
as maldições 
da região 
A REGIÃO DE SETÚBAL tem tudo 
para ser feliz, mas também tem as 
suas maldições, que encurtam, aqui 
e ali, o seu crescimento.
A mais recente tem a ver com os 
fundos comunitários desde que o 
Terreiro do Paço se lembrou de a 
considerar uma zona rica, a par e 
em igualdade de circunstância com 
a Grande Lisboa. Com este desfecho 
administrativo, a península de 
Setúbal - nomeadamente, aquela 
que acolhe a parte substantiva da 
população urbana - tem perdido, a 
cada Quatro Comunitário de Apoio, 
2 mil milhões de euros. 
Antes a anátema dos estigmas 
sociais, criados - se bem nos 
lembramos - por via de uma 
solidariedade territorial no pós Abril 
de 74, quando a região recebeu de 
braços abertos dezenas de milhar 
de conterrâneos oriundos das ex-
colónias. É um processo em curso, 
com altos e baixos, complexo, mas a 
caminho de ser dissipado.
Para não falar dos inúmeros 
investimentos públicos, 
verdadeiramente estratégicos, 
anunciados com pompa e 
circunstância, e que nunca saíram 
do papel, a par de outros que vão 
ficando pelo caminho, por culpas 
divididas, do Estado central e da 
própria região.
Dá ideia de que a sorte é madrasta 
para esta região que, mesmo assim, 
por forças endógenas, cresce, 
desenvolve-se e até, em muitas 
áreas, dá cartas por esse mundo 
fora. É uma sina, mas também um 
sinal de resiliência.
Ocorre-me falar em redor desta 
perceção a propósito dos fundos 
que o país vai gerir no quadro do 
Plano de Recuperação e Resiliência. 
São fundos extraordinários que, 
se a região se puser a jeito, serão 
mais uma vez aplicados somente 
em outras partes do país. Não é 
aceitável. 
Mesmo que isso nos custe aceitar, a 
nossa região é a mais pobre da Área 
Metropolitana de Lisboa, pelo que 
merece uma atenção extraordinária. 
Por outro lado, não podemos 
nunca rejeitar a nossa vocação 
industrial, mesmo que as nossas 
áreas protegidas, praias, paisagens, 
história e património sejam riquezas 
de peso. São essas que garantem a 
pujança do desenvolvimento.
Imagine-se - e já experimentamos 
alguns espirros - que a Autoeuropa 
se constipa, feche portas e zarpe 
para outras paragens... Antes que 
aconteça, precisamos de alavancar 
alternativas e diversificar o nosso 
tecido industrial, com aposta nos 
ninhos identificados no Pacto 
Verde Europeu. Precisamos de 
investimento, de mais empresas que 
ofereçam essa sustentabilidade.
Se o Estado não perceber isto, com 
tanto que a região tem dado ao país, 
estará mais uma vez a criar uma 
maldição que ata os desígnios do 
nosso futuro.  

CRÓNICAS DISTO E DAQUILO
CATARINA TAVARES
DIRIGENTE SINDICAL

A incerteza  
como única certeza

A PANDEMIA de Covid-19 colocou pes-
soas e instituições debaixo de pressão. 
Uma das instituições fundamentais da 
nossa sociedade a Escola, é disso exem-
plo. Há muito que a Escola está sob pres-
são, desde logo, quando deixou de servir 
uma elite e se tornou pública e para todos. 
A massificação coincidiu com uma alte-
ração do conceito de “criança” e da sua 
relação com o trabalho. Quando olhamos 
para os manuais escolares do passado 
confrontamo-nos com textos e repre-
sentações gráficas que ignoram, quase 
sempre, a idade dos jovens alunos. Numa 
sociedade que considerava natural o tra-
balho infantil, a escola reflectia essa men-
talidade convertendo precocemente os 
jovens em adultos, condição sine qua non, 
para se entrar no elevador social.

Hoje, trata-se ainda, de preparar os 
jovens para uma vida adulta saudável, 
produtiva e de lhes conferir empregabi-
lidade no médio/longo prazo, mas mais 
do que isso, “deixar” os filhos na Escola é 

também fundamental para a economia, e 
para que ambos os progenitores possam 
trabalhar. As Escolas estas tornam-se as-
sim, em muitos casos, a principal fonte de 
socialização, de formação, de educação 
e, o leque de conteúdos lecionáveis, es-
partilhados em “programas”, não pára de 
aumentar tornando-as, locais de armaze-
namento de crianças. 

A comunidade espera tudo da Escola, 
mas embora os professores portugueses 
revelem níveis de satisfação superiores 
à da média da OCDE, a verdade é, que se 
sentem largamente desvalorizados. Os 
“mestres de escola” eram figuras respeita-
das pela sociedade hoje, a profissão per-
deu a capacidade de atração, e o resultado 
é uma classe profissional envelhecida. A 
escassez de docentes qualificados assom-
bra de novo as escolas portuguesas. Na 
verdade, são apenas mais um grupo pro-
fissional que vai escasseando pois, nem só 
de professores se fazem as Escolas – au-
xiliares de ação educativa com formação 

adequada, psicólogos, assistentes sociais, 
técnicos de informática todos cronica-
mente escassos. 

Muito se tem falado do trabalho do fu-
turo, um futuro que a pandemia apressou. 
A Escola tem de se adaptar aos desafios 
do futuro. O desafio das aulas em video-
conferência foi vencido com sacrifício 
de alunos, professores, famílias. Agora, 
precisamos de educar para a curiosidade, 
para uma sociedade em que conhecimen-
tos e tecnologias exigem uma constante 
necessidade de actualização. Educar para 
o futuro é mais do que disponibilizar co-
nhecimentos, é disponibilizar ferramen-
tas de conhecimento e despertar a vora-
cidade do “aprender sempre”.  Mais, será 
necessário encurtar o fosso entre o uni-
verso escolar e o mundo do trabalho. Sem 
isso, a escola pública deixará de desempe-
nhar o seu papel de garante da igualdade 
de oportunidades num mundo em que, 
mais do que nunca, a incerteza será a úni-
ca certeza. 

Uma nova associação  
para debater as questões  
dos portugueses
NO FINAL DE 2019, antes portanto da 
pandemia da Covid-19 foi constituída 
uma Associação Cívica denominada 
Participar+ com o propósito de contri-
buir para debater no exclusivo âmbito 
da sociedade civil debates os desígnios 
nacionais e as funções soberanas do 
Estado, o que no entender de um dos 
fundadores se situam para “além dos 
debates da espuma dos dias,” para o re-
forço de uma conceção estratégica para 
o país.

Foram programadas pela associação 
várias iniciativas, entretanto prejudica-
das pela pandemia e pelo consequente 
estado de emergência que se lhe seguiu, 
razão pela qual a primeira iniciativa só 
ocorreu recentemente no Auditório 2 da 
Fundação Calouste Gulbenkian

O dia escolhido foi o 5 de Outubro, 
dia da passagem do 110º aniversário da 
Republica. 

São 20 os sócios fundadores, com di-
versificadas visões do mundo, mas com 
ideias transversais quanto à importân-
cia dos objetivos que entendem terem 

justificado a constituição da associação 
no período que se vive, de grande incer-
teza e de profundas transformações. 

Integram os fundadores, entre ou-
tros, dois ex Chefes de Estado Maior 
do Exército e da Armada, os generais 
Pinto Ramalho, que preside ao Conse-
lho Fiscal e o almirante Melo Gomes 
respetivamente, o autor do estudo en-
comendado pelo governo para a recu-
peração económica do país, o Professor 
António Costa Siva, o Bispo D. Januário 
Torgal Ferreira, a docente universitária 
da Sorbonne professora Isabelle Olivei-
ra, a Bastonária da Ordem dos Farma-
cêuticos e também docente Universitá-
ria Professora Ana Paula Martins, o ex 
Conselheiro de Estado Miguel Anacore-
ta Correia,  o general do 25 de Abril Luís 
Sequeira, o Presidente  da CIP António 
Saraiva, que preside à Assembleia Geral, 
o ex deputado José Ribeiro Castro, ou-
tros três docentes universitários, José 
Macaísta Malheiros, Ricardo Paes Ma-
mede e João Ferreira do Amaral para 
além de Vítor Ramalho, secretário geral 

da UCCLA que preside à direção
Sob a moderação da Professora dra 

Ana Paula Martins, perante um audi-
tório cheio a 1ª sessão teve por tema 
“Portugal-que prioridades para o futu-
ro?” intervindo de forma sequencial os 
Professores António Costa Silva, João 
Ferreira do Amaral e Ricardo Paes Ma-
mede, com debate animado no final por 
representantes de diferentes gerações e 
naturalmente de muitos jovens presen-
tes.

A Sapo, onde pode ser encontrado 
o vídeo da sessão-vídeos.sapo.pt/par-
ticiparmais transmitiu-a em direto e a 
associação já está presente nas redes 
sociais, num sítio e num Facebook.

Esperam-se com curiosidade e inte-
resse as próximas iniciativas tendo em 
vista o tema da primeira sessão, a quali-
dade dos oradores e a reação dos que a 
ela assistiram. 
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FIO DE PRUMO
JORGE SANTOS
JORNALISTA

SIGA O NOSSO CONCELHO
JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SEIXAL

Notícias, Catástrofes e Interrogações.

Mandatos

Seixal é sinónimo de sustentabilidade 
e participação

OS NOSSOS DIAS também são feitos de 
notícias. E as notícias são uma forma in-
direta de realidade. Mas no final, como se-
ria de esperar, está sempre a realidade. Às 
vezes nua e crua. A de agora é nua e crua. 
A realidade do turismo em particular.

No início de 2020 celebrávamos 2019 
como o melhor ano turístico de sempre 
em Portugal (mais uma vez). Seguiram-
-se um janeiro e um fevereiro excelentes: 
mais turistas; mais receitas; muitos anún-
cios de novos investimentos. O resto é 
história... de terror (económico).

“De repente não mais do que de re-
pente” caiu uma pandemia. Sem aviso 
nem previsão. Mesmo então, já em março, 
muitos (entre os quais eu) achámos que 
no verão tudo teria passado. Teria sido um 

breve sonho mau. Mas não foi. Essa foi a 
primeira lição: humildade é preciso.

As previsões das mulheres e dos ho-
mens são o que são, apenas uma possibi-
lidade. O planeta já pertence aos humanos 
mas não totalmente. Chegámos assim a 
outubro e o grande indicador do turis-
mo (olhar para o céu) revelou a realidade. 
Muito poucos aviões. Logo a ausência de 
turistas. Acrescentemos a esta conjuntu-
ra um número nacional, como um aviso 
à aviação: a TAP registou prejuízos de 582 
milhões de euros só no primeiro semestre 
deste ano. E para não se pensar que é só em 
Portugal, a Eurocontrol estimou (neste iní-
cio de outubro) que a indústria da aviação 
venha a ter, em 2020, perdas de 140.000 
milhões de euros. No relatório de abril a 

estimativa era de 110.000 milhões de euros. 
Vai, por isso, piorar antes de melhorar.

O turismo representa em Portugal 
132.000 empresas e os seus gestores e os 
seus trabalhadores. Em síntese: 320.000 
empregos. É este património que não se 
pode perder. Quando Portugal foi eleito, 
por três anos consecutivos, 2017, 2018 e 
2019, o melhor destino turístico do mun-
do nos World Travel Awards (WTA), pré-
mios que são considerados os Óscares do 
Turismo, foram estes trabalhadores e es-
tes gestores que os ganharam. Este saber 
e esta experiência que fez do país turístico 
o que ele é hoje não pode acabar numa fila 
para um Centro de Emprego.

A prioridade é assim fácil de enunciar: 
manter as empresas do turismo e os seus 

saberes e experiências. A morte anuncia-
da (não vale a pena fugir à realidade em 
nome de um irrealismo passivo e politi-
camente correto) de muitas empresas do 
turismo não pode incluir as melhores e o 
que elas conquistaram para o país.

O essencial da nossa oferta turística 
tem de se manter. Como? Já sabem a res-
posta, penso eu. O apoio do Estado é aqui e 
agora incontornável. Não é a ideologia. É o 
realismo. Olhando e avaliando atentamen-
te as estatísticas e os indicadores conheci-
dos do turismo parecem que, tudo junto, 
indicia que recuámos dez anos. Dez anos!

Venha bem depressa o futuro. Venha 
bem depressa o segundo trimestre de 
2021. Até lá cerremos os dentes e apele-
mos à inteligência. 

ANDÁVAMOS nós desde o início do ano 
muito ocupados com a pandemia, olhando 
uns para os outros sempre a ver se desco-
bríamos quem estava por detrás da más-
cara e surge a polémica da demissão do 
presidente do Tribunal de Contas, deixan-
do muito ocupados o primeiro-ministro e 
o Presidente da República e preocupado 
um presidente de um pequeno partido que 
já fez saber que vai chamar à Assembleia 
da República o presidente do TdeC que 
não foi reconduzido no mandato.

Na sequência desta não renovação de 

mandato, que há quase três décadas foi 
estabelecido que teria apenas quatro anos 
de vigência, logo se falou de outros cargos 
que têm as suas regras e que não têm cau-
sado grande controvérsia, embora haja 
sempre quem não esteja de acordo com 
as decisões tomadas pelos que estão no 
poder e que têm que decidir.

Vivemos há quase meio século em 
Liberdade mas há sempre quem procu-
re nem que seja uma vírgula para que as 
coisas corram mais de acordo com a sua 
maneira de pensar e embora haja muitos 

órgãos que são eleitos pelo voto univer-
sal, logo apareceram as limitações, como 
por exemplo a decisão da Assembleia 
da República que obrigou a que nas au-
tarquias os presidentes apenas poderão 
cumprir três mandatos consecutivos não 
interessando a quem legislou se o edil fez 
um bom trabalho ou não e quartando a li-
berdade ao munícipe de eleger o autarca 
que zela pelo interesse do concelho e ou 
da freguesia.

É uma realidade que há sempre muita 
gente disponível para que os seus parti-

dos os candidatem a um lugar com muita 
responsabilidade e também com algumas 
regalias, mas quando surge a palavra li-
mitação, quem decide deveria ter muito 
mais cuidado.

Imaginemos o que seria se agora apa-
recesse alguma mente brilhante a legis-
lar para que o mandato dos presidentes 
dos clubes passasse a ser limitado. Se tal 
acontecesse uma coisa teríamos como 
certa pois o descontentamento popular 
bem se iria fazer sentir em tudo o que é 
lugar. 

O SEIXAL é um município sustentável, 
onde defendemos e trabalhamos para um 
concelho com mais desenvolvimento so-
cial e económico, apontando caminhos no 
sentido de garantir uma maior sustentabi-
lidade, participação e qualidade de vida.

Foram exatamente esses fatores que 
sublinhámos na nossa participação no 
Portugal Smart Cities Summit 2020, o 
maior evento no País sobre o futuro das 
cidades. O stand da Câmara Municipal do 
Seixal deu destaque a dois projetos que 
assentam na participação e proximidade 
da população e em soluções tecnológicas 
para reduzir o consumo de energia e a pe-
gada de carbono: o Seixal + e o Seixal On.

O Seixal + é um projeto que visa uma 
maior participação e proximidade com 
a população. Para a sua implementação, 
foram criados gabinetes de participação, 
que organizam debates e realizam obras 
de acordo com as propostas e necessida-
des da população, intervindo no espaço 
público, como requalificações, ações de 

limpeza ou manutenção.
O Seixal On é um conjunto de projetos 

inovadores assentes em soluções tecno-
lógicas que pretendem reduzir o consumo 
de energia e desenvolver atividades e mo-
dos de vida mais sustentáveis e geradores 
de menos carbono. Um desses projetos 
é o Laboratório Vivo para a Descarboni-
zação da Baía do Seixal, uma área de ex-
perimentação de soluções inovadoras ao 
longo das margens da nossa Baía, entre as 
quais um ecorrestaurante, a utilização de 
veículos elétricos, ecopontos, iluminação 
pública e contadores de água inteligentes, 
entre outros.

Queremos ir mais longe na partici-
pação da população e acreditamos que o 
futuro pode e deve ser construído, preser-
vando o ambiente e o território em que vi-
vemos. Entre 2007 e 2018, já conseguimos 
reduzir em 36% as emissões de C02 no 
concelho, e temos previsões muito otimis-
tas nos ganhos ambientais em relação aos 
projetos que estão a ser implementados.

Porque defendemos um melhor am-
biente para todos, reuni-me com a secre-
tária de Estado do Ambiente para lhe dar a 
conhecer as nossas preocupações com as 
descargas de águas residuais não tratadas 
na Baía do Seixal e sobre o aterro sanitá-
rio intermunicipal do Seixal, gerido pela 
Amarsul, com impactos para os mora-
dores da zona, e solicitámos ao Governo 
uma melhor solução técnica e ambiental.

No passado fim de semana demos 
início à 37ª Seixalíada, com a inaugura-
ção do 4º pavilhão desportivo construí-
do neste mandato autárquico. A caminho 
das 4 décadas de existência a grande festa 
do desporto popular do concelho tem-se 
reinventado e superado os desafios que se 
colocam. Aproveito para agradecer e fe-
licitar todo o movimento associativo que 
está na organização desta iniciativa, além 
das escolas, instituições e empresas locais.  

Por último fica o convite para a 21ª 
edição do SeixalJazz que começa no dia 
15 e vai até 24 de outubro, no Auditório 

Municipal do Fórum Cultural do Seixal.  
«Voltar em segurança» é o lema para um 
ano atípico, em que a cultura ficou para 
muitos esquecida, mas não no concelho 
do Seixal. O Jazz está de volta e traz não 
só o som mas a esperança que é possível 
continuarmos a nossa vida, adaptando-a 
ao novo contexto mundial de pandemia 
de covid-19. Esta edição é feita com proje-
tos portugueses de qualidade indiscutível, 
onde saliento o nome do jovem seixalen-
se Ricardo Toscano, que vão enobrecer o 
palco deste festival internacional. Esta é 
também a nossa forma de apoiar os mú-
sicos portugueses que estiveram sem ac-
tividade durante muitos meses.

Viver no Seixal é viver num município 
onde a opinião de cada um conta, onde 
cada sugestão é transformada numa ação 
em prol da terra onde vivemos. Aqui a 
participação anda a par da qualidade de 
vida e de um melhor ambiente para um 
município cada vez mais sustentável e 
participado. 
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