
Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Nova testagem  
aos lares arranca 

terça-feira
Os funcionários de mais de 40 lares de 
idosos da região, com um mínimo de 
cinquenta utentes, vão ser testados a 

partir desta terça-feira. Uma iniciativa da 
Segurança Social em articulação com a 

autoridade de saúde e proteção civil.
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Distrito cada vez mais Superior
As instituições de ensino superior do distrito têm vindo a captar cada vez mais alunos e marcar posição 
no quadro nacional. As escolas do IPS já somam 7500 alunos, e o Piaget aumentou este ano 30%.  
Só o polo da Universidade Nova, no Monte Caparica, perdeu alunos.
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Aeroporto divide 
ambientalistas  

da Quercus
O presidente do Núcleo de Setúbal da 

Quercus, Paulo do Carmo, não compreende 
a mudança de posição da direção nacional 

da organização ambientalista sobre 
o aeroporto do Montijo, e continua a 

concordar com essa opção. 
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Jamaica  
com mais dinheiro, 

mas falta o resto
No total, Governo e a câmara do Seixal 

estimam 15 milhões para resolver de vez 
a reconversão do Bairro da Jamaica, onde 

ainda residem 171 famílias. O OE prevê 
mais uma injeção de capital, o município 

continua o realojamento.
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ENFOQUE

FOI EM 2000 que a Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Se-
túbal, a primeira no panorama nacio-
nal do Ensino Superior em Portugal, foi 
criada, celebrando-se este ano o seu 20º 
aniversário.  

O caminho percorrido orgulha o en-
sino superior em Portugal, o Politécnico 
de Setúbal e a região em particular. A sua 
capacidade de afirmação nas diferentes 
áreas da saúde, o seu reconhecimen-
to nacional e internacional, a procura 
elevada por parte dos estudantes e das 
famílias, a par de um modelo de ensino 
inovador, permitiram formar mais de 
3.000 profissionais em Enfermagem, Fi-
sioterapia e Terapia da Fala. 

O processo de ensino aprendizagem, 
baseado numa elevada robustez científi-
ca e numa forte componente prática, em 
contexto real de trabalho, e com proje-
tos desenvolvidos na e com a comuni-
dade, permite desenvolver competên-
cias relevantes e fortemente valorizadas 
no mercado de trabalho e nos contextos 
de saúde. São profissionais reconheci-
dos nacional e internacionalmente, com 

uma taxa de empregabilidade na ordem 
dos 99%, a mais elevada entre todas as 
escolas de saúde em Portugal.

Os projetos de investigação desen-
volvidos possuem um forte impacto 
na comunidade científica e na região, 
alicerçados numa elevada qualificação 
científica e técnica dos seus docentes, 
destacando apenas três. O projeto Split, 
em parceria com o ACES Arrábida e a 
Faculdade de Medicina da UNL, que 
desenvolveu uma metodologia que per-
mite melhorar a qualidade da prática e 
o custo-efetividade dos serviços presta-
dos aos utentes com lombalgia que re-
correm aos cuidados de saúde primários

O projeto vocologia do Fado, inédito 
no panorama nacional, que desenvol-
veu, após gravação de mais 100 vozes 
de fadistas, a Escala de Apreciação da 
Voz Cantada - EAVOCZ, um instrumen-
to de estudo áudio-percetivo da voz dos 
fadistas que permite caracterizar a voz 
cantada à luz de critérios científicos e 
também artísticos. Ou ainda o Projeto 
PReSaMe, desenvolvido por docentes e 
estudantes de Enfermagem, em estreita 

articulação com as Plataformas Supra-
concelhias da Península de Setúbal e 
Alentejo Litoral, que caracterizou as res-
postas na área da saúde mental nestes 
territórios. 

O projeto inovador e humanista é 
reconhecido pela sociedade, e tem sido 
concretizado sem instalações próprias, 
e apenas possível pela estreita colabora-
ção existente entre todas as escolas do 
IPS na disponibilização de instalações, 
mas que cria constrangimentos signifi-
cativos e que neste momento impedem 
o crescimento que o Politécnico de Se-
túbal almeja, que a região necessita e 
que a Escola de Saúde pode proporcio-
nar, designadamente através de clínicas 
pedagógicas, dirigidas à sociedade, alar-
gamento da oferta formativa e investi-
gação aplicada. 

O projeto de construção da ESS/IPS 
esteve previsto em sede de PIDDAC e 
OE, tendo sido abandonado pelo po-
der político. Em 2019, a Assembleia da 
República reconheceu esta carência e 
aprovou a resolução 115/2019 onde con-
sidera fundamental dotar o IPS de uma 

Escola de Saúde capaz de oferecer aos 
seus estudantes, docentes e não docen-
tes uma infraestrutura que dignifique e 
crie as condições para um ensino de ex-
celência na área da Saúde. Este projeto 
torna-se ainda mais relevante face ao 
período pandémico que atravessamos 
e aos investimentos previstos para a re-
gião na área da saúde, designadamente 
com a construção do Hospital do Seixal.

O Conselho Geral do IPS aprovou na 
sua última reunião uma moção, dirigida 
aos principais intervenientes neste pro-
cesso, para que a Resolução da Assem-
bleia da República se concretize e que 
sejam mobilizados os recursos finan-
ceiros necessários para a sua constru-
ção. É pois, tempo, de todas e todos os 
deputados eleitos pelo círculo eleitoral 
de Setúbal se unirem e exigirem que este 
projeto seja incluído no Orçamento de 
Estado para 2021. Contamos com o seu 
empenho, dando resposta aos anseios 
das populações que os elegeram. A Es-
cola Superior de Saúde, o Politécnico de 
Setúbal e a região precisam e merecem. 

PEDRO DOMINGUINHOS
PRESIDENTE INSTITUTO 
POLITÉCNICO DE SETÚBAL

Construção do Edifício da Escola 
Superior de Saúde – Um projeto  
que não pode continuar a ser adiado

NA REGIÃO SÓ A ‘NOVA’ DO MONTE DE CAPARICA PERDE ALUNOS

Ensino Superior cada vez mais forte
IPS e Piaget apontam para um aumento do número de inscritos.  
Os cursos profissionais estão a ser mais procurados porque, muitos, 
garantem mais oportunidades de emprego. Na Nova há, para já, um 
decréscimo de mais de 1000 alunos face ao ano transato. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR 

O NÚMERO DE ALUNOS no Ensino Supe-
rior no distrito de Setúbal está a aumentar 
significativamente face ao ano passado, 
apesar de ainda faltarem duas semanas 
para o encerramento das inscrições. O 
surgimento de novas licenciaturas e cur-
sos profissionais, faz com que existam 
hoje mais possibilidades de emprego e 
ajudam, de algum modo, a explicar o por-
quê deste crescimento.

Dos três estabelecimentos, dois con-
firmaram o aumento do número de es-
tudantes. Só a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova deram 
conta de um abaixamento nas inscrições. 
A informação prestada ao Semmais é que 
no ano letivo de 2019/2020 estavam ins-
critos 7.562 estudantes, dos quais 4098 
dispersos por licenciaturas e 2.837 por 
mestrados. Para este ano, o número é de 
944 inscritos para o 1º ciclo (sete licencia-
turas de três anos), 4.884 para 11 mestra-
dos integrados) e 653 para o 2º ciclo (dois 
anos).

Por sua vez, o presidente do Instituto 
Politécnico de Setúbal (IPS), Pedro Do-

minguinhos, disse ao nosso jornal que “até 
ao momento há cerca de 7.000 alunos ins-
critos e o objetivo, até final do mês, passa 
por atingir os 7.500”. “Corresponde a um 
aumento de dois ou três por cento face ao 
ano letivo anterior e a um crescimento de 
50% em relação a 2014”, afirmou. 

Já a presidente do Campus Universi-
tário do Instituto Piaget de Almada, Cle-
mentina Nogueira, salienta que apesar de 
ainda não ter terminado o prazo de inscri-
ções “regista-se um aumento do número 
de alunos de 30 por cento”.

TECNOLÓGICA E EMPREGABILIDADE 
ALAVANCAM AS INSCRIÇÕES 

Pedro Dominguinhos considera que 
a subida do número de estudantes passa, 
em grande parte, pela possibilidade de 
obtenção de emprego. Os cursos técnicos 
e profissionais que este ano vão ser mi-
nistrados no IPS são 20, advindo daí mui-
tas das candidaturas.

“As parcerias que o IPS tem com em-
presas e a AICEP, que visam a formação 
de executivos, são deveras importantes. 
Temos candidaturas a cursos profissio-
nais relacionados com as tecnologias 
que garantem a empregabilidade de, pelo 
menos, 80% dos alunos, tudo dependen-
do das necessidades das empresas. Essa 

Instituições do Ensino Superior têm  
cada vez mais alunos e ofertas formativas
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SUSTO COM INCÊNDIO  
NA LAGOA DE ALBUFEIRA 
O aparato em volta do incêndio 
na Lagoa de Albufeira, Sesimbra, 
terça-feira, chegou a antever 
proporções mais graves. 
Estiveram envolvidos seis meios 
aéreos, 22 viaturas e um total de 
73 operacionais.

PS SESIMBRA ESCOLHE 
CANDIDATOS ÀS 
AUTÁRQUICAS
Nelson Pólvora e Sérgio Faias, 
são os candidatos do PS à 
presidência da Câmara Municipal 
e Assembleia Municipal, 
respetivamente, nas autárquicas 
do próximo ano. O candidato 
quer um programa que ouça a 
população.

PJ DE SETÚBAL DETÉM 
SUSPEITOS DE ABUSO SEXUAL
A Polícia Judiciária de Setúbal 
deteve, ontem, um homem de 
60 anos e a ex-companheira, 
de 50, ambos suspeitos de 
abusarem sexualmente de 
uma menor, filha do elemento 
feminino do casal.

PROFISSIONAIS DO GARCIA 
DE ORTA INFETADOS COM 
COVID19
Dez profissionais de saúde do 
Hospital Garcia de Orta, oito 
enfermeiros e dois assistentes 
operacionais, testaram positivo 
para o novo coronavírus, 
informou a administração 
hospitalar, que garante ter ativado 
todos os procedimentos para a 
contenção. Até sexta-feira não 
havia surto junto dos doentes.

A câmara de Almada aprovou a adjudicação da empreitada da obra 
Cacilhas-Tejo - Visualização das Salgas Romanas e Qualificação do 
Circuito Turístico de Tejo. É um investimento de 2,4 milhões que 
deverá estar concluído no final do verão de 2021.

A zona Cacilhas-Tejo vai ter ‘nova cara’ no próximo verão

7DIAS

oferta de emprego, após três meses de es-
tágio, traduz-se num ordenado imediato 
de 1.200 euros”, adiantou o responsável.

O presidente refere ainda a impor-
tância de existirem cursos profissionais 
destinados a desempregados. Neste mo-
mento são dois, na área digital, sendo que 
um já iniciou e o segundo arranca em 
novembro. “Estamos a chegar a um pon-
to em que as vagas para as licenciaturas 
estão todas ocupadas, mas ainda possuí-
mos capacidade para ministrar mestra-
dos e cursos técnicos, que são os que ago-
ra permitem estabelecer protocolos com 
empresas e que também são direcionados 
a população desempregada”, adiantou.

Clementina Nogueira diz, por sua vez, 
que o Piaget está empenhado, este ano 
letivo, em reforçar os cursos na área da 
investigação, o que deverá motivar o au-
mento da procura, salientando ainda que 
a situação anómala derivada da pande-
mia está, também, a ser seriamente pre-
parada.

“Com todas as incertezas com que o 
novo ano letivo arranca, o Piaget encon-
tra-se preparado para lidar com os di-
ferentes cenários associados à situação 
pandémica”, acrescentou a diretora, di-
zendo aina que “nesse sentido, os nossos 
docentes encontram-se já em processo 
avançado de formação para a utilização 
de plataformas de ensino à distância e 
para a dinamização dos espaços forma-
tivos suportados na tecnologia. Esta for-
mação mais técnica, iniciada já no ano 
letivo anterior, tem sido acompanhada 
de formação a nível pedagógico para que 
sejam desenvolvidas metodologias de 
ensino-aprendizagem ativas e que tiram 
partido dos recursos digitais”. 

70 por cento  
dos alunos  
são do distrito
Dos mais de 7.000 alunos já inscritos 
no IPS, cerca de três quartos vão 
frequentar as 29 licenciaturas dispo-
níveis. Há também 16 mestrados e 
20 cursos técnico profissionais. “Os 
indicadores revelam que cerca de 
70% dos inscritos são naturais ou re-
sidentes no distrito, o que não deixa 
de ser importante de salientar, pois 
demonstra que a população, e não só 
os jovens, está cada vez mais sensibi-
lizada para a importância do Ensino 
Superior e dos cursos profissionais”, 
adiantou Pedro Dominguinhos.
No Piaget estarão disponíveis este ano 
sete licenciaturas, outros tantos mes-
trados e oito cursos técnicos supe-
riores profissionais, havendo ainda 11 
pós-graduações. Entre os novos cur-
sos destacam-se as licenciaturas de 
Educação Social e de Educação Básica 
com um novo plano de estudos

MAIS DE DOIS MIL FUNCIONÁRIOS VÃO SER TESTADOS A PARTIR DE TERÇA-FEIRA 

Operação abrange  
mais 40 lares do distrito
Diretora regional da Segurança Social elogia a articulação entre 
a instituição, a Saúde e a Proteção Civil. Os testes abrangem 
semanalmente 25 por cento dos funcionários de instituições  
com um mínimo de 50 utentes.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

INICIA-SE TERÇA-FEIRA, 20 de outubro, 
a realização de testes de despistagem à 
Covid-19 aos funcionários dos lares do 
distrito de Setúbal que possuem mais de 
50 utentes. Esta tarefa prolongar-se-á 
durante seis meses e será feita de forma 
faseada em cada uma das instituições, 
permitindo que as mesmas não fiquem 
desfalcadas em caso de ser detetado al-
gum contágio.

Conforme disse ao Semmais a diretora 
regional da Segurança Social, Natividade 
Coelho, vão ser intervencionadas no dis-
trito 43 instituições, sendo cinco na zona 
mais a sul, 24 da península integradas na 
rede solidária e, na mesma área, mais 15 
integradas na rede privada.

“É uma aposta forte do Ministério do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial nas ações preventivas. Uma ação que 
visa evitar novos surtos e que, do modo 
como está concebida, consegue colo-
car todas as instituições com 50 ou mais 
utentes no radar, uma vez que todas as se-
manas, em cada uma delas, serão testados 

25% dos funcionários”, adiantou.
Natividade Coelho enalteceu também 

a colaboração existente no distrito entre 
as três entidades que têm participado nas 
ações preventivas. “Tanto a Saúde como 
a Segurança Social e a Proteção Civil têm 
funcionado em excelente articulação, e 
esse é o segredo para a obtenção dos bons 
resultados”, disse.

AÇÃO DURA SEIS MESES E ENVOLVE 
MAIS DE 170 PROFISSIONAIS 

A realização destes testes estará a car-
go da ABC - Algarve Biomedical Center, 
que celebrou um contrato com a Seguran-
ça Social. De acordo com declarações ao 
Semmais do presidente da empresa, An-
tónio Marques, deverão ser testados men-
salmente e por um período de seis meses, 
mais de 2100 funcionários de todos os la-
res. “Em cada instituição serão testados, 
de cada vez, um quarto dos funcionários. 
Dessa forma mantém-se a operacionali-
dade dos serviços e obtêm-se resultados 
que, numa situação de revelarem algum 
caso positivo, permite mais rapidamente 
proceder ao isolamento”, explicou o res-
ponsável.

Salientando que os testes a realizar 
não são os denominados testes rápidos, 
mas sim os que transmitem maior fiabi-
lidade, António Marques explicou ainda 
que a Algarve Biomedical Center será 
responsável por todas as colheitas assim 
como pelo trabalho laboratorial. 

Para o efeito haverá 160 pessoas a in-
tegrar as equipas de recolha e mais 11 a 
desempenharem funções no laboratório.

O resultado dos testes a efetuar, se-
gundo a mesma fonte, será conhecido 
num período de 24 horas.  

“
Lamento 
as muitas e 
poderosas 
atitudes 
manipuladoras 
e populistas

JOSÉ ORNELAS 
CARVALHO
BISPO DE SETÚBAL E 

PRESIDENTE DA CONFERÊNCIA 

EPISCOPAL PORTUGUESA

5,5
Milhões de euros é o valor 

inscrito no Orçamento 

de Estado para o próximo 

ano como dotação para o 

lançamento do concurso de 

construção do novo Hospital 

do Seixal.
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Distrito de Setúbal,  
reduz número de 
casos confirmados
ANÁLISE PAULO LOURENÇO

À DATA de 11 de outubro o Distrito de Se-
túbal apresentava um total de 5.962 casos 
confirmados da COVID-19, registando-se 
na segunda semana de outubro um total 
de 395 casos (7,1%). Comparativamente 
com a primeira semana de outubro, a re-
gião regista menos 28 casos.

Ao nível das sub-regiões, a Península 
de Setúbal regista 392 casos e o Litoral 
Alentejano 3 casos. Comparativamente 
com a primeira semana de outubro am-
bos territórios apresentam uma redução 
de casos.

Relativamente à análise dos conce-
lhos na Península de Setúbal verifica-se o 
maior aumento de casos confirmados em 
Palmela (22,1%) e Alcochete (21,8%). Na 
região do Litoral Alentejano o maior au-
mento ocorreu em Grândola (2,0%).

Em termos absolutos, na Península de 
Setúbal os concelhos de Almada e Seixal 
representam 51,6% dos casos confirma-
dos (2.941). No Litoral Alentejano a maior 
representação de casos ocorre nos conce-

lhos de Santiago do Cacém e Alcácer do 
Sal (63,5%).

NOTA: A análise da evolução epidemio-
lógica do vírus COVID-19 numa determi-
nada região, considera-se que a obser-
vação do nº de casos confirmados só por 
si não permite tirar conclusões sobre a 
pandemia do território objeto de estudo.  
De acordo com a literatura científica pro-
duzida nos últimos meses sobre a ava-
liação do impacto das medidas tomadas 
no âmbito dos Planos de Contingência 
da COVID-19, é referida a importância do 
estudo da correlação de vários indicado-
res, nomeadamente, casos confirmados, 
casos recuperados, nº de óbitos, casos 
ativos, entre outros indicadores. 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA ATUALIZADA 
2ª SEMANA DE OUTUBRO

Fonte: https://covid19.min-saude.pt/relatorio-de-situacao/(extraído a 16.10.2020)

Var. semanal casos  
confirmados (nº)

Var. semanal casos  
confirmados (%)

Península de Setúbal Nº Total de casos 
confirmados* 1ª Semana 2ª Semana 1ª Semana 2ª Semana

Alcochete 95 7 17 9,9 21,8

Almada 1 485 143 92 11,4 6,6

Barreiro 684 38 25 6,1 3,8

Moita 656 36 13 5,9 2,0

Montijo 289 17 15 6,6 5,5

Palmela 199 11 36 7,2 22,1

Seixal 1 456 112 140 9,3 10,6

Sesimbra 210 14 10 7,5 5,0

Setúbal 628 40 44 7,4 7,5

Total Península de Setúbal 5 702 418 392 8,5 7,4

Var. semanal casos  
confirmados (nº)

Var. semanal casos  
confirmados (%)

Litoral Alentejano Nº Total de casos 
confirmados* 1ª Semana 2ª Semana 1ª Semana 2ª Semana

Alcácer do Sal 54 3 0 5,9 0,0

Grândola 51 1 1 2,0 2,0

Santiago do Cacém 111 0 2 0,0 1,8

Sines 44 1 0 2,3 1,2

Total Litoral Alentejano 260 5 3 2,0 1,2

Total Distrito de Setúbal 5 962 423 395 8,2 7,1

Centro de Dia Raio de 
Luz retoma atividade
Sete meses depois, o Centro Raio de Luz 
apresta-se para voltar a executar todas as 
atividades com os utentes. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O CENTRO DE DIA do Centro de Estudos 
Culturais e de Acção Social Raio de Luz, 
em Sesimbra, vai retomar as suas ativi-
dades, nomeadamente as de apoio aos 
idosos, depois de, devido à pandemia de 
Covid-19, ter encerrado portas a 16 de 
março.

“Reforçámos a formação, estudámos 
as diversas orientações e normas que fo-
ram sendo elaboradas relativamente à 
pandemia e elaborámos um conjunto de 
procedimentos vertidos num documento 
que designamos de Plano de Reabertura, 
e que a Autoridade de Saúde do ACES Ar-
rábida, deu luz verde para darmos este im-
portante passo para todos nós e acima de 
tudo para que a comunidade tenha a con-
fiança de que vamos, com novos procedi-
mentos E regras sanitárias, vencer a pan-
demia”, diz em comunicado a instituição.

Os responsáveis centro lembram que 
quando foi determinado o encerramento 
houve idosos que ficaram limitados ao 
apoio domiciliário, facto que não impediu 
os profissionais da instituição de os conti-
nuarem a apoiar.

A direção do lar garante, por outro 
lado, que todas as regras de segurança se-
rão observadas para que, a partir do mo-

mento de reabertura, que deverá ser úni-
co na Área Metropolitana de Lisboa, não 
existam possibilidades de contágios.  
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Depósitos de milhões de litros 
de combustível não ‘ferem’ ambiente 
Deputados do PS dizem que não há motivos 
para alarme e que apenas solicitaram à AR 
resposta sobre se têm ou não sido cumpridas 
regras de segurança.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

OS DEPUTADOS SOCIALISTAS eleitos 
pelo distrito de Setúbal aguardam que a 
presidência da Assembleia da República 
(AR) lhes responda a um conjunto de per-
guntas que enviaram indagando sobre o 
grau de perigosidade que possa existir na 
freguesia de Porto Brandão, Almada, onde 
há mais de 40 anos uma empresa privada 
armazena 55 milhões de litros de com-
bustível que é utilizado para abastecer 
embarcações no Porto de Lisboa.

Em resposta a uma solicitação do 
Semmais, o deputado Ivan Gonçalves, 
que é também o presidente da concelhia 
do PS de Almada negou que, ao contrá-
rio do que foi dito recentemente em al-
guma imprensa, exista qualquer estudo 
que tenha determinado a perigosidade 
dos depósitos. “O que queremos saber é 
se o Governo sabe se existe perigo? Que 
medidas preventivas têm sido adotadas? 
Qual o controlo que é feito no local? 
Quem o faz?”.

Ivan Gonçalves rejeita alarmismos 
em relação aos imensos depósitos que se 
localizam numa barreira em direção ao 
Tejo e lembra que a interpelação feita se 
justifica “pela necessidade de preservar 
a segurança da população, do meio am-

biente e também o património histórico 
existente próximo (a Fortaleza da Torre 
Velha ou Fortaleza de São Sebastião da 
Caparica, que foi edificada no século XV e 
é considerada monumento nacional des-
de 2012)”.

O deputado disse também que, até 
hoje, nunca o assunto foi discutido com a 
empresa privada que detém a unidade in-
dustrial considerada de nível superior de 
perigosidade, a ETC - Terminais Maríti-
mos. “Não pretendemos causar qualquer 
alarmismo. Queremos legitimamente sa-
ber se as medidas de segurança são apli-
cadas”, disse.

DEPUTADO ACREDITA QUE SINES  
É O LOCAL MAIS SEGURO DO PAÍS

O Semmais falou ainda com o também 
deputado socialista setubalense André Pi-
note Batista. Este responsável, que se tem 
debruçado sobre diversas questões am-
bientais no distrito, esclareceu que para 
além das instalações de Porto Brandão, 
existem mais dois locais, no Barreiro e 
em Sines, cuja segurança foi questiona-
da. “Não há qualquer indício de que es-
ses locais não sejam seguros. Atrevo-me 
mesmo a dizer que Sines será o sítio mais 
seguro do país”, afirmou.

“Não existe qualquer indício de falta 
de segurança em nenhum desses sítios. A 

prova disso é que as instalações funcio-
nam há dezenas de anos e, até hoje, não 
existem sinais de perigo eminente”, asse-
verou André Pinote Batista.

O deputado salientou que as próprias 
empresas que lidam com materiais po-
tencialmente perigosos “atualizam-se 
constantemente em matérias de segu-
rança e proteção ambiental”. “Tanto o 
Governo, como as câmaras municipais, 

a Agência Portuguesa do Ambiente ou 
o Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas, assim como as associações 
ambientais, estão suficientemente do-
cumentados sobre as empresas e o res-
petivo modo de funcionamento”, disse 
aquele responsável, lembrando que “não 
é por acaso que o distrito acolhe com 
êxito seis das dez maiores exportadoras 
nacionais”. 

Quercus Setúbal não acompanha 
cúpula nacional na ‘guerra’  
do aeroporto do Montijo
A Quercus nacional retirou o apoio ao aeroporto do Montijo. O Núcleo 
de Setúbal não compreende e diz tratar-se de “eleitoralismos internos”. 
Os ambientalistas estão desavindos dentro de casa.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

O NÚCLEO de Setúbal da Quercus, lidera-
do por Paulo do Carmo, continua a achar 
que a implantação do aeroporto no Mon-
tijo “é um mal menor” e contesta a posi-
ção da direção nacional da organização 
ambientalista que, esta semana, mudou 
oficialmente a sua posição, desta feita 
contra a opção Montijo.

Paulo do Carmo, que também presidiu 
a direção nacional da Quercus, até feverei-
ro deste ano, e tinha chancelado o ‘sim’ à 
decisão do Governo pró-Montijo, disse ao 
Semmais que “esta alteração de posição é 
incompreensível” e que só pode ser vista 
por razões “eleitoralistas” de Paula Nunes 
da Silva, a atual líder da Quercus nacional.

“Não houve nestes tempos qualquer 
alteração do projeto ou decisão do Gover-
no que justificasse esta mudança tão radi-
cal do posicionamento da Quercus sobre 
o aeroporto”, afirma o ambientalista. O 
líder da Quercus de Setúbal também não 
compreende a tomada “de uma decisão 
tão importante quando estamos a quinze 
dias de eleições para os novos corpos di-
rigentes” da organização.

Segundo o Semmais apurou, os três úl-
timos presidentes da Quercus, João Bran-
co, Nuno Sequeira e Paulo do Carmo, estão 
contra esta inversão de posição sobre o 
novo aeroporto, bem como os núcleos re-
gionais de Setúbal, Portalegre, Braga, Vila 
Real e Algarve. “O assunto foi muito estu-
dado entre as opções de Alcochete e Mon-
tijo, nomeadamente a questão das aves 
que migram entre os estuários do Tejo e 
do Sado, com vantagem para a opção da 
Base Área do Montijo, até pelo facto de ter 
já uma infraestrutura aeroportuária insta-
lada. Mas também a especulação imobiliá-
ria, com a opção Alcochete a contemplar o 
abate de milhares de sobreiros, e o proble-
ma do ruído, para o qual defendemos uma 
linha de investimento que permita uma in-
tervenção nos blocos habitacionais amea-
çados”, explicou o dirigente da Quercus. 

Deputados socialistas negam qualquer alarme  
em relação à segurança em Porto Brandão

Aeroporto no Montijo está a criar discórdia 
no seio da Quercus



17outubro2020  ⁄ ⁄  7

SOCIEDADE

Parque prisional do distrito em mutação
As cadeias do 
Montijo e Setúbal 
encerram. Pinheiro 
da Cruz também tem 
os dias contados. 
Surgirão novos 
presídios em Canha 
e em Azinheira de 
Barros. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

A MÉDIO PRAZO, nunca num período in-
ferior a dois ou três anos, todo o parque 
prisional do distrito de Setúbal pode ter 
sido alterado. A primeira das mudanças 
previstas, e que já está inscrita no próxi-
mo Orçamento Geral de Estado, tem a ver 
com o encerramento da cadeia de Setúbal. 
O mesmo deverá acontecer em breve com 
a do Montijo. Ambas as cadeias serão 
substituídas por uma de grandes dimen-
sões, a edificar na freguesia de Canha. O 
fecho do Estabelecimento Prisional de Pi-
nheiro da Cruz, em Grândola, continua a 
ser uma possibilidade em cima da mesa e 
até já existe um terreno para se construir 
no concelho um novo presídio.

Em Setúbal a cadeia local tem vindo a 
diminuir, nos dois últimos anos, o núme-
ro de reclusos, contando atualmente com 
pouco mais de uma centena. A ideia do 
Ministério da Justiça passa mesmo pela 
venda do edifício e até o nível de gestão 
do mesmo já decresceu, o que implicou 
a saída do comissário que ali prestava 
serviço há dez anos, tal como o Semmais 
avançou na última passada.

Em 2021 poderão, também, começar 

a ser feitas reduções no Estabelecimen-
to Prisional do Montijo, que agora conta 
com cerca de 300 reclusos. Estas pessoas, 
juntamente com as que estão a cumprir 
pena em Setúbal (e algumas do Estabele-
cimento Prisional de Lisboa, que também 
será vendido), deverão ser colocadas na 
cadeia a edificar em Canha, a qual terá 
uma capacidade para 600 a 800 reclusos. 
Segundo disse ao Semmais o presiden-
te da câmara do Montijo, Nuno Canta, o 

complexo será edificado na Herdade de 
Gil Vaz, aproveitando uma extensão de 
cerca de 150 hectares (metade do total). A 
autarquia pretende ficar na posse dos ter-
renos da atual cadeia.

PINHEIRO DA CRUZ ‘PRONTA’ 
A PASSAR PARA AZINHEIRA DE BARROS 

Já em relação a Pinheiro da Cruz, de 
acordo com o que disse ao nosso jornal 
o presidente da câmara de Grândola, Fi-
gueira Mendes, o encerramento das atuais 
instalações e a construção de um novo 
presídio é uma possibilidade “discutida 
há muitos anos”. 

“A câmara de Grândola comprou, 
por cerca de 450 mil euros, mais de 40 
hectares próximo da freguesia de Azi-
nheira de Barros. Esse terreno, tal como 
está informado o Ministério da Justiça, 
servirá para edificar a nova cadeia caso 
se opte pela venda de Pinheiro da Cruz”, 
afirmou.

As reuniões entre a edilidade e o Insti-
tuto de Gestão Financeira da Justiça têm-
-se intensificado, mas, até ao momento, 
segundo acrescentou o autarca, ainda ne-
nhuma decisão foi comunicada. No con-
celho, segundo Figueira Mendes, há mais 
de 50 pessoas a trabalhar na cadeia de Pi-
nheiro da Cruz. 

Essa é uma mais-valia em termos de 
empregabilidade que a autarquia não pre-
tende perder. 

Castelo e Igreja matriz de Alcácer  
reforçam património turístico
A cidade recebe por ano cerca de 30 mil visitantes.  
O presidente da câmara diz que, em breve, a Comporta  
será a principal referência turística do país. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O CASTELO e a Igreja Matriz de Alcácer 
do Sal são os dois monumentos que, por 
proposta da Direção-Geral do Património 
Cultural apresentada ao Governo, vão in-

tegrar a Zona Especial de Proteção (ZEP) 
da cidade.

De acordo com o anúncio que consta 
em Diário da República, a Direcção-Geral 

do Património Cultural propõe à secre-
tária de Estado Adjunta e do Património 
Cultural a fixação da ZEP do Castelo de 
Alcácer do Sal, classificado como mo-
numento nacional, e da Igreja Matriz da 
mesma cidade, também chamada Igreja 
de Santa Maria do Castelo, classificada 
como imóvel de interesse público.

Esta deliberação foi comentada ao 
Semmais pelo presidente da autarquia, 
Vítor Proença, que começou por afirmar 
que tanto o castelo como a Igreja Matriz 
são monumentos “de grande relevância 
e interesse público e nacional, pelo que a 
sua integração na Zona Especial de Pro-
teção serve para engrandecer o trabalho 
desenvolvido em prol do turismo na cida-
de e no concelho”.

Todos os elementos relevantes do pro-
cesso relativo ao castelo e à igreja matriz, 
como a fundamentação, restrições, planta 
da ZEP, da área de sensibilidade arqueoló-
gica (ASA), entre outros, estão disponíveis 
nas páginas eletrónicas da Direção-Geral 
do Património Cultural, da Direção Regio-
nal de Cultura do Alentejo e da Câmara de 
Alcácer do Sal.

Vítor Proença destacou o “crescimen-

to fortíssimo” do turismo no concelho, 
salientando que o mesmo recebe, anual-
mente, cerca de 30 mil visitantes, isto sem 
contar com os que circulam pelas duas 
grandes vias rodoviárias que o atraves-
sam. “A Comporta, que em breve será o 
mais forte nome associado ao turismo em 
todo o país, o rio Sado, a cidade de Alcá-
cer do Sal, as barragens ou a vila do Tor-
rão são locais de excelência e que atraem 
cada vez mais visitantes”, disse. 

Ícones  
do concelho 
O castelo e a igreja matriz, também 
conhecida por Igreja de Santa Ma-
ria do Castelo, construídos sobre 
antigas edificações romanas, estão 
atualmente e desde 1998 integrados 
no espaço da Pousada D. Afonso II. 
O castelo, cuja construção remonta 
ao século XII, é monumento nacio-
nal desde 1910, enquanto a igreja é 
considerada monumento municipal. 
Reza a História que a fortaleza foi 
um importante baluarte mouro, só 
sendo conquistada definitivamente 
em 1217, no reinado de D. Afonso II 
que, para consumar a vitória militar, 
teve de esperar que um cerco de 
dois meses, onde contou com a aju-
da de militares holandeses, surtisse 
efeito. Naquele lugar, que assumiu 
importância estratégica no controlo 
da costa, casou em segunda núpcias, 
em 1500, com a Infanta Dona Maria 
de Castela, o rei D. Manuel I.
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GOVERNO E CÂMARA DO SEIXAL PRECISAM DE MAIS DE 15 MILHÕES DE EUROS

OE contempla verbas  
para acabar com o Jamaica
São, ao todo, 896 
pessoas que vivem 
em condições 
miseráveis. Há 
alguns estudantes 
universitários, mas 
a maior parte não 
completou o 1º ciclo 
ou nem sequer sabe 
que estudos tem. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

AS 171 FAMÍLIAS que ainda residem no 
Vale dos Chícharos, vulgo Bairro da Ja-
maica, no Seixal, poderão finalmente, no 
ano que se vai iniciar, deixar aquele local 
degradado. A proposta de Orçamento de 
Estado (OE) que o Governo apresentou 
esta semana na Assembleia da República 
prevê verbas para resolver esta situação 
que se arrasta há anos. 

O dinheiro do Estado (ainda não ofi-
cialmente divulgado), juntamente com o 
do município, poderá ser o suficiente para 
que se consigam reinstalar todas as pes-
soas em residências na malha urbana do 
concelho, pondo assim fim a um dos mais 
complexos problemas de habitação não 
só do distrito de Setúbal, mas do país.

Segundo informação prestada ao 
Semmais pelos serviços da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, o acordo que estava es-
tabelecido com o Estado em 2017 previa 
um investimento de mais de 15,1 milhões 
de euros. A maior parte desta verba (cer-
ca de 8,3 milhões) seria paga pela própria 
câmara, cabendo o restante do investi-
mento ao poder central. Ao todo seriam 
reinstaladas 234 famílias. Atualmente, e 
de acordo com os levantamentos efetua-
dos, deveriam residir no bairro apenas 176 

famílias, sendo que surgiram mais 25 des-
de que se começaram a recolher os dados 
para a reinstalação (estas residentes não 
estão contempladas no processo de rea-
lojamento).

Um acordo entre o Estado (via Insti-
tuto de Habitação e Reabilitação Urbana), 
a câmara do Seixal e a empresa detento-
ra dos terrenos onde se localiza o bairro, 
a Urbangol, permitiu que várias pessoas 
acabassem por ser realojadas noutros 
locais do concelho. Contudo, os valores 
do arrendamento foram crescendo e o 
dinheiro disponível acabou por se revelar 
insuficiente para concluir a retirada de to-
dos os agregados familiares, daí que três 
das torres do bairro ainda hoje persistam, 
havendo gente a viver em casas nunca 
concluídas, em caves sem iluminação na-
tural, com puxadas de água, eletricidade 
e, em alguns casos, com esgotos cavados 
a céu aberto pelos próprios.

“Face ao exposto, a Câmara Municipal 
do Seixal reconhece tratar-se de uma si-
tuação de forte debilidade social e habi-
tacional, contudo, deveriam ser passíveis 
de maior financiamento pela administra-
ção central. Neste momento a procura em 
resolver a situação é urgente, mas a reso-
lução do problema habitacional, daquela 
população, implica a aquisição de habita-
ções dispersas pelo concelho e os valores 
praticados, também com a especulação 
de mercado, não se coaduna com o inves-
timento previsto inicialmente”, sintetizou 
a autarquia quando interpelada pelo nos-
so jornal.

RETRATO SOCIAL DA MISÉRIA VIVIDA 
POR VÁRIAS NACIONALIDADES 

O Bairro da Jamaica tem atualmente 
896 habitantes, que se encontram distri-
buídos por 171 famílias, segundo refere a 
câmara do Seixal. Do total de agregados, 

54 são constituídas por cinco ou mais 
pessoas.

Os dados compilados pela autarquia 
mostram que ali residem 509 pessoas 
com nacionalidade portuguesa. Há, tam-
bém, 30 angolanos, 12 cabo-verdianos, 59 
guineenses, um moçambicano, 196 são-
-tomenses, dez senegaleses e mais 79 pes-
soas cuja nacionalidade não foi possível 
determinar.

O grupo etário que prevalece é o dos 
36 aos 65 anos, com 303 indivíduos. Com 
18 a 35 anos foram contabilizadas 252 
pessoas, enquanto dos zero aos nove há 
113 residentes e dos dez aos 17 contaram-
-se 123. Houve 54 casos em que não foi 
possível apurar a idade.

Em relação ao grau de escolaridade 
dos residentes há de tudo. Contam-se cin-
co pessoas que não sabem ler nem escre-
ver, nove crianças que se encontram no 
pré-escolar, 162 indivíduos que têm ape-
nas o primeiro ciclo do ensino básico, 91 
com o segundo e 186 com o terceiro ciclo. 
Os que possuem o secundário são 188 e 
os que frequentam ou frequentaram o en-
sino superior são 21

Também há registo de 56 pessoas que 
não se apuraram as habilitações e mais 
169 que não prestaram qualquer infor-
mação. Restam, por fim, seis menores em 
amas, creches ou jardins de infância.

No que respeita à ocupação dos re-
sidentes, a edilidade do Seixal informou 
que 40 são pensionistas, 264 trabalham, 
144 estão desempregados, 239 estudam, 
seis são domésticas, duas estão desocu-
padas, três outras pessoas possuem situa-
ções não definidas e que há, também 111 
que não prestaram informação e 87 que 
não souberam dá-la.

Quanto aos rendimentos, segundo o 
município, a média anual bruta é de 338,83 
euros (cálculos em função das únicas 12 
pessoas que apresentaram os rendimentos 
à autarquia). Estes rendimentos estão dis-
tribuídos por 226 trabalhadores, 36 pen-
sionistas, 12 pessoas que recebem RSI, 74 
que possuem outras prestações não espe-
cificadas, 69 que se encontram em situa-
ções igualmente não justificadas e 479 que 
não prestaram qualquer informação.

Por fim, foi possível apurar que no 
Bairro da Jamaica existem quatro pessoas 
com deficiências físicas, uma com doença 
mental, duas com comportamentos aditi-
vos (álcool ou drogas), 11 com problemas 
não especificados, 24 com mobilidade re-
duzida e nenhum acumulador. 

Almada reabilita 
milhares de fogos
O município reconhece as carências e 
limitações, por isso a reabilitação vai chegar a 
mais de 2 mil fogos e há planos para construir 
3.500 habitações. 
TEXTO FERNANDO EMMES

A CÂMARA DE ALMADA lançou, recen-
temente, uma empreitada orçada em 700 
mil euros para a reabilitação dos 2.300 fo-
gos que integram o parque de habitações 
sociais espalhadas pelo concelho e, para-

lelemente, adquiriu mais 10 residências 
para arrendamento.

Com o tema da habitação a centrar as 
atenções neste concelho da margem Sul, 
Inês de Medeiros reconhece as carências 

na área, mas, garante que “estão a fazer 
projetos, numa política de aquisição em 
vez do arrendamento”.

Mas há ainda planos para avançar 
com o Projeto Habitacional Almada Poen-
te, iniciativa em parceria com o IHRU 
- Instituto da Habitação e Reabilitação 
Urbana, que prevê a construção de mais 
3.500 fogos. 

Contudo, segundo a autarca, o surgi-
mento do Almada Poente não faz adiar 
o que de mais urgente deve ser feito no 
município. “Prosseguimos com a nossa 
Estratégia Local de Habitação e continua-
mos com o esforço de reabilitação. Temos 
continuado o nosso trabalho da forma 
mais rigorosa, atribuindo (habitações) 
segundo o regulamento que não existia e 
que foi logo a nossa prioridade”, disse ao 
Semmais.

Em vigor está o novo Regulamento 
Municipal de Acesso e Atribuição de Ha-
bitação, o Habit’Almada, e a presiden-
te Inês de Medeiros assegura, acerca do 
novo projeto, que “a câmara irá também 
indicar beneficiários, tarefa normalmente 
decidida pelo IHRU”. 

“Neste momento, estamos numa lógi-
ca de colaboração dado que é a autarquia 
que está a fazer o levantamento das ne-
cessidades das pessoas e de todos os pe-
didos que nos vão chegando”.

Atualmente, no concelho, são mais de 
500 os agregados familiares que ainda vi-
vem em barracas. Os números dão conta 
de cerca de 450 no Torrão, Trafaria, perto 
de 10 nas traseiras da Escola da Trafaria, e 
aproximadamente cinquenta famílias nas 
Terras da Costa, junto ao IC20, na Costa 
de Caparica.

No bairro da Jamaica ainda vivem 171 famílias
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Barreiro inaugura 
Parque da Verderena 
em novembro
No terreno que esteve abandonado durante 
mais de uma década está a nascer um 
parque de excelência, que promete ser uma 
referência no Barreiro. A autarquia investiu 
mais de 1 milhão, mas há também um projeto 
imobiliário privado. 
TEXTO FERNANDO EMMES 

IMAGEM DR

SÃO QUASE 50 MIL METROS quadrados 
que, dentro de um mês, estarão disponí-
veis ao público e que a autarquia promete 
ser “um espaço de referência e de destino 
no Barreiro”, após um investimento su-
perior a 1 milhão de euros, por parte da 
câmara municipal. 

O Parque Recreativo da Verderena, 
localmente conhecido como “Polis”, vai 
abrir no início de novembro e “será um 
espaço de lazer, ocupando a zona ribei-
rinha junto ao rio Coina, com quiosques, 
parque infantil, zona de merendas e de fit-
ness e parque canino. 

Vai ser para os cidadãos poderem usu-
fruir, mas também para quem nos visitar, 
pois é uma área enorme e extraordinária 
frente de rio”, explica ao Semmais Frede-
rico Rosa, presidente da Câmara Munici-
pal do Barreiro. 

O projeto, que envolve ainda um inves-
tidor privado responsável pela construção 
do parque habitacional Barreiro Riverside 
Park, que prevê 518 apartamentos, nasce 
da resolução de uma insolvência que se 
arrastava há mais de uma década.

O processo, que deixou o terreno ao 
abandono, foi desbloqueado no final do 
ano passado com o envolvimento da au-
tarquia, banca e de uma parceria interna-
cional encabeçada pelos suíços da Foncie-
re Azur SA, e implicou o pagamento de 9,5 
milhões de euros, por parte da empresa 
privada, pelos cerca de 30 lotes de terreno 
que constituem toda a área agora inter-
vencionada.

INVESTIMENTO PÚBLICO FUNCIONOU 
COMO ALAVANCA DO PRIVADO 

A autarquia assumiu a concretiza-
ção do Parque Recreativo da Verderena 
e de toda a zona ribeirinha envolvente, 
enquanto os suíços vão edificar o novo 
parque habitacional. O espaço de lazer, 
inserido na União de Freguesias do Alto 
Seixalinho, Santo André e Verderena, é 
para Frederico Rosa, “um exemplo para-
digmático daquilo que se conseguiu e de 
muitos outros casos que realizámos no 
Barreiro. Fazer do investimento público a 
alavanca para o investimento privado. 

Aqui, neste caso, transformámos uma 
insolvência, uma massa insolvente de ter-
renos que estavam abandonados, num pro-
jeto que finalmente está a ser concretizado”.

Há vários meses, diz o autarca, que se 
juntam muitos curiosos junto à obra. “As 
pessoas param e fazem fila para espreitar. 

É o reflexo do desejo de ver o projeto con-
cluído. De ver um problema do Barreiro 
resolvido em prol de todos”, alega Frede-
rico Rosa. 

A obra no Parque Recreativo estará 
concluída até final do mês e a inaugura-
ção prevê-se ainda na primeira semana 
de novembro. 

Autarquia investiu mais de um milhão  
para construir o novo parque
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Ricardo Mourinho  
na vice-presidência do BEI 
O SETUBALENSE Ricardo Mourinho ini-
ciou, ontem, as funções de vice-presi-
dente do Banco Europeu de Investimento 
(BEI), integrando ainda o Comité de Ges-
tão daquela importante instituição finan-
ceira.

Mourinho, que foi secretário de Esta-
do Adjunto e das Finanças até à saída de 
Mário Centeno do Governo de António 
Costa, tinha sido indicado pelo atual mi-
nistro das Finanças, João Leão, no início 
de setembro, sendo que a candidatura 
portuguesa contou também com o apoio 
expresso de Espanha. 

Mourinho, natural de Setúbal e primo 
do treinador do Manchester United, já fez 

saber que esta é a altura certa “para fazer 
parte de uma organização-chave como o 
BEI, cuja missão principal é apoiar a eco-
nomia europeia, criar empregos, promo-

ver o crescimento inclusivo e sustentável 
e fomentar a igualdade”.

Antes de ter exercido as funções de se-
cretário de Estado Adjunto, do Tesouro e 
das Finanças, em 2015 e, depois, em 2017 
secretário de Estado Adjunto e das Finan-
ças, o quadro setubalense foi coordena-
dor da área de Conjuntura e Previsão do 
Banco de Portugal, onde também coor-
denou o Grupo de Previsão da Economia 
Portuguesa.

Nascido em Setúbal, em 1974, Ricar-
do Mourinho Félix foi professor auxiliar 
convidado da Faculdade de Economia da 
Universidade Nova de Lisboa, entre 2001 
e 2006.  

ANTIGO PRESIDENTE ENCABEÇA MOVIMENTO DE CIDADÃOS 

Ex-autarca Carlos Sousa  
quer reconquistar Palmela
Como cabeças de lista aos vários órgãos autárquicos tem apenas mulheres e todas sem 
experiência política. Mas são “conhecedoras da realidade do concelho” e estão apostadas  
em acompanhá-lo num projeto em que os palmelenses se revejam.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

A DECISÃO de voltar a concorrer à câma-
ra de Palmela, após ter deixado a política 
em 2006, foi tomada depois de sentir que 
não se revia na gestão autárquica atual 
e de perceber que muitos habitantes do 
concelho sentiam o mesmo. “Ao longo 
dos últimos anos fui convidado várias ve-
zes para integrar listas autárquicas, quer 
por independentes quer por partidos po-
líticos”, diz adiantando que nunca aceitou 
porque achou que não era o momento.

O momento chegou quando, em 2018, 
se tornou presidente do Centro Social de 
Palmela e se apercebeu do descontenta-
mento generalizado em relação ao traba-
lho do atual executivo dirigido por Álvaro 
Amaro. “Ao vir trabalhar para Palmela 
comecei a ouvir muita gente dizer que as 
coisas iam muito mal. Não foi uma nem 
duas pessoas. Ouvi muitas, e foi aí que 
percebi que não era só fumo, que prova-
velmente havia fogo e que as coisas não 
estavam realmente bem. Eu próprio, en-
quanto cidadão, não me revia nem me 
sentia representado por esta gestão. Foi aí 
que decidi que estava na altura de voltar 
à política.”

Diz que a seu favor tem não só o des-
contentamento dos palmelenses, mas 
também a experiência adquirida e o facto 
de que “as pessoas sabem como sou. Ao 
apresentar-me como candidato não vou 
enganar ninguém porque me conhecem”. 
Afinal foram 12 anos enquanto autarca 
em Palmela, primeiro como vereador de-
pois como presidente. E tem a certeza que 
os palmelenses já lhe perdoaram a saída 
para Setúbal. “Em brincadeira há quem 
me diga ‘Volta, Carlos, que estás perdoado 

por teres ido para Setúbal’, mas a verda-
de é que ter saído de Palmela também me 
deu experiência. Até o ter saído da política 
por uns tempos contribuiu para que hoje 
seja um homem mais rico a nível pessoal 
e profissional”.

Candidato aposta forte em cabeças de 
lista no feminino

A caminho dos 70 anos, o candidato 
sente-se preparado física e mentalmente 
para o combate autárquico e acredita que 
tem uma equipa forte e coesa que o acom-
panha no projeto que tem para Palmela. 
Como cabeças de lista aos vários órgãos 
tem apenas mulheres. “Uma escolha pon-
derada considerando as capacidades des-

sas pessoas enquanto cidadãs, uma vez 
que não têm qualquer experiência política. 
Não se trata de uma jogada política ter só 
mulheres! São pessoas que conhecem bem 
a realidade das suas freguesias e que são 
mais valias. Pessoas comuns porque em 
autárquicas, mais do que em partidos vo-
ta-se em pessoas. No poder local vale mais 
a forma de fazer, de ser e de estar na polí-
tica e na vida do que valem os partidos”.

Ana Sofia Ferreira da Costa, filha de 
António Ferreira da Costa, antigo presi-
dente da câmara de Palmela, é a cabeça 
de lista à Assembleia Municipal. Orlanda 
Matias concorre à junta de freguesia de 
Palmela, enquanto Vanessa Dias encabe-
ça a lista na Quinta do Anjo. Adelaide Reis 
e Liliana Marujo são, respetivamente, as 
candidatas às freguesias de Pinhal Novo e 
Poceirão Marateca.

É com esta equipa que Carlos Sousa 
quer voltar a liderar os destinos de Pal-
mela com o objetivo de tornar o con-
celho mais atrativo para empresários e 
investidores. Daí a forte aposta no ur-
banismo, pelouro que assegura que irá 
tutelar porque “a dinâmica económica e 
o desenvolvimento do concelho depen-
de da celeridade com que se responde às 
pessoas, particulares e empresariais, no 
que se refere ao urbanismo. Pode ser a 
diferença entre ver o investimento ficar 
em Palmela ou sair para um concelho 
vizinho”. Sabe que a tarefa não é fácil 
até porque “as pessoas estão muito des-
crentes na política e isso é algo que vou 
ter que mudar porque a política quando 
bem exercida é das profissões mais boni-
tas do mundo! E não há nada mais gra-
tificante do que trabalhar para o bem de 
uma população!”  

Liderança 
das CCDR’s
AS ELEIÇÕES para a presidência das 
novas comissões de coordenação re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo e do 
Alentejo, realizadas na passada terça-
-feira, ditaram as vitórias de Teresa Al-
meida e António Ceia da Silva, respeti-
vamente. 

Teresa Almeida, que já exercia o car-
go, foi eleita por 1063 votos favoráveis, 
num universo de 1987 eleitores.

Já António Ceia da Silva, ex-presi-
dente da Turismo do Alentejo / Ribatejo, 
obteve 512 votos favoráveis, sendo que o 
seu adversário, Roberto Grilo conquis-
tou 418 votos. 
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“VINGANÇA -UMA ÓPERA DO TEMPO DA TODI E DA MADONNA”

A obra de Jorge Salgueiro  
em estreia nacional em Palmela
A segunda criação da Companhia de Ópera de Setúbal, concebida e dirigida por Jorge Salgueiro, 
a partir de “A Vingança da Cigana” estreia, em Palmela, a 31 de outubro. A propósito da obra, o 
Semmais conversou com o compositor.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

“VINGANÇA – UMA ÓPERA do tempo da 
Todi e da Madonna” é uma revisitação da 
ópera “A Vingança da Cigana” de 1794, que 
tem libreto de Domingos Caldas Barbosa 
e música de António Leal Moreira. Jorge 
Salgueiro reescreveu a música, acrescen-
tou novas seções e reformulou libreto 

e dramaturgia. “Trata-se de um proces-
so que me parece original, pegar numa 
obra antiga e reescrevê-la, com paralelo 
distante no trabalho realizado por Igor 
Stravinsky para o bailado Pulcinella a 
partir (entre outros) de Giovanni Battista 
Pergolesi”, explica ao Semmais o maestro 

palmelense, um dos mais consagrados 
compositores da atualidade.  

“Vingança foi composta a pensar na 
Companhia de Ópera de Setúbal e a esco-
lha da obra de Leal Moreira resulta do fac-
to do compositor ter sido contemporâneo 
de Luísa Todi, mas também por sabermos 
que trabalhou diretamente com ela, pelo 
menos numa ocasião” adianta justifican-
do assim os motivos que o levaram a op-
tar por esta obra.

Com uma forma inovadora, provocado-
ra e irreverente, as composições de Jorge 
Salgueiro conquistam facilmente o públi-
co. “Serei um provocador? Gostava apenas 
que fossemos todos mais livres e mais feli-
zes. Olho os nossos preconceitos e medos, 
a nossa falta de coragem... Procuro que o 
que se ouve e vê concorram para uma obra 
global que, a partir do momento que a cena 
abre, se inicie um discurso consistente. 
Gosto do minimalismo, de linhas direitas, 
de simplicidade, de geometrias. E no meio 
de tudo isto, adoro a desorganização com-
pleta momentânea, um certo caos que real-
ça depois a organização estruturada”.

UM CURRICULUM PLENO DE SINFONIAS, 
ÓPERAS, TEATRO E MUITO MAIS

No currículo tem a autoria de mais de 
220 obras, entre sinfonias, óperas, música 
para orquestra, bailado, teatro e cinema, 
ao longo de mais de 30 anos de carreira. 
Mas projetos é algo que não lhe falta e que 
enumera facilmente. “Ui... tantas coisas. 

Música para teatro, para concerto. Neste 
momento estou a escrever para o Teatro 
O Bando e para o Teatro Estúdio Fonte-
nova. Além do meu trabalho habitual para 
crianças com a Foco Musical. Tenho pre-
vista a estreia da minha sétima sinfonia 
em novembro e em janeiro irei dirigir um 
estágio com jovens músicos”.

Atualmente a trabalhar com a Acade-
mia de Ópera de Setúbal e com o Coro 
Setúbal Voz, dirige um grupo de pessoas 
que, na maioria, não tinham experiência 
ou formação musical. Um desafio que 
considera maravilhoso. “São um grupo 
super unido, determinado e apaixonado 
pelo canto. Tornou-se a minha casa. Já te-
mos muita gente a ter aulas de canto e até 
de formação musical”.

A terminar deixa o convite para que 
o público assista à “Vingança” que man-
tém algumas das características da escrita 
original, e, simultaneamente, uma con-
frontação muito peculiar entre o estilo 
clássico e uma escrita contemporânea de 
influência minimalista e expressionista e 
até da música pop. 

A obra “situa-se no registo cómico, 
cruzado com momentos mais sérios, que 
lhe valeram a classificação de joco-séria. 
No final, repassa não apenas o caráter 
cómico do original, mas também o lado 
thriller que a minha versão veio sublinhar. 
Por estas razões, atribuí a Vingança o sub-
título Uma ópera do tempo da Todi e da 
Madonna”.   

EXIB Música entre  
o físico e o digital 
A segunda edição, 
em Setúbal, do 
Festival EXIB 
Música conta com 
Yamandu Costa, 
Teresa Salgueiro e 
Alma Nuestra como 
figuras de cartaz. 
O certame, que se 
realiza nos dias 29, 
30 e 31, adaptou-se 
às circunstâncias.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

A MOSTRA DE DE MÚSICA Ibero-Ame-
ricana, este ano subordinada ao tema “O 
Tom do Futuro”, apresenta três concertos 
ao vivo que vão ser difundidos em live 
streaming para todo o mundo a partir do 
Fórum Municipal Luísa Todi. 

Para além dos concertos, o certame 
que vai na sexta edição, a quarta realiza-
da em solo português, conta com confe-
rências, ações formativas e atividades de 
networking para profissionais, tudo em 
formato digital de forma a cumprir as 
orientações das autoridades de saúde.

A abertura da programação ao vivo 
cabe ao músico brasileiro Yamandu Cos-
ta, um dos maiores talentos do violão bra-
sileiro, que toca música clássica brasilei-
ra, mas também milongas, tangos, zambas 
e chamamés, numa mistura de estilos que 
resulta em interpretações únicas.

No segundo, 30 de outubro, a voz de-

licada de Teresa Salgueiro, artista com 
uma carreira de quase três décadas em 
que levou a música portuguesa aos qua-
tro cantos do mundo, preenche o Fórum 
Municipal Luísa Todi.

O concerto de encerramento, na noite 

de 31, cabe a Alma Nuestra, projeto mu-
sical de Salvador Sobral e Victor Zamora, 
com as participações de Nelson Cascais e 
André Sousa Machado, que explora e par-
tilha com o público sonoridades da Amé-
rica Latina, a par de ritmos do jazz.   
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ATÉ FINAL DE SETEMBRO JÁ FECHARAM NO DISTRITO 180 EMPRESAS

Curva das insolvências  
continua a crescer
Até setembro, o 
distrito de Setúbal 
perdeu 180 
empresas. E em 
matéria de novos 
negócios é o que 
menos registos 
apresenta, face a 
igual período do ano 
passado.

TEXTO FERNANDO EMMES 

IMAGEM DR

OS PRIMEIROS nove meses do ano dita-
ram o fecho de 180 empresas no distrito. 
Um aumento de insolvências de 4,6%, em 
comparação com o período homólogo de 
2019.  Os dados são da Iberinform, a or-
ganização espanhola especializada em 
crédito e caução, que analisa o compor-
tamento e desempenho das empresas da 
Península Ibérica.

O relatório aponta ainda para a cria-
ção de 1.939 novas empresas, um número 
que, comparado com o mesmo intervalo 
do ano passado, revela a mais alta varia-
ção negativa registada em todo o país, ou 

seja, menos 33.4%. Até setembro, os novos 
negócios representam apenas 4.6% do 
universo empresarial do distrito.

Confrontado pelo Semmais com os 
números, Nuno Maia, presidente da AI-
SET - Associação da Indústria da Penín-
sula de Setúbal, deixa antever que este é o 
primeiro sinal daquilo que vamos ter pela 
frente, afirmando que “as consequências 
reais desta inédita e severa conjuntura 
ainda estão por se anunciar totalmente”. 

Para o mesmo responsável, “a crise re-
sultante da pandemia não tem paralelo na 
História. As anteriores crises económicas 
ou sanitárias não tiveram esta dimensão. 
Pela primeira vez, todo o mundo, em si-
multâneo, desacelerou ou quase encer-
rou”.

Os impactos financeiros estão à vis-
ta e a subida das insolvências não sur-
preende o presidente da AISET, até por-

que, afirma, “num primeiro momento de 
brusca travagem económica é natural 
que inúmeras empresas tenham que ces-
sar atividade por deixar de ter mercado e 
viabilidade”.

Contudo, Nuno Maia lembra que a 
crise tem embates distintos no distrito. 
Se “na península de Setúbal as inúmeras 
empresas industriais que estão vocacio-
nadas para a exportação sentem naturais 
quebras na procura, as PMEs ligadas ao 
turismo, restauração e comércio de proxi-
midade, espalhadas por todo o território, 
são as que mais sofrem”. 

Quanto a saídas para o atual momen-
to, lança dois desafios. Por um lado, a ne-
cessidade de modernização das empresas 
do distrito, e por outro pede a intervenção 
do Governo “para que volte a criar e agi-
lizar as condições de acesso aos fundos 
comunitários”. 

Porto de 
Sines abre 
portas  
ao Brasil  
e Japão
Comitivas dos dois 
países estiveram 
na cidade portuária 
para aquilatarem 
as possibilidades 
de melhorarem 
negócios.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO

O PORTO DE SINES está a alargar os con-
tactos com os governos brasileiro e ja-
ponês de modo a aumentar o volume de 
negócios com empresas dos dois países. 
Nesse âmbito, na última semana, passa-
ram pela estrutura portuária a ministra 
das Agricultura brasileira e uma comiti-
va da secção económica da Embaixada 
do Japão. As perspetivas de melhorar as 
condições de exploração do agronegócio 
e as valências do novo terminal foram os 
aspetos abordados.

Os japoneses Yusuke Takahashi e Osa-
mu Azeyanagi foram recebidos na ad-
ministração do porto de Sines por José 
Luís Cacho, Duarte Lynce de Faria, Luís 
Miguel Silva (APS), Filipe Costa (CEO da 
aicep Global Parques) e Jorge d’Almei-
da (presidente da Comunidade Portuá-
ria e Logística de Sines), tendo-lhes sido 
apresentados “os detalhes do presente 
concurso para um segundo terminal de 
contentores; bem como as infraestrutu-
ras dedicadas ao gás natural existentes e 
as suas possíveis valências para projectos 
de hidrogénio”, informou, através de uma 
nota disseminada nas redes sociais, a ai-
cep Global Parques.

Já a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina, 
acompanhada pela ministra da Agricultura 
de Portugal, Maria do Céu Antunes, do se-
cretário de Estado Adjunto e das Comunica-
ções, Hugo Mendes, e do secretário de Esta-
do da Internacionalização, Eurico Brilhante 
Dias, tomou conhecimento das capacidades 
portuárias de Sines e da importância que 
este local pode assumir nas dinâmicas in-
ternacionais projetadas para os sectores do 
agronegócio e agroindustrial do Brasil.

Para os brasileiros, a utilização de um 
porto de águas profundas no sul do con-
tinente europeu, possibilita, por um lado, 
operações de transbordo para o norte de 
África, o Mediterrâneo e a própria Europa 
atlântica. Por outro lado, a instalação em 
Sines tem condições muito competitivas, 
de projetos de cariz industrial e/ou logís-
tico que acrescentem valor na cadeia lo-
gística agroalimentar. 
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SEGUNDAS ELEIÇÕES À PRESIDÊNCIA DO VITÓRIA EM MENOS DE DEZ MESES

Três candidatos a uma ‘cadeira’
São, por ventura, as eleições que acontecem em clima de maior controvérsia. O Vitória viu-se 
relegado para o Campeonato de Portugal na secretaria, apesar de ter conseguido a manutenção 
em campo, e não há memória de um estado financeiro tão conturbado no Bonfim.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

OS TRÊS CANDIDATOS que se apresen-
tam deparam-se como uma situação 
como há muito o Vitória não vivia. A jun-
tar aos muitos problemas financeiros está 
a situação desportiva da equipa de futebol 
senior despromovida ao Campeonato de 
Portugal. Cofres vazios e uma massa as-
sociativa descontente são o cenário para 
o segundo ato eleitoral do ano depois de 
Paulo Gomes e a sua equipa terem apre-
sentado a renúncia aos cargos que ocupa-
vam desde janeiro, quando confrontados 
com a decisão da Liga de Clubes.

Ao escrutínio apresentam-se três lis-
tas encabeçadas por Vítor Hugo Valente, o 
ex presidente derrotado por Paulo Gomes, 
Paulo Rodrigues, o polémico empresário, 
e Nuno Soares, que presidiu à Comissão 
de Auditoria do clube.

A lista A, de Vítor Hugo Valente, que 
presidiu ao clube entre 2017 e 2020, quer 
um “Vitória com futuro, um Vitória de 
primeira”, e com este lema pretende co-
locar o clube no lugar onde o tinha dei-
xado aquando das últimas eleições. O 

advogado foi o primeiro a formalizar a 
candidatura que é já a quarta que apre-
senta à liderança do clube, tendo vencido 
apenas em 2017. Com ele seguem alguns 
dos nomes que dirigiram o clube no pe-
núltimo mandato, entre eles o vice-presi-
dente José Condeças. António Carrapeta é 
o candidato à presidência da Mesa da As-

sembleia-Geral e Joaquim Neves a aposta 
para liderar para o Conselho Fiscal e Dis-
ciplinar.

Paulo Rodrigues encabeça a lista B 
e tem Sandro Mendes, antigo capitão e 
treinador do Vitória como mandatário. O 
empresário, que foi o primeiro a anunciar 
a candidatura, apresenta Nuno Soares e 

Miguel Aroeira, como proponentes à pre-
sidência da mesa da Assembleia-Geral e 
Conselho Fiscal e Disciplinar, respetiva-
mente. E como principal trunfo anunciou 
Bento Valente como coordenador do fute-
bol de formação do Vitória. Paulo Rodri-
gues diz que a sua equipa não se fica pe-
las intenções e que apresenta propostas e 
ações concretas.

A última candidatura a ser formalizada 
foi a de Nuno Soares. O empresário que 
foi presidente da comissão de auditoria 
do Vitória decidiu avançar à última hora 
para evitar que as eleições fossem “limi-
tadas a duas opções que, claramente, não 
refletem a maioria do eleitorado”. Nesta 
lista avançam David Leonardo como líder 
à MAG e Ana Cruz ao Conselho Fiscal e 
Disciplinar. Luís Cruz é o mandatário e, se 
vencerem, será também um dos vice-pre-
sidentes.

As eleições para a Mesa da Assem-
bleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal e 
Disciplinar dos setubalenses, realizam-se 
no pavilhão Antoine Velge este domingo, 
entre as 8h00 e as 22h00.  
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Uma 
aplicação e 
muitos erros 
Quando o primeiro-ministro 
aconselhou o uso da aplicação 
“Stayaway Covid” estive mesmo 
para avançar, em frente e em força. 
A ideia parece interessante. Vale a 
pena, nem que seja para salvar uma 
vida.
Mas o processo não foi bem 
conduzido, a começar pelo facto de 
muitos de nós estarmos fartos de 
ser impingidos com aplicações para 
tudo e para nada, a maior parte das 
vezes com intuitos nada benignos. 
Diria mesmo que o “Big Brother” - e 
não é o daquela confusão de gente 
na TV - já está desde há muito 
instalado em cada dos humanos, 
pelo menos nos que usam as suas 
ferramentas lineares: o computador 
e o telemóvel. 
Nesta equação, as aplicações e 
as redes sociais são o ingrediente 
maior e a voracidade das 
tecnologias o seu combustível 
incolor, dando expressão a esta Era 
da globalização em que todos nós 
queremos mais e mais e ainda mais, 
distorcendo as necessidades básicas 
e as mundanas, e ensaiando tempos 
ainda mais futuros, nos quais não 
será preciso um Covid qualquer 
para nos afastar e matar os afetos.
Passando por cima daquilo que 
podia ser uma decisão útil, através 
de uma campanha pública de 
informação e promoção deste 
novo serviço, o Governo optou, 
com o agigantar da pandemia, pelo 
caminho da imposição. Nada mais 
errado, lembra o exemplo chinês 
e abre um perigoso precedente, 
para não juntar os problemas 
objetivos: nem toda a população 
tem telemóvel e a fiscalização 
é inexequível, absurda e muito 
perigosa no que toca aos direitos, 
liberdades e garantias.
A aplicação, em si, mesmo com 
defeitos, pode ser útil. Rastreia num 
tempo útil de quinze minutos e 
os distanciamentos em redor dos 
dois metros. Parece salvaguardar a 
invasão de privacidade e garante o 
anonimato.
Trocou-se, neste caso, a 
sensibilização objetiva para uma 
ação voluntária da população por 
uma imposição duvidosa do ponto 
da ordem jurídica, lançando medos 
inusitados e a repulsa social.
Vamos ver como acaba, nesta 
torrente de uma crise sanitária 
sem precedentes e em relação à 
qual ninguém consegue antever 
um desfecho. Presumo que se os 
casos aumentarem, se os óbitos 
continuarem a este ritmo e com os 
hospitais a somar internamentos 
graves, não teremos que voltar a 
privar-nos de uma liberdade que 
não se deseja. Bem pior que colocar, 
com regras, no nosso telemóvel 
uma ferramenta que pode ajudar 
a minimizar riscos e a controlar o 
descontrolado avanço deste maldito 
vírus.  

“UMA CRIANÇA, um professor, um li-
vro e uma caneta podem mudar o mun-
do”. Estas palavras, da vencedora do 
Prémio Nobel da Paz Malala Yousafzai, 
não podiam ser mais verdadeiras. Pro-
porcionar às crianças de todo o mundo 
acesso a uma educação de qualidade é 
a única forma de podermos construir 
um mundo mais sustentável, equitativo 
e pacífico.

O encerramento das escolas por 
todo o mundo em virtude da pandemia 
de COVID19 causou enormes perturba-
ções no setor da educação, tendo afeta-
do mais de mil milhões de alunos.

Aqueles que já regressaram à escola 
deparam-se agora com novos proble-
mas: uso de máscaras, distanciamento 
social, escassez de meios para a lavagem 
das mãos e receio de ficarem doentes. 
Tendo em conta as disparidades exis-
tentes no acesso às novas tecnologias, 
muitas destas crianças não tiveram a 
oportunidade de assistir às aulas a par-
tir de casa nos últimos meses. Ficaram, 
deste modo, para trás, tornando o seu 
regresso à escola ainda mais difícil, tan-
to para elas como para os professores. 

Porém, estas crianças ainda são, de 
certa forma, as que têm alguma sorte. 
Os problemas que enfrentam são mui-
tíssimo menos graves do que o impacto 
catastrófico a longo prazo da falta de 
acesso à educação, nomeadamente nos 
países mais pobres ou afetados por con-
flitos ou crises. 

Sabemos, de crises anteriores, que 
quanto mais tempo as crianças estão 
sem escola menos probabilidades há 
de virem a regressar. Sabemos também 
que as crianças que não vão à escola 
estão expostas a maiores riscos de vio-
lência, abuso e exploração. No caso das 
raparigas acresce ainda o risco de casa-
mento ou de gravidez precoce. Ao cau-
sar a suspensão dos serviços básicos de 
saúde, nutrição, vacinação e proteção 
das crianças, a pandemia de COVID-19 
veio expor muitas crianças a subnutri-
ção, doenças, problemas de saúde men-
tal ou abusos. 

Em circunstâncias tão adversas, te-
remos, ainda assim, possibilidade de 
vencer a batalha pela educação das nos-
sas crianças? A resposta não pode dei-
xar de ser um rotundo «sim». Mas, para 
tal, como sucede com os alunos exem-
plares, precisamos de nos esforçar mais 

para atingir os resultados pretendidos. 
Para fazer face à pandemia mundial, 

a União Europeia e os seus Estados-
-Membros – a Equipa Europa – já de-
monstraram a importância do trabalho 
conjunto para obter melhores resulta-
dos. Dado o longo historial de resulta-
dos positivos obtidos pelas parcerias 
que estabelecemos, a UE e a UNICEF 
podem, em conjunto, fazer a diferença 
de forma duradoura quanto aos resulta-
dos da educação em todo o mundo.

Importa adotar desde já algumas 
medidas para salvaguardar o futuro das 
crianças, tirando partido dos esforços já 
envidados e permitindo abrir perspeti-
vas novas e inovadoras. Isto implica a 
realização imediata de fortes investi-
mentos, que permitam às crianças mais 
vulneráveis reingressar logo que pos-
sível no sistema de ensino. Implica ga-
rantir que as escolas são seguras e que 
os professores dão resposta às necessi-
dades dos alunos. Implica ainda refor-
mular os sistemas de ensino, de modo a 
que os alunos possam adquirir as com-
petências adequadas para o século XXI, 
nomeadamente competências digitais 
e espírito empresarial, preparando-os 
adequadamente para o novo mundo 
que irão ter pela frente. 

Recentemente, pudemos assistir a 
mudanças surpreendentes, com muitos 
governos a proporcionarem educação 
pela Internet, televisão, rádio e até pelos 
telemóveis. Por exemplo, na Somália, 
estão a ser carregadas aulas pré-gra-
vadas em tablets alimentados a energia 
solar que são disponibilizados às crian-
ças. No Quirguistão, as crianças podem 
beneficiar da aprendizagem à distância 
mediante plataformas na Internet, três 
canais de televisão e duas aplicações 
de rede móvel gratuitas. No Vietname, 
alguns módulos e exames foram ex-
cluídos do programa de estudos, tendo 
outros sido adiados para o próximo ano 
letivo, permitindo assim aos alunos re-
cuperar o atraso na aprendizagem ao 
longo do próximo ano e reduzindo a 
pressão académica e psicossocial.

Pelo que podemos ver, anunciam-se 
os primeiros sinais de retoma. Importa 
agora acalentá-los. É chegado o mo-
mento de reimaginarmos os sistemas 
de ensino, abraçarmos as novas tec-
nologias, eliminarmos os obstáculos e 
proporcionarmos sistemas de ensino 

modernos a todas as crianças.
Temos igualmente de colmatar o 

fosso existente em matéria de educa-
ção à distância. Importa tirar partido e 
investir no potencial da aprendizagem 
à distância, não só das competências de 
base – como a leitura e a matemática– 
mas também das competências digitais, 
empresariais e profissionais, para que 
os jovens possam ter acesso ao merca-
do laboral.

Acima de tudo, os orçamentos con-
sagrados à educação devem ser pro-
tegidos dos cortes impostos pela crise 
económica mundial. A educação deve 
ser encarada como parte integrante do 
plano de recuperação da COVID-19: em 
vez de retirarmos verbas à educação, 
devemos efetuar um investimento ain-
da maior no reforço dos sistemas de en-
sino. A educação é essencial ao desen-
volvimento humano e está subjacente a 
todos os investimentos efetuados pela 
UE na cooperação internacional, mere-
cendo ser reforçada no quadro da ajuda 
ao desenvolvimento futura. «Recons-
truir melhor» aplica-se tanto à educa-
ção como a qualquer outro setor.

A gravidade da presente crise exige 
uma resposta global e coordenada. A UE 
e a UNICEF querem estar na linha da 
frente da resposta a dar. A comunidade 
educativa deve delinear, em conjunto, 
um plano de ação global que proporcio-
ne a todas as crianças educação equita-
tiva e de qualidade.

Estamos perante uma oportunida-
de única para sair desta crise sem pre-
cedentes, passando a fazer as coisas de 
outra forma e combatendo as desigual-
dades através de sistemas sociais mais 
sustentáveis. 

Lutar por este nobre objetivo impli-
ca reconhecer que as coisas não podem 
ficar como estavam. Se retirarmos os 
devidos ensinamentos da situação em 
que nos encontramos, poderemos re-
formular e criar melhores sistemas de 
ensino, tanto para esta como para as 
próximas gerações. 

As crianças têm  
de voltar a estudar,  
mas não como antes

JUTTA URPILAINEN
COMISSÁRIA EUROPEIA  
DAS PARCERIAS INTERNACIONAIS
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OPINIÃO

ELISABETE ADRIÃO
VEREADORA DO PS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DO SEIXAL

ESPAÇO LIVRE E ABERTO
ZEFERINO BOAL
COLABORADOR

Seixal | Não basta a propaganda  
é preciso fazer obra

Não sou autoritário –  
mas tem que ser assim! 

CADA NOVO ANO LETIVO significa um 
novo desafio, mas este (2020/2021), é um 
ano diferente, marcado pela pandemia da 
COVID-19, pelo que se exige de todos o 
diálogo constante entre as escolas, a ad-
ministração central e autarquia local. To-
davia, no concelho do Seixal, o executivo 
comunista tem aproveitado do momento, 
acentuando, ainda mais, as adversidades 
no que respeita à área da educação, colo-
cando-se ao lado do problema e não do 
lado da solução!

Como é o caso do recente protocolo 
apresentado pelo governo às autarquias, 
para a remoção e substituição do amian-
to nas escolas públicas, identificadas no 
Despacho n. º6573-A/2020, documento 
que o executivo comunista recusou assi-
nar. Não o fez, mas está a executar a obra 
fazendo campanha como sendo do seu in-
vento, mas contando com o dinheiro que 
o governo irá conceder para esse fim.

O mesmo edil comunista, que acusa 

e promove manifestações contra a admi-
nistração central, pela não conclusão das 
obras na Escola Secundária João de Bar-
ros, foi recentemente confrontado com o 
mesmo problema, neste caso, numa obra 
da sua responsabilidade, na EB1/JI Aldeia 
de Paio Pires cuja empreitada ficou sus-
pensa devido a situação de incumprimen-
to por parte do empreiteiro. São situações 
similares, sendo de salientar, que a Escola 
de Aldeia de Paio Pires viu o seu emprésti-
mo bancário aprovado há mais de 12 anos 
(em 2008) para a realização da obra, a 
qual vai continuar por executar.

Ainda temos a situação da EB1/JI San-
ta Marta do Pinhal a funcionar desde se-
tembro de 2017, que ainda não mereceu 
ser inaugurada dada a ausência de licen-
ça de utilização, uma vez que as obras de 
construção ainda não foram concluídas.

Acresce dizer, que o executivo comu-
nista tem promovido graves desigualda-
des na gestão da Ação Social Escolar, por 

sua exclusiva teimosia, o qual tem impe-
dido que as famílias com crianças a fre-
quentar o prolongamento do horário do 
pré-escolar público, beneficiem de com-
participação financeira concedida pelo 
Estado Central. Estas famílias, são obriga-
das a pagar mais do dobro pela frequência 
da resposta social, do que as famílias do 
resto do país. Porque a lei não é cumprida 
no concelho do Seixal!

Convém recordar, que depois de mais 
2 anos de pressão por parte dos eleitos 
do PS, hoje, durante as pausas letivas, as 
crianças fruem do direito a uma refeição 
paga pelo mesmo valor que no resto do 
ano letivo e de acordo com o escalão de 
abono familiar que integram. 

O mesmo edil comunista, que enalte-
ce o pouco que faz, mas que escarnece o 
esforço dos outros, através da seminação 
de estruturas móveis exigindo ao governo 
que cumpra as suas obrigações, quando o 
mesmo não cumpre as suas. É o mesmo, 

que silencia, que são necessárias mais es-
colas, mais salas para o desenvolvimento 
das atividades letivas e não letivas, que 
garantam a cobertura integral do ensino 
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, 
onde continua a imperar o regime de ho-
rário duplo no 1.º ciclo EB, contrastando 
com o cenário existente noutros conce-
lhos do país. 

Este tem sido o modelo de gestão que 
o executivo comunista tem premiado toda 
a comunidade educativa, cujos intentos se 
limitam, em alimentar o marketing políti-
co eleitoralista comunista assente na de-
sinformação e no sabido queixume.  

Não deixa de ser curiosa, a posição do 
Partido Comunista quanto ao processo de 
transferência de competências do Esta-
do para as autarquias, pois quando surge 
a oportunidade para aplicar o que tanto 
apregoa, a palavra de ordem é para rejeitar. 

Não basta a propaganda é preciso fa-
zer obra! 

Somos informação 
segura e confirmada. 

OBRIGADO PELA CONFIANÇA

ATRAVESSAMOS um período de enor-
mes incertezas, derivado pelas questões 
de saúde pública, mas por muitas exter-
nalidades à governação normal do país ou 
dos países, para as quais não estávamos 
sensibilizados. Felizmente, que temos a 
comunicação social a fluir de um modo 
mais rápido que no século passado, seja 
com fatos verídicos ou “fake news”; mas 
também infelizmente, o modo como se 
comunica não criou novos padrões nos 
nossos governantes. Não têm o equilíbrio 
da palavra e em alguns casos exageram 
dos comentários e opiniões em vez de 
sentirem que devem transmitir decisões.

Criticamos a ditadura (democrata?) na 
China atribuindo-lhe méritos e deméritos 
no controlo da pandemia, na qual acredi-
tamos que muitos milhões de seres hu-
manos estão prisioneiros na sua livre cir-
culação, por nem sequer terem acesso às 
tecnologias e os outros milhões circulam 

com telemóveis perfeitamente controla-
dos pelo Governo; e agora temos um au-
toritário e criativo António que nos quer 
impor uma tecnologia em equipamento 
de natureza privada e eventualmente ser-
mos obrigados em trânsito em área pú-
blica facultar o equipamento a qualquer 
autoridade fiscal. Se não estivéssemos em 
Portugal e com um (des)governo “xucia-
lista” esta medida anunciada seria “fake 
news” e já o Trump teria caído da Casa 
Branca.

Mas, em Portugal ainda há quem acre-
dite em que está tudo bem e diga que o 
inquilino de S. Bento não tem que sair. En-
tendemos que os disparates, são tantos e a 
teia corruptiva a instalar-se é tanta que é 
bom que todos acordemos e desalojemos 
o inquilino de S. Bento, quer goste ou não 
o seu senhorio de Belém, a quem lhe falta 
coragem para tomar decisões difíceis no 
momento certo. Sobre a hipótese deste au-

toritarismo só tem que anunciar que veta 
e não remeter para terceiros a decisão, la-
vando as mãos do problema como pilatos.

Começa a instalar-se no país uma 
teia corruptiva, do mesmo modo que se 
instalou em 2005 até 2011, porque o seu 
líder nunca foi investigado nos casos de 
corrupção a montante, como exemplo a 
Freeport. 

Não é admissível, calarmos com as 
mentiras governativas e deixarmos colo-
car pessoas em locais chaves para controle 
dos euros que aí veem, como por exemplo 
o saneamento ocorrido (ao que parece) na 
Policia Judiciária, afastando Inspetores 
com experiência de cargos, e ali colocarem 
nomeados servidores do tipo “yes man” 
oriundos sabe-se de lá de onde.

Somos daqueles, que consideramos 
que a estabilidade politica podre é mais 
adversa para o sucesso de um país do que 
a crise politica e clarificadora. Se Portu-

gal, é um país soberano e independente, 
não tem que estar condicionado a não ter 
uma crise politica só porque não dá jeito 
ao atual de senhorio de Belém e à Presi-
dência da União Europeia, entretanto são 
instalados os soldados e sargentos ao ser-
viço dos oficiais corruptos.

Não estamos bem, mas devemos ficar 
bem. Tal também só passará se o dono de 
S. Caetano à Lapa arrepiar caminho ou for 
apeado do comboio laranja para o qual 
já demonstrou ter poucas qualidades de 
maquinista, é mais de fiscal de pequenos 
delitos. O PSD precisa de um líder com vi-
são estratégica para o futuro e não ficar 
confinado uma mentalidade dos anos ses-
senta do século passado.

Cada um tem que sair da sua área de 
conforto e dar um contributo social, cívi-
co, político e noutras áreas para mudar a 
cultura e as mentalidades de autoritaris-
mo pandémico instalada. 
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