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SIMARSUL JÁ INVESTIU 213 MILHÕES

Presidente da câmara  
de Palmela, Álvaro Amaro, 
À Conversa
Em fecho de mandato, Álvaro Amaro fala de 

quatro anos de grande investimento em todas as 

freguesias, período em que afirma ter lançado as 

bases estratégicas para o futuro do concelho. E 

explica as razões pelas quais Palmela continua a 

atrair novas empresas.
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Falta de guardas ‘abre’ 
portas a ataque na 
cadeia do Montijo
Um homem já identificado atirou pedras e um 

cocktail Molotov para o interior da cadeia do 

Montijo. A segurança é escassa e os vigilantes 

das torres de vigia foram abolidos. Os 

guardas prisionais afirmam que a passagem 

de droga e telemóveis é frequente.
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Região volta  
à estaca zero  
com a pandemia  
e clama apoios
A maior parte dos concelhos volta 
a apertar as restrições e os horários 
de abertura. Comércio e restauração 
clamam apoios num verão carregado  
de fumos negros.
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ENTRE A NECESSIDADE DE PROTEGER E A DE MANTER VIVO O COMÉRCIO 

Região em risco muito elevado  
clama por mais vacinas e mais apoios
Todos reconhecem que é preciso aumentar as medidas de proteção, mas todos clamam mais 
apoios lembrando os fumos negros que pairam sobre os empresários. Mais vacinas e mais 
dinheiro sintetizam o sentimento de autarcas, instituições e populações.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

HÁ SENTIMENTOS antagónicos relati-
vamente às medidas restritivas aplicadas 
nos concelhos do distrito de Setúbal, inte-
grados na Área Metropolitana de Lisboa, 
devido à pandemia. Se por um lado quase 
todos entendem que é necessário prote-
ger, por outro são cada vez mais as vozes, 
sobretudo entre os comerciantes, que se 
levantam clamando por mais auxílios. 
Mais vacinas e mais dinheiro são os ape-
los retidos.

“Vale-nos o take away”, diz Valentim 
Ciobanu, proprietário do restaurante Ar-
cada Almada, nesta cidade. Dono da casa 
desde 2020, este empresário está, auto-
maticamente, fora dos apoios estatais 
disponibilizados para comerciantes que 
tenham vindo a sofrer os efeitos da pan-
demia. “O facto de agora estarmos com 
medidas mais restritivas, com horários de 
fecho mais apertados, não interfere gran-
de coisa. Vamos trabalhando para fora e 
mantendo a casa a funcionar. Mas as pes-
soas têm de saber que, no nosso caso, a 
banca não deu qualquer auxílio e, para 
que seja possível manter as portas aber-
tas, tivemos de passar de quatro para dois 
funcionários”, adiantou.

O Barreiro é outro dos concelhos do 
distrito onde o vírus tem tido grande in-
cidência e que, por isso, tem motivado 
especiais medidas preventivas. Em de-
clarações ao Semmais, o vereador Rui 
Braga, colocou o foco na necessidade 
“de uma grande recuperação económi-
ca que é essencial fazer quanto antes”. 
“Compreendemos que é preciso travar 
a doença, fazendo cada vez mais testes e 
aumentando a vacinação, mas também 
sabemos que encerrar todos os servi-
ços e comércio pode ser fatal para muita 
gente”, disse.

Dando o exemplo do auxílio que o 
município tem prestado aos comercian-
tes, Rui Braga salientou a isenção de taxas 
decretada até dezembro deste ano. “Te-
mos isentado tudo o que podemos isentar. 
O valor dessas isenções que se vão man-
ter até ao final do ano é de 600 mil euros, 
uma verba significativa”, afirmou, acres-
centando, por outro lado, que a câmara 
mantém todo o apoio aos bombeiros, com 
quem tem equipas a trabalhar.

SEIXAL E ACISTDS REJEITAM 
APLICAÇÃO DE MAIS RESTRIÇÕES

Firme contra o aumento de medidas 
restritivas que possam afetar a atividade 
económica estão a autarquia do Seixal e 
a Associação de Comércio, Indústria, Ser-
viços e Turismo do Turismo de Distrito 
de Setúbal (ACISTDS). Numa declaração 
conjunta, estas duas entidades dizem 
que “não há justificação para o Governo 
acrescentar mais medidas restritivas que 
impeçam o normal funcionamento da 
vida económica, social, cultural e despor-
tiva do concelho e do país”.

A câmara entende que “o que é necessá-
rio é que o processo de vacinação seja mais 
rápido, bem como a testagem massiva e o 
rastreio de todos os novos casos, a par do 
reforço das equipas de saúde pública e da 
contratação de mais profissionais de saúde”.

Já a ACISTDS lembra que os seus as-
sociados representam uma enorme per-
centagem do tecido económico da região, 
valorizando o seu papel na economia lo-
cal e do país, não deixando, no entanto, de 
lamentar o “baixo nível dos valores dos 
apoios governamentais”, assim como as 
dificuldades para aceder aos mesmos e na 
lentidão, dizem, de como são disponibili-
zados.

“Ao invés de estratégias que se pautam 
por restrições sobre restrições, é preciso 
que o Governo implemente medidas con-
cretas para travar o crescimento acelera-
do dos níveis de desemprego, os milhares 
de despedimentos, os salários em atraso, 
bem como a resposta a dar aos problemas 
que atingem os setores mais vulneráveis 
da população”, refere ainda o texto assi-
nado pelas duas entidades.

O Semmais tentou também obter 
um comentário de algum responsá-
vel da câmara de Setúbal, tendo sido 
informado que o assunto em causa é, 
sobretudo, da responsabilidade das en-
tidades de saúde pública e segurança 
social.

Dos nove concelhos da península, sete 
encontram-se num nível de risco muito 
elevado. São eles Almada, Alcochete, Bar-
reiro, Moita, Montijo, Seixal e Sesimbra. 
Palmela e Setúbal são considerados de 
risco elevado. Em todos estes concelhos 
os estabelecimentos de restauração esta-
rão autorizados a funcionar até às 22h30. 
Deixam de existir restrições em relação às 
entradas e saídas nestes municípios, ape-
sar de não ser autorizada, sem que exista 
justificação, a circulação nas ruas após as 
23h00. 
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50 - Moralena 2715-029 - Pêro Pinheiro / Tiragem 20.000 (média semanal) / Reg. ICS: 123090. Depósito Legal; 123227/98 /    /   /jornalsemmais  

/ Ficha Técnica



9julho2021  ⁄    ⁄  3

ATUALIDADE

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

Falta de guardas 
propiciou ataque  
à cadeia do Montijo
Homem identificado, após se ter gabado nas 
redes sociais, atirou pedras e cocktail Molotov 
para dentro da prisão. Passagem de droga e 
telemóveis é frequente.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O ESTABELECIMENTO Prisional do 
Montijo foi atacado, na madrugada de 
domingo passado, através do arremesso 
para o interior, de pedras e de, pelo me-
nos, um cocktail Molotov. Não se verifica-
ram danos pessoais ou de monta mas, de 
acordo com diversos sindicatos ligados 
ao Corpo da Guarda Prisional, este aten-
tado, tal como algumas outras situações 
já identificadas em diversos presídios, só 
foi possível ter sido concretizado devido à 
falta de guardas. O autor terá, entretanto, 
sido identificado, depois de se ter gabado 
do feito nas redes sociais.

Fonte do Corpo da Guarda Prisional 
contactada pelo Semmais referiu que o 
arremesso de objetos para o interior das 
cadeias é “muito mais frequente do que se 

pensa”. “Normalmente o que tem aconte-
cido em diversas cadeias é a tentativa de 
introdução de droga e telemóveis. Este é 
o primeiro caso de que me recordo envol-
vendo um cocktail Molotov. Essas situa-
ções têm sido identificadas e, em conse-
quência, as direções dos estabelecimentos 
prisionais acabam por colocar estruturas 
de rede onde os objetos acabam por cair”, 
adiantou.

O mesmo responsável, que pediu o 
anonimato, considera que estes factos “só 
são possíveis porque não existem guardas 
prisionais em número suficiente para as-
segurarem todas as tarefas que lhes estão 
confiadas”. 

“Há quatro ou cinco anos, para tentar 
colmatar a falta de pessoal, o ministério 

(da Justiça) resolveu instalar um sistema 
de segurança denominado CCTV. Trata-
-se, resumidamente, de um equipamento 
de vídeo montado nas paredes e que per-
mite filmar qualquer tentativa vinda do 
exterior. Mas, para que o mesmo possa 
funcionar corretamente, é necessário que 
esteja pelo menos um guarda de serviço 
aos monitores na central, e isso nem sem-
pre é possível. Perde-se, portanto, o efeito 
preventivo que se pretende obter através 
da utilização do sistema de vigilância”, 
adiantou a mesma fonte. 

VIGILANTES NAS TORRES DE VIGIA 
FORAM ABOLIDOS NA PRISÃO 

No caso da cadeia do Montijo, onde 
estão atualmente quase duas centenas 
de reclusos, existem apenas 60 guardas, 
os quais, naturalmente, nunca estão de 
serviço em simultâneo. A falta de pessoal, 

afirmam as fontes contactadas, faz com 
que, por exemplo, tenham sido abolidos 
os vigilantes nas torres de vigia. Os sindi-
catos dizem também que existem cadeias 
de grau de gestão elevado que chegam a 
ter um só guarda para alas com mais de 
80 reclusos. “São situações perigosas e 
que podem ter más consequências a qual-
quer momento”, adiantam.

O Semmais apurou ainda que os Ser-
viços Prisionais terão, entretanto, chega-
do à identidade do homem que cometeu 
o atentado no Montijo. O suspeito terá re-
corrido às redes sociais para se vangloriar 
do ataque, estando agora indiciado crimi-
nalmente. 

Guardas dizem que arremesso de objetos 
para o interior das cadeias é frequente
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Contestação popular emperra projetos 
fotovoltaicos em Santiago do Cacém
A APA já se pronunciou contra a o maior projeto da Europa, previsto para Vale de Água. Ou há 
uma reformulação ou a obra não avança. No Cercal do Alentejo a população mobiliza-se contra 
empreendimento de 158 milhões.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O CONCELHO de Santiago do Cacém 
pode tornar-se, nos próximos quatro 
anos, a principal referência de centrais 
fotovoltaicas no país. Para tal basta que 
sejam aprovados dois projetos, um para 
o Cercal do Alentejo e outro para São 
Domingos/Vale de Água. Ao todo, só a 
área prevista para ser ocupada por pai-
néis solares é de cerca de 700 hectares. 
Há, no entanto, forte contestação das 
populações e também já existe um pare-
cer desfavorável da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) para um dos proje-
tos.

A mais recente objeção diz respeito à 
instalação no Cercal do Alentejo. Trata-se 
de um empreendimento em que os pai-
néis deverão ocupar uma extensão de 137 
hectares e que terá um custo superior a 
158 milhões. No entanto, os protestos dos 
habitantes da localidade poderão fazê-
-lo parar. A proximidade às casas, o aba-
te de floresta e a eventual contaminação 
de aquíferos, para além do aspeto visual 
que pode comprometer a procura turísti-

ca são os argumentos esgrimidos e que já 
foram apresentados à APA.

Em declarações ao Semmais o presi-
dente da câmara de Santiago do Cacém 
confirmou que ainda é desconhecida, re-
lativamente ao projeto do Cercal, a deci-
são da APA. “Não temos informação sobre 
o estudo de impacto ambiental. Sabemos, 
no entanto, que os pareceres já divulga-
dos levantam algumas preocupações”, 
disse.

Álvaro Beijinha adiantou, por sua vez, 
que em relação ao projeto de São Domin-
gos/Vale de Água, a APA já recomendou 
à empresa responsável, a alemã Prosolia 
Energy, que proceda a uma reformulação. 
“Têm de ser feitas alterações, nomeada-
mente no que respeita à proximidade dos 
painéis com as habitações, à criação de 
cortinas arbóreas, ao abate de árvores, 
etc. O projeto, conforme foi apresentado 
inicialmente, já foi reprovado pela APA. A 
câmara, que nada tem contra as fotovol-
taicas desde que as mesmas não preju-
diquem o bem-estar das populações, só 

aprovará ou não os projetos caso sejam 
dadas garantias”, acrescentou.

A central projetada para São Domin-
gos/Vale de Água ocupa uma área total de 
1.262 hectares, dos quais 535 são exclusi-
vamente para instalação de 2,2 milhões 
de painéis. Esta será, caso seja construí-
da (o prazo é até 2025) a maior estrutura 
do género em toda a Europa. No entanto, 

para além dos problemas já explicados e 
que foram aventados por populares, exis-
tem também questões relacionadas com a 
ocupação de terrenos da Reserva Ecoló-
gica Nacional e da Reserva Agrícola Na-
cional. A ser construída, esta central terá 
uma duração projetada de 30 anos, esti-
mando-se que possa evitar a emissão de 
595 mil toneladas de CO2. 

Simarsul reforça 
aposta no ecossistema
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 

A SIMARSUL, empresa que faz a gestão 
e exploração do sistema multimunicipal de 
saneamento de águas residuais da penín-
sula de Setúbal, anunciou que irá investir, 
até 2026, mais 32,4 milhões de euros na 
conclusão de alguns subsistemas, na rea-
bilitação de infraestruturas e na melhoria 
da eficiência e fiabilidade de processos.

Em declarações ao Semmais, membros 
do conselho de administração garantiram 
que os objetivos imediatos passam, ainda, 
por manter a aposta na preservação dos 
ecossistemas e da biodiversidade.

“A atividade da Simarsul é essencial 
para a região, para além de proteger o 
ambiente, a biodiversidade e a saúde pú-
blica, promove também a eficiência hí-
drica e energética, bem como valoriza a 
reutilização dos recursos resultantes do 
tratamento de águas residuais”, afirmam 
os responsáveis.

Esta aposta na preservação ambiental 
tem sido, de resto, evidente desde 2004, 
data desde a qual a empresa que trata das 
águas em oito dos nove concelhos do dis-
trito de Setúbal integrados na Área Metro-
politana de Lisboa (a exceção é Almada) 
já terá investido mais de 213 milhões de 
euros em todo o sistema.

De acordo com as fontes contacta-
das, terão sido tratados até hoje mais 
de 350 milhões de metros cúbicos de 
águas residuais. Deste total, cerca de 
30,48 milhões de metros cúbicos fo-
ram tratados em 2020, o que ilustra o 
aumento, face aos anos anteriores, do 
investimento nos sistemas de sanea-
mento.

O volume de águas residuais tratadas 
no ano passado dava, por exemplo, para 
encher 12.200 piscinas olímpicas (50 me-
tros de comprimento). 
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 SEIXAL, UMA TERRA 
ONDE É BOM VIVER 

O Seixal tem 95 km2 de superfície e está localizado na Área 
Metropolitana de Lisboa, na margem esquerda do rio Tejo. Junto 
à A2, a segunda maior autoestrada portuguesa que liga Lisboa ao 
Algarve, encontra-se a 20 minutos do centro de Lisboa e a 30 mi-
nutos do aeroporto, bem como junto de importantes nós viários de 
ligação a Espanha e norte do país.

Com cerca de 170 mil habitantes, é um dos concelhos mais jo-
vens da Área Metropolitana de Lisboa, e o 15.º do país em popu-
lação.

Dotado de equipamentos escolares, de saúde, desportivos, cul-
turais e sociais, espaços verdes e de recreio, o Seixal tem cada vez 
mais qualidade de vida. Com uma ampla frente ribeirinha, com 
cerca de 14 km de extensão, é um destino perfeito para a prática 
das atividades de náutica de recreio e passeios em embarcações 
tradicionais.

Fazer vela, canoagem, andar de bicicleta, conhecer o patrimó-
nio histórico e natural ou ir a um restaurante tendo a baía como 
cenário são atrações para moradores e visitantes. 

A agenda desportiva, cultural e social é diversificada e com ati-
vidades durante todo o ano, para todas as idades, seja com oferta 
municipal ou com projetos do movimento associativo popular.

O município promove o desporto para todos, o livro e a leitura, 
o ensino público e universal, estilos de vida saudáveis, melhor am-
biente, sustentabilidade e inovação, a cidadania e a não discrimi-
nação, o envelhecimento ativo e com direitos, o desenvolvimento 
económico e a criação de emprego. 

Concelho do Seixal

Terra para VIVER
Património para CONHECER
Território para INVESTIR
Espaço para INOVAR

C
.M

.S
.
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ENTREVISTA A JOAQUIM SANTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

O CONCELHO DO SEIXAL  
É TERRA DE FUTURO  
E CONFIANÇA
O concelho do Seixal tem história e património, tem oferta cultural, desportiva e educativa, 
está num caminho de desenvolvimento que o torna cada vez mais apetecível para as 
famílias, mas também para a instalação de empresas. A pandemia de covid-19 veio trazer 
novos desafios, mas não parou os projetos, tal como afirma Joaquim Santos, presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, que defende que esta é uma terra onde é bom viver.

Sem Mais (SM) – Quais foram as principais 
medidas que a autarquia tomou no 
combate à pandemia?

Joaquim Santos (JS)  - No apoio às 
famílias e na redução de encargos, por 
exemplo, reduzimos a taxa do IMI pelo 
6.º ano consecutivo e a tarifa integrada de 
água, saneamento e resíduos, que já era a 
terceira mais barata dos 18 municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa, foi reduzi-
da em 20%,  passando a ser mesmo a mais 
barata. Isentámos ainda as rendas de ha-
bitação social e as taxas de ocupação de 
espaço público para apoio ao comércio 
local.

Distribuímos 1 milhão de máscaras ci-
rúrgicas e 100 mil máscaras comunitárias 
à população.  Apoiámos as duas corpora-
ções de bombeiros com todos os meios 
para o combate à covid-19, com refeições, 
equipamentos, viaturas, bem como ou-
tras forças humanitárias e de segurança. 
Com as instituições de solidariedade so-
cial montámos uma plataforma de apoio 
às famílias afetadas pela covid ou pelas 
suas consequências económicas e conti-

nuámos a servir refeições aos alunos dos 
escalões A e B.

Os profissionais do Serviço Nacional 
de Saúde de Abril, e os seus profissionais, 
que apesar do enorme desinvestimento 
verificado nas últimas décadas, salvaram 
milhares de vidas. E a autarquia apoiou 
não só os profissionais do concelho, 
como o Hospital Garcia de Orta. Imple-
mentámos a Área Dedicada para Doentes 
Respiratórios e uma unidade de rastreio à 
covid-19 e, mais recentemente três cen-
tros de vacinação com todas as condições 
de higiene e segurança. Também assegu-
ramos transporte gratuito a todos os que 
vão ser vacinados e não têm como se des-
locar a estes centros.

Mantivemos a prestação de serviços 
públicos essenciais, para além de avan-
çarmos para novas necessidades, como 
foram a desinfeção de ruas e espaços, o 
apoio à testagem da população ou mais 
recentemente o apoio à vacinação. Os tra-
balhadores da Câmara Municipal do Sei-
xal estiveram sempre na linha da frente, 
no apoio à população.

Com estas e muitas outras medidas 
que tomámos, a Câmara Municipal do 
Seixal já despendeu, até este momento, 4 
milhões de euros em despesas relaciona-
das com o combate à pandemia e apoio à 
população.

SM - De que forma é que a pandemia de 
covid-19 afetou o desenvolvimento do 
município do Seixal?

JS - Claro que esta pandemia, e os seus 
impactos sociais e económicos, tiveram 
consequências no caminho de desenvol-
vimento do concelho. Aumentou o de-
semprego, aumentaram as necessidades 
de apoio social, suspenderam-se projetos 
e obras importantes. 

Aquilo que se exige para esta fase, para 
além do investimento no Serviço Nacional 
de Saúde, é um Plano Nacional de Desen-
volvimento, que tenha uma execução ime-
diata de modo a mitigarmos os impactos 
desta crise. O Governo aponta o Plano de 
Recuperação e Resiliência como a solução 
para a crise, mas a questão que lançamos 
é do calendário da sua execução.

Apesar dos impactos negativos do 
ponto de vista do orçamento, com que-
bras de receita e aumento de despesa, a 
Câmara Municipal do Seixal tem feito um 
esforço tremendo para manter ao máxi-
mo a rota definida, agora mais que nunca.

Os nossos objetivos são aumentar o in-
vestimento público, reforçando a oferta so-
cial do concelho; reduzir os custos das famí-
lias naquilo que são os encargos com origem 
na Câmara Municipal do Seixal; apoiar o 
investimento privado, com mais desenvolvi-
mento, riqueza e empregos qualificados.

SM – O que tem sido feito em termos de 
investimento público e privado?

JS - Em termos de investimento pú-
blico, a câmara municipal, mesmo em 
pandemia, abriu portas uma piscina mu-
nicipal, um centro cultural na área da 
medalhística e uma Loja do Munícipe. E 
temos concretizadas ou em curso várias 
dezenas de intervenções, de forma direta 
ou em parceria – só a título de exemplo, a 
construção de um Lar de Idosos, o apoio 
à construção de um centro de saúde, a 
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construção de uma universidade sénior, 
uma Loja de Cidadão, 4 pavilhões despor-
tivos, uma escola básica, um jardim de in-
fância, a requalificação de várias dezenas 
de escolas e jardins de infância da rede 
pública, 3 novos parques urbanos, no-
vos equipamentos de higiene urbana, um 
centro náutico, um centro de inovação, a 
requalificação de vias e passeios, vários 
parques infantis e equipamentos despor-
tivos ou 2 quartéis de bombeiros.

No apoio ao desenvolvimento do 
Concelho, são 900 milhões de euros de 
investimento que estão em curso no nos-
so território, com destaque para o Cam-
pus Hovione Tejo, num investimento de 
200 milhões de euros, que trará cerca de 
200 novos postos de trabalho, ou o Ho-
tel Mundet, que representa 16 milhões de 
investimento cujas obras irão ser reto-
madas em breve, para além de diversos 
projetos residenciais que vêm qualificar o 
nosso território. 

SM – O Hospital do Seixal é uma 
reivindicação do concelho há muitos anos, 
continua sem luz verde do Governo?

JS - O maior exemplo da falta de in-
vestimento público dos governos no con-
celho é mesmo o Hospital do Seixal, que 
continua a marcar passo. Agora que final-
mente o projeto de execução tinha sido 
adjudicado, sofremos novo revés com a 
impugnação judicial dessa adjudicação. 
Voltamos a insistir com a urgência da 
construção desta unidade hospitalar. Se 
o Hospital do Seixal já tivesse sido cons-
truído como tinha sido inicialmente pre-
visto no protocolo de 2009, a resposta à 
covid-19 tinha sido, de certeza, diferente 
para melhor.

Vamos continuar a manter a luta por 
esta necessidade, mas também pelos Cen-
tros de Saúde de Foros de Amora e Aldeia 
de Paio Pires; pela Escola dos 2.º e 3. ciclos 
e Secundária de Fernão Ferro; pelo prolon-
gamento do Metro Sul do Tejo; pela cons-
trução da Estrada Regional 10 com a pon-
te Seixal-Barreiro e pela substituição do 
Aterro Sanitário Intermunicipal do Seixal. 

Conseguimos fruto da nossa luta e 
reivindicação que as obras do Centro 
de Saúde de Corroios avançassem, bem 
como da Escola Secundária João de Bar-
ros, mas muitas outras necessidades con-
tinuam sem ver a luz do dia. 

SM- O que é que o futuro reserva para o 
concelho do Seixal?

JS - O concelho do Seixal é um terri-
tório de liberdade, inovação, qualidade de 
vida e bem-estar, ao serviço dos cidadãos 
e do desenvolvimento, da democracia e 
do progresso. O futuro é risonho para este 
município integrador, onde todos têm lu-
gar, onde há desporto para todos, cultura 
descentralizada e segura, projetos e tra-
balho visível na saúde, na área social, na 
habitação, onde a educação é uma priori-
dade, onde o movimento associativo des-
portivo, cultural e juvenil são parceiros 
insubstituíveis.

Esta é uma terra com uma história e 
um património insubstituíveis, que que-
remos preservar, ao mesmo tempo que 
apostamos na inovação e na modernida-
de, no turismo e no desenvolvimento eco-
nómico. 

O concelho do Seixal é terra de futu-
ro e confiança, é uma terra onde é bom 
viver.

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

DESCIDA PELO SEXTO ANO CONSECUTIVO
A Câmara Municipal do Seixal diminuiu, em 2021, a taxa de 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), uma medida impacto 
social na vida da população.
Esta redução teve em conta o particular relevo no contexto de 

crise sanitária, económica e social provocado pela pandemia da 
doença provocada pelo novo coronavírus.
No entanto, é de referir que a taxa tem vindo a descer há seis 
anos, com o objetivo de apoiar a população do concelho.

REDUÇÃO DA FATURA PARA TODAS AS FAMÍLIAS E EMPRESAS

SEIXAL TEM FATURA DE ÁGUA,  
SANEAMENTO E RESÍDUOS MAIS BAIXA  
DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
A Câmara Municipal do Seixal reduziu 
em 20 % a tarifa integrada de água, 
saneamento e resíduos sólidos, abdicando 
de cerca de 2 milhões de euros de 
receitas, desde abril de 2021. O objetivo foi 
apoiar famílias, instituições e empresas do 
concelho, perante os constrangimentos 
decorrentes da pandemia da covid-19.
Esta medida abrangeu todos os 
consumidores domésticos e não 
domésticos. 
O Seixal já tinha das três tarifas mais 
baixas de água, saneamento e resíduos 
da Área Metropolitana de Lisboa (AML), 
mesmo sem a redução de 20 %.
Em 2020, para um consumo de 120 m3/
ano (10 m3 mensais, cada família pagou 
20,01 € por mês. Com a redução de 20 %,  
o valor baixou para 16 €.

INVESTIMENTO DE 2 MILHÕES DE EUROS POR ANO

NOVO MODELO DE PASSE SOCIAL INTERMODAL

DEFENDA A SUA SAÚDE E A DOS OUTROS

A VACINA SALVA VIDAS
A vacinação é essencial para controlar a pandemia. Este 
é o caminho para conseguirmos viver com o vírus e evitar 
novos confinamentos.
A campanha de vacinação no concelho do Seixal está a 
decorrer em três centros municipais instalados pela Câmara 
Municipal do Seixal, que também disponibiliza transporte 

gratuito aos munícipes contactados para vacinação e que 
tenham dificuldades em deslocar-se aos centros. 
Deve efetuar o agendamento com, pelo menos, 24 horas de 
antecedência, através do número de telefone 210 976 099 
(dias úteis, das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas), ou do email 

transporte.vacinacao@cm-seixal.pt.

Para a implementação do novo modelo de passe social 
intermodal, o passe Navegante, a Câmara Municipal do 
Seixal investe 2 milhões de euros anuais. 
Esta medida representa uma enorme redução no 
preço do transporte público e permitiu simplificar o 
complexo sistema, uma vez que se aplica a todos os 
operadores de transporte da Área Metropolitana de 
Lisboa.
É de referir ainda o novo transporte coletivo de 
passageiros, a Carris Metropolitana, que ainda a partir 
de 2021, vai aumentar a oferta em 65 % no concelho.



IV  ⁄    ⁄ 9julho2021

CADERNO SEIXAL

DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE
A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a apostar nas áreas da cultura, desporto e da 
juventude projetando um conjunto de iniciativas e projetos que visam atrair diversos tipos 
de públicos. Um trabalho desenvolvido com o movimento associativo, juvenil, cultural e 
desportivo, parceiro de excelência da autarquia. 
A juventude constitui um dos pilares da atuação municipal, motivo mais do que suficiente 
para a concretização de ações inovadoras onde conta com a participação ativa dos jovens. 
Através de experiências pioneiras e de entretenimento, o Seixal oferece ainda um conjunto de 
novos equipamentos e serviços, através dos quais é possível viver a cultura e o desporto.

INICIATIVAS 
E PROJETOS 
DESPORTIVOS

INICIATIVAS  
E PROJETOS 
DA JUVENTUDE

INICIATIVAS 
E PROJETOS 
CULTURAIS

PAVILHÃO DESPORTIVO  
MUNICIPAL LEONEL FERNANDES
Situado no espaço da antiga fábrica Mundet, o 
equipamento inaugurado em junho de 2020, 
homenageia o antigo hoquista do concelho e serve para 
a prática de hóquei em patins.

PISCINA MUNICIPAL  
DE ALDEIA DE PAIO PIRES 
Um investimento municipal de 2 milhões e 300 mil 
euros, que se destaca pela eficiência energética. A 
piscina desportiva com seis corredores recebe mil 
utentes por dia.

CENTRO DE TREINOS  
DO AMORA FUTEBOL CLUBE
O novo centro de treinos é constituído por um campo 
de futebol, balneários e bancadas cobertas com 
capacidade para 1000 lugares. O equipamento resulta de 
investimento municipal de 2,5 milhões de euros.

SEIXALJAZZ
O Festival Internacional SeixalJazz é considerado um 
dos mais emblemáticos festivais do género em Portugal 
e em 2021, celebra 25 anos. Paralelamente, o festival 
organiza um programa com exposições, workshops e 
concertos didáticos.

CENTRO DE MEDALHA  
CONTEMPORÂNEA DO SEIXAL
A Câmara do Seixal recuperou um edifício histórico da 
Quinta da Fidalga, em Arrentela. O novo equipamento 
cultural afirma-se como um espaço internacional de 
valorização e produção da medalhística. O centro tem 
um sala de exposições, duas salas para oficinas, um 
centro de documentação e uma sala para acervo.  

CENTRO CULTURAL DE AMORA
A construção do novo equipamento cultural do 
concelho já foi adjudicada. O edifício vai ter uma sala 
de espetáculos para teatro, cinema, dança, música e 
realização de conferências, o Centro da Juventude e 
ainda o polo da Biblioteca Municipal do Seixal em Amora.

À BABUJA- FESTIVAL  
DE STREET ART
A iniciativa que já leva 3 edições, alia a requalificação do 
espaço público à arte urbana, cujo poder transformador 
é cada vez mais marcante. Para tal convida jovens 
criadores reconhecidos no meio da street art.

PROGRAMA DE ACESSO  
À HABITAÇÃO PARA JOVENS
Casa própria para a juventude a preços acessíveis é a 
aposta do Executivo que lançou recentemente o projeto-
piloto que coloca em hasta pública a construção de um 
edifício com 8 frações para posterior venda a jovens do 
concelho. 

DRIVE IN ARTE
O Drive In Arte é uma mostra de pintura em grande 
formato que constitui um ponto de encontro entre o 
trabalho de jovens artistas e um público heterogéneo. A 
14.ª edição da exposição, irá decorrer entre setembro e 
dezembro, na Estrada Nacional 10, nas Paivas, Amora.
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PARQUE METROPOLITANO  
DA BIODIVERSIDADE
Localizado na Verdizela, este parque será o segundo maior 
parque da Área Metropolitana de Lisboa e engloba um total 
de 400 hectares. Numa primeira fase, a implementação irá 
abarcar cerca de 7 hectares.

PARQUE URBANO DO SEIXAL
Com 5,3 hectares, é composto maioritariamente por 
mata mediterrânica,  integrando 75 espécies de árvores e 
grandes arbustos e englobando uma rede de percursos 
com espaços de jogo e recreio e locais de estadia e de 
recreio informal.

REDE DE HORTAS URBANAS
A Câmara do Seixal disponibiliza terrenos do domínio 
municipal para a instalação de hortas urbanas (hortas 
sociais, recreativas e pedagógicas) e de projetos de 
empreendedorismo agrícola, visando acrescentar 
benefícios socioeconómicos, de qualidade de vida e de 
saúde para a população.

AÇÕES SEIXAL MAIS PERTO
Às quartas-feiras e sábados, os trabalhadores de vários 
serviços da câmara municipal deslocam-se a uma área 
previamente definida para realização de uma intervenção 
geral de qualificação do espaço público, em complemento 
do trabalho diário desenvolvido pela autarquia.

RECOLHA DE BIORRESÍDUOS
O Seixal é o primeiro município da região a implementar 
o sistema de recolha seletiva de biorresíduos, no âmbito 
do projeto Recolher Porta a Porta para Valorizar. Integrado 
no Seixal On, o projeto foi implementado nas zonas já 
abrangidas pela recolha de resíduos indiferenciados.

NOVO MODELO DE HIGIENE URBANA 
A Câmara do Seixal está a substituir contentores 
convencionais de recolha de resíduos urbanos com 800 e 
1000 litros, por contentores semienterrados, com o dobro 
da capacidade.

SEIXAL WI-FI
O Seixal implementou uma infraestrutura de rede wireless 
para permitir a todos os residentes e visitantes do concelho 
um acesso gratuito à internet. São já vários os locais com 
acesso livre à internet, incluindo edifícios municipais, 
parques urbanos e jardins, entre outros.

MOBILIDADE ELÉTRICA  
E POSTOS DE CARREGAMENTO
A autarquia do Seixal está a proceder à abertura de 
concursos para instalação de postos de carregamento 
para viaturas elétricas, visando dar resposta ao crescente 
número de veículos elétricos e híbridos em circulação e 
corresponder ao desafio da descarbonização das cidades.

LABORATÓRIO VIVO PARA A DESCARBONIZAÇÃO
O Seixal tem em curso a implementação de um 
Laboratório Vivo para a Descarbonização, englobando 17 
projetos a desenvolver e a aplicar de forma integrada em 
torno da Baía do Seixal, referentes às áreas da mobilidade, 
energia, economia circular, ambiente e habitação.

AMBIENTE, 
HIGIENE URBANA  
E INOVAÇÃO
No concelho do Seixal, a política de 
ambiente e higiene urbana caminha a 
par e passo com a inovação. Neste sentido, 
a Câmara Municipal do Seixal investe 
nas soluções mais atuais de promoção 
da sustentabilidade, visando melhorar a 
prestação de serviço público e conjugar a 
qualidade de vida urbana com natureza e 
as melhores práticas ambientais.
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TURISMO, DESENVOLVIMENTO 
ECONÓMICO E PARTICIPAÇÃO 
O Seixal desperta cada vez mais o interesse de muitos investidores atraídos pela baía. A 
edificação de novos empreendimentos náuticos e hoteleiros, na frente ribeirinha do Seixal, 
integra uma estratégia de dinamização turística ligada ao património natural e à Baía do 
Seixal, autêntica pérola à beira-Tejo.  
O território regista a chegada de novos grupos empresariais, um importante passo na 
estratégia de desenvolvimento económico e social, com a criação de novos postos de 
trabalho alicerçados em serviços tecnológicos. 
Já ao nível da participação pública, a autarquia aposta na dinamização de plataformas 
informáticas e na implementação de gabinetes de participação, com o objetivo de prestar 
um serviço público de qualidade e próximo das populações.

HOTEL MUNDET
Vai nascer um hotel de quatro estrelas na antiga fábrica 
de cortiça do Seixal. O projeto conta com 84 quatros, 
spa, health club, piscina, restaurante e bar. A unidade 
manterá na sua arquitetura as memórias da fábrica de 
cortiça e resulta do investimento de 16 milhões de euros 
por parte do Grupo Libertas. 

CENTRO NÁUTICO DE AMORA
O edifício em madeira de inspiração palafítica é 
composto por dois blocos de 560 m2 e será utilizado 
pelo Clube de Canoagem de Amora e pela Associação 
Naval Amorense. Um investimento municipal de 2 948 
000 euros que dará um novo acesso à água e maior 
capacidade de armazenamento de embarcações. 
A infraestrutura potenciará a prática da canoagem, 
bem como as potencialidades da verdadeira praça do 
município, a Baía do Seixal.

CENTRO INOVA MIRATEJO
O projeto funciona como uma incubadora de empresas, 
fomentando a criação de emprego e a modernização 
do tecido económico. Os espaços são disponibilizados a 
pessoas singulares e coletivas para instalação sustentada 
de projetos empresariais que estejam a ser iniciados, 
proporcionando áreas para trabalho, consultoria de 
gestão, contabilística, financeira e jurídica.

FÁBRICA DA HOVIONE NO SEIXAL
A empresa farmacêutica vai construir um novo complexo 
industrial de alta tecnologia no Seixal, num investimento 
que pode ir até 200 milhões de euros. As obras devem 
arrancar no final de 2021 e a produção iniciar-se-á em 
2023. Numa fase inicial vai criar 200 postos de trabalho. 
A fábrica quer produzir componentes mRNA usados na 
produção de vacinas contra a covid-19. 

PORTAL SEIXAL + 
O portal Seixal + é a plataforma informática que permite 
ao cidadão intervir sobre o espaço público em tempo 
real. Para reportar ocorrências na via pública ou dar 
sugestões aos serviços municipais, basta ao munícipe 
registar-se em seixalmais.cm-seixal.pt. Uma ferramenta 
tecnológica ao serviço da população.

LOJA DE CIDADÃO DO CONCELHO DO SEIXAL 
Uma loja de segunda geração, com 37 postos de 
atendimento, em que vão estar concentrados serviços 
como a Loja do Munícipe de Amora, a Autoridade 
Tributária, o Instituto dos Registos e Notariado, o 
Instituto da Segurança Social, o Espaço Cidadão (balcões 
multisserviço) e a Sala de Atos. O investimento por parte 
da autarquia é de 1,5 milhões de euros e a abertura está 
prevista para setembro de 2021.

GABINETES DE PARTICIPAÇÃO
O município criou os Gabinetes de Participação, um 
serviço que reforça a ligação ao cidadão e promove o seu 
envolvimento, com especial enfoque na qualificação do 
espaço público. 
Corroios e Fernão Ferro são as freguesias onde se 
localizam os gabinetes, que prestam um atendimento 
personalizado aos munícipes, seja através da auscultação, 
como da prestação de informações e esclarecimentos 
sobre obras de proximidade.

VISITAS REGULARES DO EXECUTIVO  
ÀS INTERVENÇÕES EM CURSO
A agenda do executivo municipal contempla a visita 
regular a obras e projetos que estão a decorrer em todas 
as freguesias do concelho, como foi o caso do Lar de 
Idosos de Fernão Ferro, cuja construção está a decorrer. 
A ação visa aprofundar o conhecimento das realidades 
locais, através da auscultação a autarcas das juntas e aos 
munícipes. Dar enfoque às questões relacionadas com 
o investimento público de proximidade programado 
e preparar o concelho para o período pós-covid-19 são 
objetivos da iniciativa.
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CENTRO DE SAÚDE DE CORROIOS
Reivindicação com mais de 20 anos, 
o novo Centro de Saúde de Corroios 
abriu no dia 22 de junho, em Santa 
Marta do Pinhal, e irá servir 43 mil 

utentes da freguesia. Além de atribuir 
um terreno para a sua construção, a 
Câmara Municipal do Seixal investiu 

na qualificação de espaços exteriores 
e na criação de 300 novos lugares de 

estacionamento.

SAÚDE, 
PROTEÇÃO 
CIVIL  
E COMBATE 
À COVID-19
À promoção de políticas de 
proteção civil e de promoção 
de saúde, a Câmara 
Municipal do Seixal junta um 
investimento efetivo de apoios 
em equipamentos, veículos e 
instalações, muitas das vezes 
substituindo-se a obrigações 
incumpridas por parte do 
Poder Central.  

ESCOLA BÁSICA DA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO 
O investimento municipal requalificou o edificado 
existente, ergueu um edifício novo e beneficiou os 
espaços exteriores, criando novas salas de jardim de 
infância e do ensino básico e melhores condições para 
ensino especial, num estabelecimento que é escola 
referência para aprendizagem de alunos surdos na 
península de Setúbal.

APOIO AOS BOMBEIROS
Nos últimos anos, a Câmara do 
Seixal apoiou as duas corporações 
de bombeiros do município com 
um investimento de 7,6 milhões 
de euros. Este investimento incluiu 
a edificação de três quartéis 
de bombeiros, dois dos quais 
secções destacadas, a oferta de 
11 viaturas, assim como de vários 
equipamentos de proteção 
individual.

MEDIDAS DE COMBATE À COVID-19
O município está na linha da frente do combate às diferentes fases 

da pandemia, por exemplo através da distribuição de máscaras 
cirúrgicas à população, do apoio às várias forças no terreno ou da 
criação de infraestruturas para rastreio, testagem e vacinação. A 

autarquia apoiou ainda a população através da diminuição da tarifa 
de água, saneamento e resíduos; do aumento do desconto da tarifa 

social; da isenção das taxas de ocupação do espaço público; ou da 
diminuição sucessiva da taxa de IMI.

EDUCAÇÃO
No Seixal, a valorização e 
defesa da escola pública 
é uma realidade, com 
um elevado investimento 
na qualificação de todos 
os estabelecimentos 
de ensino geridos pela 
autarquia, na criação de 
novos equipamentos e 
no desenvolvimento de 
projetos. No total, estão a 
ser investidos 15 milhões 
de euros da Câmara 
Municipal do Seixal na 
área da educação.

JARDIM DE INFÂNCIA DE ALDEIA DE PAIO PIRES
O futuro Jardim de Infância de Aldeia de Paio Pires 

deverá estar concluído no início do próximo ano letivo 
e está ser construído por trabalhadores do município. 

O equipamento é composto por três salas de jardim de 
infância, para acolher cerca de 75 crianças, bem como 

um refeitório que irá ainda dar apoio à Escola Básica de 
Aldeia de Paio Pires.

JARDIM DE INFÂNCIA DA QUINTA DE S. NICOLAU
A Câmara Municipal do Seixal tem em curso a 
obra para o novo Jardim de Infância da Quinta 
de São Nicolau, em Corroios. O equipamento será 
implementado num terreno com 2995 m2 e inclui 
quatro salas de atividades, uma sala polivalente e uma 
sala de refeições e terá um espaço exterior com zonas 
de recreio/brincadeira e de jogos e uma zona lúdica.

PLANO EDUCATIVO MUNICIPAL
O município apoia o desenvolvimento de projetos, 

ações e iniciativas dos jardins de infância e escolas da 
rede pública de todos os níveis de ensino, assim como 
projetos fixos promovidos pela autarquia nas áreas do 

ambiente, cidadania, cultura, desporto, património, 
proteção civil, saúde e tempos livres.
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REGENERAÇÃO URBANA,  
ESPAÇO PÚBLICO E 
INFRAESTRUTURAS
A regeneração urbana do município é uma realidade, quer 
através da requalificação do espaço público e dos núcleos 
urbanos antigos, quer através de projetos e apoios municipais. 
A conclusão de processos de áreas urbanas de génese ilegal 
permite ainda a realização de infraestruturas em parceria 
com as associações de moradores. Em termos de mobilidade, 
o destaque vai para a criação de parques de estacionamento 
junto às estações ferroviárias do concelho e para o lançamento 
concurso do prolongamento da via alternativa à Estrada 
Nacional 10 entre Corroios e a Quinta da Princesa, obra da 
responsabilidade do Governo que a autarquia vai realizar.

Um espaço público no bairro do Fogueteiro, na proximidade 
da Rua da Liberdade, Rua Estácio da Veiga e Travessa Júlio 
Brandão está a ser requalificado com passeios pedonais e zonas 
de estadia e de recreio.

Na área residencial da Rua Natália Correia, em Santa Marta do 
Pinhal, foram criados espaços verdes e de estadia, e aumentada 
a área de estacionamento.

Através do projeto Reabilite o Seu Prédio, a autarquia atribiu 
uma comparticipação a quem recupere fachadas e/ou de 
coberturas de imóveis de habitação multifamiliar, estimulando a 
recuperação do parque habitacional privado.

A 1.ª fase da requalificação da frente ribeirinha do Seixal e do 
núcleo urbano antigo transformaram o local, tornando-o num dos 
locais mais dinâmicos e turísticos do concelho, com restauração, 
alojamento, espaços verdes, equipamentos culturais e desportivos. 
A 2.ª fase das obras vai permitir continuar a requalificação entre o 
Jardim do Seixal e o Terminal Fluvial da Transtejo.

Já foi lançado o concurso público para a obra de requalificação 
do passeio ribeirinho de Arrentela e de requalificação dos espaços 
exteriores do núcleo urbano antigo, no valor de 1,9 milhões de euros.

Este ano foi aberto o concurso 
público para a execução da obra de 
prolongamento da via alternativa à 
Estrada Nacional 10 entre Corroios e a 
Quinta da Princesa, em Amora, para 
permitir um descongestionamento 
do trânsito na entrada de Corroios. A 
intervenção, no valor de 4 600 000 
euros, irá abranger uma extensão de 
1,94 quilómetros.

O parque de estacionamento na 
Praça José Queluz, em Corroios,  tem 
capacidade para  94 viaturas. Trata-
se de um dos seis novos parques 
de estacionamento gratuitos que a 
autarquia está a construir, junto às 
interfaces de transportes do concelho, 
no total de 2 mil lugares.
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TEXTO MARISA CIDADE  
IMAGEM DR

NO BAIRRO de pescadores mais antigo 
da Lagoa Formosa, no Carvalhal, a falta 
de condições condignas tem marcado a 
vida da população. Apesar de, entre 2007 
e 2008, terem sido construídas novas ha-
bitações no designado loteamento L3, a 
criação de infraestruturas nunca saiu do 
papel. “Não tinham esgotos, não tinham 
água nem pavimentos. E é isso que esta-
mos agora a fazer”, diz ao Semmais o pre-
sidente da câmara de Grândola, adiantan-
do que, esta semana, arrancou também 
a execução de vias de acesso, passeios, 
zonas de estacionamento, áreas verdes e 
infraestruturas elétricas, de telecomuni-
cações e gás no L1. 

Com obras no terreno há mais de um 
ano e cerca de dois milhões de euros in-
vestidos pela autarquia, Figueira Mendes 
justifica o atraso com a reformulação dos 
projetos, que “tiveram de ser todos re-
feitos porque já não estavam de acordo 
com as exigências de hoje em termos de 
infraestruturas, e as burocracias proces-
suais, como a abertura dos concursos, o 
Tribunal de Contas e as cabimentações”. 
O processo está prestes a terminar, com 
a previsão de até ao final do ano estarem 
concluídos os trabalhos que, nas palavras 
do autarca, são “fundamentais” para a 
qualidade de vida das pessoas

Paralelamente, o executivo grando-
lense, tem também em marcha uma inter-
venção no troço do Pico, que vai permitir 
uma nova “ligação a partir do IC1, antes 
do nó da autoestrada”. 

Classificada, igualmente, pelo edil 
como “fundamental”, a obra em execu-
ção, diz, vai resultar numa alternativa à 
circulação rodoviária “no troço entre a 
rotunda e o acesso ao Carvalhal, à Com-
porta e a Melides”, tanto para a população 
da aldeia do Pico como para as empesas, 
que passam assim a usufruir de uma es-
trada mais direta entre o interior e o lito-
ral do concelho. Esta localidade “tem já 
bastante população, muita com segunda 
habitação. Para além disso, esta estrada 
é importante” para as empresas de “mir-
tilos e horticultura”, assim como para as 
“da floresta, cortiça e pinhão”, esclarece 
Figueira Mendes. 

Com sete quilómetros de extensão e 
quase um milhão de euros de investimen-
to, os trabalhos prevêem-se concluídos 
até novembro.  

Grândola 
investe no 
Carvalhal 

REQUALIFICAÇÕES COM ASSINATURA DA ARTISTA FERNANDA FRAGATEIRO 

Montijo ‘leva’ Tejo para 
zona histórica da cidade 
Três reabilitações no centro da cidade, que envolvem um investimento de 
cerca de um milhão apoiado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano do Portugal 2020, visam reforçar a ligação ao rio. 
TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

COM PREVISÃO de termino já em setem-
bro, a câmara do Montijo tem em anda-
mento projetos de requalificação em três 
áreas da cidade, nomeadamente na praça 
da Rua Miguel Pais, no Largo 1º de Maio e 
no Largo do Guitarrista. 

Na praça, para além da arborização, 
está a ser criado um Jardim Inclinado que 
tem a assinatura de Fernanda Fragateiro. 
De futuro, quem visitar o espaço poderá 
apreciar na calçada envolvente desenhos 
de aves e de plantas do estuário do Tejo 
reproduzidas pela artista montijense. O 
objetivo da obra, orçada em meio milhão 
de euros, explicou o presidente Nuno 
Canta ao Semmais, é “permitir que as pes-

soas possam usufruir da paisagem ribeiri-
nha através de uma relva inclinada, onde 
até podem colocar uma toalha e fazer um 
piquenique”.  

Contudo, a estratégia de requalifica-
ção com o cunho Fernanda Fragateiro 
vai estender-se igualmente aos, já ligados 
através de rodovia, largos 1º de Maio e 
do Guitarrista, junto ao atual Hospital do 
Montijo, mas, assegura o autarca, “salva-
guardando a Igreja da Misericórdia”. “A 
parte central vai ter um grande elemento 
em pedra, desenhado pela artista, e tam-
bém uma calçada com a temática do rio. 
A ideia é levar o rio ao interior da parte 
histórica do Montijo”, avançou.

ANTIGO POÇO INSPIRA FORMATO  
DO MOBILIÁRIO URBANO 

O projeto prevê ainda a colocação de 
nova iluminação pública, árvores, e um 
banco redondo, como elemento símbolo. 
“Ali existia um poço de abastecimento de 
água à, na época, vila do Montijo. Portan-
to, a ideia destas formas arredondadas 
tem muito a ver com o simbolismo desse 
poço”, justificou Nuno Canta. 

O poço, que ainda existe, foi agora ex-
posto e, ao contrário de “elementos escri-
tos que diziam que tinha sido atulhado”, 
foi encontrado em perfeitas condições. 
Nas palavras do do presidente do Monti-
jo, “está impecável, com pedra antiga, mas 
para baixo do chão, e tinha uma laje por 
cima que já estava a ficar um pouco de-
gradada”. 

Apesar de a reconstrução do poço à 
superfície não ser possível por se situar 
no centro da via de circulação automó-
vel, vai ser feita uma nova laje e, diz o 
autarca, “deixado um alçapão para aces-
so, uma vez que o poço está completa-
mente desentulhado e, portanto, ainda 
ativo”.

Á semelhança da obra na praça da Rua 
Miguel Pais, as intervenções nos largos, 
excluindo o valor da requalificação do 
poço que ainda não está apurado, impli-
cam também um investimento que ronda 
o meio milhão de euros e representam, 
para o edil, “importantes qualificações no 
centro da cidade”. 

Seixal ‘vira-se’ para o rio  
em prol do crescimento turístico 
Espaço de restauração no antigo terminal fluvial e novo pontão 
flutuante são aspirações do município, para atrair mais turismo à cidade.
TEXTO MARISA CIDADE

JÁ ADJUDICADOS e com previsão de iní-
cio das obras até novembro, os dois pro-
jetos da autarquia pretendem aumentar a 
oferta turística do Seixal, através do rio, 
não esquecendo a cultura e a tradição da 
cidade.

O novo cais de acostagem, a ser cons-
truído no Antigo Terminal Fluvial, con-
templa a montagem de um pontão flu-
tuante com 45 metros de comprimento 
e quatro de largura, permitindo a amar-
ração das embarcações tradicionais mu-
nicipais e das marítimo-turísticas, assim 
como do serviço de marinheiro. Para 
acesso ao pontão vai ainda ser construída 

uma nova ponte, com 18 metros de com-
primento e um de largura.

Para além de possibilitar acostar as 
tradicionais Varino “Amoroso” e Bote 
de Fragata “Baía do Seixal”, na futura 
estrutura podem também atracar bar-
cos de maior dimensão, potenciando 
o número de visitas ao município. “O 
novo pontão vai permitir que embar-
cações de maior porte, que venham 
ao concelho, com 80 ou 100 turistas, 
possam acostar. Hoje isso não é pos-
sível, porque a nossa estação náutica 
e os pontões que temos são pequenos, 
mas o novo já vai permitir”, avançou ao 

Semmais, o presidente da câmara, Joa-
quim Santos. 

A capacidade de atracagem varia entre 
10 e 12 embarcações em simultâneo, de-
pendendo do tamanho das mesmas, con-
tudo, com os barcos tradicionais acos-
tados a lotação para os de recreio desce 
para cinco ou seis. 

Integrada na estratégia de potenciar o 
rio está ainda a construção do futuro res-
taurante/bar da cidade do Seixal, associado 
à náutica de recreio. Construído sobre o an-
tigo terminal fluvial e com 900m2, vai per-
mitir a reabilitação urbana do espaço, com 
vista privilegiada sobre a Baía do Seixal. 



6  ⁄    ⁄9julho2021

PRESIDENTES DA REGIÃO À CONVERSA

ÁLVARO AMARO, PRESIDENTE DA CÂMARA DE PALMELA

“Lançámos projetos estratégicos
e obra em todas as freguesias”
O presidente da câmara de Palmela lembra uma trajetória de desenvolvimento do concelho, a 
atração de empresas, o turismo sustentado e os clusters diferenciadores. E garante que foi um 
mandato que lançou as bases estratégicas para o futuro.
ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM SEMMAIS 

Consegue resumir as diferenças entre os 
seus dois mandatos?

No primeiro vínhamos de uma outra 
pandemia, tendo em conta a presença da 
Troika no país. Portanto, ficou marcado 
pela retoma do equilíbrio económico-fi-
nanceiro, mas também pelo lançamento 
de um conjunto de projetos estratégicos, 
de candidaturas a fundos, com um grande 
investimento na qualificação do parque 
escolar que durou três anos muito inten-
sos de obra e também na infraestrutu-
ração do território. Neste último, o foco 
esteve na concretização de grandes can-
didaturas, assumindo o comprometimen-
to de concretizar desejos antigos da nossa 
população, alguns dos quais da respon-
sabilidade dos sucessivos governos. Fize-
mos muita obra e em todas as freguesias.

Do ponto de vista estratégico, podemos 
falar de uma continuidade em relação 
ao ciclo da sua antecessora?

Houve uma continuidade das polí-
ticas e houve a oportunidade de fazer 
uma trajetória, por exemplo, de redu-
ção de impostos, de atração de atividade 
económica e empresarial, que tem vin-
do sempre a crescer. E, quando olhamos 
para as estatísticas, e vemos o número de 
empresas em 2001, em 2014 e em 2020, 
percebermos este ciclo crescente de in-
vestimento e desenvolvimento que há 
em Palmela, seja dos agentes económi-
cos e sociais, sejas do próprio município.

Pegando no que está a dizer, há um 
recente investimento na área das ener-
gias fotovoltaicas. Quer criar um novo 
cluster no concelho?

Sem dúvida

E como está esse processo?
Está bem avançado. Para além da cen-

tral de Quinta do Anjo, estivemos também 
na apresentação de três outros impor-
tantes projetos na ordem dos 80 milhões 
de euros da Smart Energy, um em Pinhal 
Novo, outro em Poceirão e outro na Quinta 
da Seixa. E temos ainda um outro grande 
projeto já com reconhecimento de inte-
resse económico e social para a zona da 
plataforma logística do Poceirão, que ul-
trapassa os 200 milhões de euros, e ainda 
mais seis projetos em apreciação. É um 
processo que tem demorado dois, três 
anos de sinalização dos espaços ideais 
para os investimentos…

Portanto, não foi uma coisa que caiu do 
céu…

Obviamente que não. Há aqui grandes 
empresas e fundos estrangeiros interes-

sados neste segmento que vão arrema-
tando as licenças junto da Direção Geral 
de Energia e Geologia, mas este trabalho 
no território é feito muito criteriosamen-
te. Nós não queremos que o nosso terri-
tório seja visto do céu como quase um 
aeroporto de painéis solares. Tudo isto é 
feito com critério de estudo de impacto 
ambiental, de enquadramento paisagísti-
co, e até de inovação. 

É o apelo à atração de empresas?
Claro, porque esta energia verde não 

é só mais limpa, é mais barata. E nestes 
projetos encarámos com muito interesse 
esta possibilidade de criação de sinergias 
com as indústrias que são grandes consu-
midoras de energia. Mas estamos a traba-
lhar em outros clusters, como o automó-
vel que tem que ser sustentável, não pode 
viver de ciclos. 

Exatamente, até porque há sempre o 
receio que a deslocalização da Autoeu-
ropa possa gerar um grande tombo no 
concelho e na região. Não teme que isso 
suceda?

Claro que tememos! E tememos tam-
bém a concorrência de outros países e de 
outros territórios. E por isso mesmo, que-
ro tornar público, um trabalho que às ve-

zes é feito um pouco na sombra, um traba-
lho para consolidar este cluster. Tivemos, 
há quatro anos, a possibilidade de ter na 
Visteon um novo Tech Center, para enge-
nheiros portugueses, esse Tech Center foi 
licenciado, construído, com uma agilida-
de por parte dos serviços municipais em 
tempo record, para evitar a sua deslocali-
zação para países do leste da Europa. 

O mesmo está a acontecer com a ANA, 
um investimento de capitais coreanos, 
que o município também tem acarinhado 
junto da AICEP e de outros organismos do 
Estado, por vias de adaptações ao PDM, 
contribuindo para que não fosse para a 
Hungria…

Há um trabalho na sombra...
Exatamente. Da mesma forma que, no 

quadro do PRR (Plano de Reestruturarão 
e Resiliência), chamámos a atenção do 
Governo para a necessidade da qualifica-
ção das infraestruturas e acessibilidades 
destes parques industriais, porque isto 
não pode ficar apenas às expensas dos 
contribuintes e do município.

E obteve resposta?
Temos tido alguma abertura, mas ain-

da não saiu qualquer aviso para a reabi-
litação da pavimentação das circulares 

Sul e Norte da Autoeuropa. Está generi-
camente no PRR, mas nós precisamos de 
perceber em concreto a contratualização 
e o cronograma destes investimentos.

Já o ouvi falar da importância da tão 
anunciada plataforma logística do 
Poceirão, que continua por implantar...

É verdade e é uma pena o Portugal 
Logístico ter ficado na gaveta. Podia ser 
reformulado, não ser tão megalómano, 
como há época do primeiro ministro Só-
crates. Mas ele faz todo o sentido, ainda 
hoje, para a região.

Então porque não o reivindicou no 
caderno de encargos do PRR?

O município fez essa proposta. Nós 
fomos o primeiro município a enviar um 
documento com opções estratégicas no 
âmbito do PRR.  Não só para projetos que 
dizem respeito ao município, mas para 
projetos que consideramos estratégicos 
para a região. 

A plataforma e mais o quê?
Olhe a reivindicação da necessidade de 

um mercado abastecedor na margem Sul, 
em que Palmela já sinalizou zonas estraté-
gicas para o efeito. A Plataforma como cen-
tro distribuidor até para a Península Ibéri-
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ca, aliado a uma linha de alta velocidade e 
sempre apostando muito na ferrovia, num 
desígnio também de resgatar carbono, com 
menos camionagem e mais ferrovia.

Como compagina a robustez industrial 
e a ruralidade do concelho, com o setor 
vitivinícola cada vez mais forte?

É possível conciliar, naturalmente. Pri-
meiro, porque temos o maior território da 
Área Metropolitana de Lisboa (AML) e é 
precisamente um território de transição 
entre Lisboa e o Alentejo, porque está no 
centro da península, e em cima do maior 
aquífero do mundo. No eixo das acessi-
bilidades, atrai muitas empresas dos nú-
cleos mais próximos dos grandes aglome-
rados urbanos e, portanto, cada uma das 
nossas cinco freguesias, tem vocações 
que se complementam. 

E o turismo arrefeceu com a pandemia. 
Tem números?

Vamos lá ver, nós vínhamos em cres-
cendo até 2019, creio que não crescemos 
mais porque tínhamos falta de alojamen-
to. Repare, passámos, por exemplo, de 
pouco mais de uma dúzia de alojamentos 
locais para 136. Com a pandemia houve a 
alteração deste paradigma, mas ainda te-
mos muita falta de alojamento. Já agora, 
temos um novo projeto turístico, hotelei-
ro, a nascer em Palmela, que vai aumentar 
a oferta e quartos…

Quer anunciá-lo?
Não lhe posso falar da insígnia, mas é 

na Quinta dos Caracóis, aqui bem no cen-

tro de Palmela. E temos outros projetos, 
que estão aí a ser trabalhados e que vão 
permitir não apenas as estadias curtas, 
mas que as pessoas se fixem mais tempo. 
Os turistas vêm a Palmela pelos vinhos, 
pelo turismo de natureza, pelo patrimó-
nio, pelo golf...

Já que estamos a falar de nichos 
que diferenciam o concelho, não 
houve desinvestimento na maça 
riscadinha?

A câmara tem procurado fazer tudo, 
mas a câmara não pode plantar maciei-
ras. Não é essa a sua função. Temos pro-
curado, com a denominação de origem, e 
outras iniciativas, promover este produto 
e, quer algumas pessoas reconheçam ou 
não, é inegável, que este produto come-
çou até a entrar nas grandes superfícies. E 
passou a esgotar. Diria que ou os agricul-
tores se organizam, criam escala ao nível 
da produção, do armazenamento e da dis-
tribuição, ou dificilmente conseguiremos 
ir mais além.

O senhor não se livrou de uma obra 
polémica. A do ‘elevador’ para o 
Castelo?

Não, não temos elevador para o cas-
telo.

Sabe de que obra estou a falar... 
(corredor de acesso para pessoas com 
mobilidade reduzida)

Vamos lá ver, não é uma obra polémi-
ca. Há duas ou três pessoas que acham 
que percebem do assunto, ou que inter-

pretam o sentido da população, mas es-
tão equivocadas. Mas outras consideram 
que é uma obra notável, um case study, 
que devia ser replicado noutros pontos 
do país. 

Rejeita então as críticas?
São críticas de gente que não vem ao 

castelo, que é um farol da região. É pre-
ciso vir visitar a obra, é preciso visitar as 
acessibilidades, é preciso ler a paisagem, 
ler o património. É uma obra emblemáti-
ca, não tenho dúvidas, entre outras neste 
mandato desafiante, porque mesmo com 
maioria relativa fizemos o maior investi-
mento de sempre, na ordem dos 24 mi-
lhões de euros. 

E muitos fundos comunitários, com 
certeza?

Não, não, não. Capital próprio tam-
bém. Nós investimos mais de cinco mi-
lhões na maior rede viária que eu conheça 
do país, 947 Km quadrados de caminhos 
públicos. Lançámos procedimentos e fize-
mos 40 novas pavimentações. Investimos 
na regeneração urbana de novos espaços, 
na requalificação do equipamento, como 
estamos agora a fazer o Centro Interpre-
tativo do Património Cultural de Palmela, 
na antiga GNR, no lançamento da obra da 
Capela de São João, património que não 
é nosso, é da diocese, mas que se integra 
no nosso conceito também de um roteiro 
de turismo religioso que queremos poten-
ciar. E na ribeira da Salgueirinha, depois 
de 40 anos de luta para a reabilitação da 
ribeira.

Ainda não está concluída...
Mas está prestes a ser concluída.

É um problema que se arrasta. Em que 
fase está?

Fica concluída este ano! A obra está 
com quatro meses de atraso. Mas posso 
dizer-lhe que já apresentei um dossier ao 
senhor ministro e à Agência Portuguesa 
do Ambiente, para continuar a requali-
ficação da ribeira da Salgueirinha até à 
Quinta do Anjo. É um projeto de 3,8 mi-
lhões de euros. A administração central 
não consegue fazer, se o POSEUR apoiar, 
a câmara faz. 

Se obtiver a confiança dos eleitores 
para um terceiro mandato que marca 
gostaria de deixar?

Uma Palmela nos lugares cimeiros 
da AML, em todas as áreas. Um concelho 
com maior coesão social e territorial, com 
mais futuro e sem nada hipotecado. Esse é 
o melhor legado que eu posso deixar para 
as próximas gerações e para outros autar-
cas que me venham a suceder. 
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Forte de Albarquel  
reinaugurado sábado
O FORTE de Albarquel, localizado na praia 
com o mesmo nome na margem norte do 
Sado, em Setúbal, será reinaugurado este 
sábado, depois de ter sofrido melhora-
mentos no seu interior de modo a poder 
acolher atividades de carácter cultural e 
educativo.

A reinauguração do monumento, pro-
jetado no reinado de D Afonso IV, em 1642, 
por altura da Guerra da Restauração, sur-
ge com um atraso de cerca de um ano, 
depois de em 2016 a câmara de Setúbal 
e a Fundação Helen Hamlyn, sediada em 
Londres, terem assinado um protocolo 

para que se promovessem as obras neces-
sárias, comprometendo-se ambas a pagar 
os custos. De acordo com o que foi possí-
vel apurar a fundação inglesa pagará cer-
ca de 773 mil euros, enquanto o município 
deverá despender cerca de 25 por cento 
desse valor para os arranjos exteriores.

Se o primeiro atraso se ficou a dever 
a burocracias, relacionadas com a saída 
de Inglaterra da União Europeia, sendo 
necessário ultrapassar questões relacio-
nadas com a transferência de verbas, já o 
segundo, que esteve previsto para maio 
deste ano, terá sido motivado pela neces-
sidade da proteção exigida devido à pan-
demia.

O monumento, que o Ministério da 
Defesa cedeu por um período de 32 anos à 
autarquia de Setúbal passa agora a contar 
com um espaço museológico e outro ex-
positivo, podendo ainda servir como uma 
espécie de sala de visitas do município, 
que ali pretende vir a dinamizar diversas 
iniciativas culturais e educativas, nomea-
damente através da disponibilidade de fa-
cultar a visita a estudantes.

O Forte de Albarquel faz parte de um 
sistema defensivo onde também se in-
clui o Forte de São Filipe. Estes dois edi-
fícios de carácter vincadamente militar, 
com uma construção pensada de modo a 
aguentar ataques de artilharia, foi conce-
bido a pensar na importância da defesa de 
toda a zona compreendida entre Setúbal 
e Sesimbra.

Na cerimónia de inauguração, para 
além da presidente da câmara municipal, 
estará também a responsável da Funda-
ção Helen Hamlyn. 

O DISTRITO de Setúbal somou, desde o 
início do ano até abril, 734 casos de dis-
solução de empresas. Foi o segundo com 
valores mais negativos registados no país, 
só suplantado por Lisboa (4.274 ocorrên-
cias) e representa, face ao mesmo período 
do ano anterior, um acréscimo de 227,7%. 
Também as insolvências aumentaram no 
período objeto do estudo, tendo passado 
de 116 no ano transato para 144 nos pri-
meiros quatro meses de 2021. A nível na-
cional as insolvências aumentaram 16,1 
por cento.

Os setores mais afetados (a nível na-
cional) pelas insolvências foram o da ele-
tricidade, gás e água, com um aumento de 
150%, telecomunicações, onde o decrésci-
mo foi de 133,3%, e hotelaria e restaura-
ção, com mais 76 pontos percentuais.

De acordo com os da Iberinform, em-
presa que faz a gestão financeira e marke-
ting com base na apreciação dos elemen-
tos fornecidos pelo sistema bancário, o 
distrito de Setúbal contou também, nos 
primeiros quatro meses deste ano, com 
a constituição de mais 1485 empresas, o 
que representa um acréscimo de 12,8% 
em relação ao mesmo período do ano 
transato. 

144 falências  
em quatro 
meses
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