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EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             

O PACTO Ecológico Europeu, desig-
nado por Gree Deal, vai contar com 
um terço dos 1,8 biliões de euros que a 
União Europeia contabilizou para que, 
em sete anos, se ataque, de vez e à sé-
ria, a sustentabilidade do planeta.

É uma jornada gigante que envolve, 
desde logo, os Estados, mas também 
as empresas e cada um de nós consu-
midores, responsáveis pela torrente 
de um mercado que tem esgotado re-
cursos e gerado uma pegada ecológica 
cada vez mais imponente e ameaçado-
ra.

Se for cumprido à risca, como já se 
nota no processo de descarbonização 
acelerado que a Europa e, Portugal em 
particular, tem vindo a empreender, é 
possível vislumbrar uma certa inver-
são nesta tragédia.

No caso da nossa região, o des-
membramento das duas centrais ter-
moelétricas, de Setúbal e de Sines, aca-
ba por ser um bom exemplo. E o porto 
de Sines, nomeadamente, tem regis-
tado, pelo menos desde há dois, três 
anos, quebras significativas no seu ter-
minal de carvão. O que comprova uma 
alteração de paradigma no consumo 
de combustíveis fósseis a uma escala 
considerável.

Há metas para atingir. A Lei Euro-
peia do Clima consagra a neutralidade 
carbónica até 2050 e define um pri-
meiro alvo até 2030, com a redução de 

emissões líquidas de gases com efeito 
de estufa entre os 45 e 50 por cento. 
Numa alocução recente, a presidente 
da Comissão Europeia, Ursula von der 
Leyen, grande entusiasta deste enorme 
desafio, considerou que “o Green Deal 
é algo que devemos aos nossos filhos, 
porque não somos os donos deste pla-
neta. Simplesmente temos a responsa-
bilidade por um certo tempo e agora é 
tempo de agir”.

É portanto a Hora do Ambiente. 
Nunca como hoje a ideia do Pensar 
Global e Agir Local fez tanto sentido, 
porque nenhum de nós poderá ficar 
de fora desta jornada vital, na busca da 
salvação do Planeta que é a nossa casa 
comum.

Para que esta estratégia vingue no 
combate às alterações climáticas 
e à progressiva degradação 
do ambiente, que há muito 
representam uma séria 
ameaça para a Europa 
e para o resto do Mun-
do, o Pacto Ecológico 
Europeu quer trans-
formar a União Euro-
peia numa economia 
moderna, eficiente na 
utilização dos recursos 
e mais competitiva. E ga-
rante que ninguém nem ne-
nhuma região ficará para trás.

Por isso, ações como a reci-

clagem e a redução do consumo de-
senfreado, a tributação do plástico e 
da energia, são vetores fundamentais 
para o processo. Bem como o pla-
no europeu “Do Prado para o Prato”, 
que vai garantir a sustentabilidade da 
agricultura, que visa ser mais exigente 
e regular um setor considerado nefas-
to para este combate, como fica bem 
patente na opinião dos ambientalistas 
da Zero e da Quercus nesta edição do 
Semmais.

Trata-se, sobretudo, de uma 
revolução de mentalidades que 
aponta para um desígnio 
maior, consensualizando for-
mas de agir e de estar na 
Era Moderna, 

empreendendo uma quase nova civi-
lização.

E se hoje já se veem sinais desta 
mudança, claramente ainda muito in-
sípidos, é aspectável que, a prazo, se 
vejam resultados mais robustos. É a 
esperança a caminhar ao lado do fazer, 
da ação concreta. São bons ventos a 
semear uma colheita nova, que pode-
rá representar um abraço a esta Terra 
que habitamos.  

A hora do ambiente e o Pacto Ecológico Europeu
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PRESIDENTES DA ZERO E DA QUERCUS TRAÇAM QUADRO ECOLÓGICO DO DISTRITO

Práticas agrícolas geram 
desconfiança nos ambientalistas
A Quercus diz que há abate indiscriminado de árvores, enquanto a Zero lembra a grande pressão 
urbanística e o futuro incerto dos projetos imobiliários que considera megalómanos. Ambos 
defendem aposta na ferrovia e refutam o uso sistemático de fertilizantes e herbicidas. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGENS DR

A ZERO e a Quercus, as duas principais 
associações ambientalistas do país, parti-
lham especiais preocupações relativamen-
te à sustentabilidade no distrito de Setúbal. 
Entre os vários problemas enumerados, há 
uma especial convergência no que se re-
porta à questão da agricultura. A utilização 
de fertilizantes e herbicidas gera naturais 
receios, porque não só destrói a qualidade 
dos solos, como contribui para uma acen-
tuada degradação do aquífero.

A Associação Ambientalista Zero enten-
de que os autarcas e os empresários da nos-

sa região devem apostar forte nos recursos 
financeiros disponibilizados através do 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), 
para solucionarem alguns dos problemas 
ecológicos mais prementes. Entre estes 
contam-se questões de carácter social, 
como a habitação para as camadas popu-
lacionais mais desfavorecidas, mas também 
a modernização das unidades industriais, 
para que a redução da pegada carbónica 
seja uma realidade e, sobretudo, para que se 
possa dar um passo decisivo para a prática 
de uma agricultura menos poluente.

O presidente da Zero, Francisco Fer-
reira, considera que este “é o momento 
para intervir”, aproveitando o dinheiro do 
PRR. “Genericamente, entendemos que há 
aspetos que não podem ser descurados. A 
qualidade da habitação é um deles, mas 
também as indústrias devem aproveitar 
o momento para se modernizarem dando 

um passo firme rumo à sustentabilidade. 
Há, contudo, outros aspetos que temos 
de valorizar, como sejam, por exemplo, 
o reforço do sistema ferroviário em todo 
o distrito. Depois, no que diz respeito à 
agricultura, é necessário continuar a lutar 
para que as estufas (que existem em gran-
de número nos concelhos alentejanos 

Alexandra Azevedo diz que abate de árvores 
está a aumentar o risco de erosão

Francisco Ferreira diz que PRR deve ser usado 
para resolver problemas ecológicos
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do distrito) deixem de utilizar as atuais 
grandes quantidades de fertilizantes e de 
consumir as imensas quantias de água 
como agora se verifica. A agricultura deve 
causar menos danos no meio ambiente, 
porque o que está em causa é a susten-
tabilidade dos solos, a qual também pode 
ser posta em causa através da utilização 
intensiva do aquífero”.

As mesmas preocupações foram ex-
pressas ao Semmais pela nova presiden-
te da Quercus (toma posse este sábado), 
Alexandra Azevedo.  Para esta ambienta-
lista “o distrito está muito mal posiciona-
do a nível nacional no que se refere aos 
concelhos que já subscreveram o docu-
mento que visa o abandono de herbicidas 
nos trabalhos agrícolas”.

“Em Portugal, apenas os distritos de 
Setúbal e Bragança não possuem um só 
concelho ou freguesia que tenha subscrito 
o documento. É certo que o panorama tam-
bém não é muito mais animador no resto do 
território, onde apenas se identificaram 23 
autarquias e 53 freguesias que já prescin-
diram dos herbicidas. Esta é uma situação 
muito preocupante no que se refere à con-
taminação ambiental”, disse ainda a mesma 
responsável, salientando que “quase diaria-
mente somos abordados por cidadãos preo-
cupados com esta questão que tão negligen-
ciada tem sido pelas autarquias”.

ASSOCIAÇÕES LAMENTAM “PROJETOS
MEGALÓMANOS” E “ABATES”

Tanto Francisco Ferreira como Ale-
xandra Azevedo têm outras preocupações 
ambientais que vão além da agricultura. 
O responsável da Zero fala dos projetos 

urbanísticos “megalómanos” projetados 
para Setúbal e Almada, enquanto a pre-
sidente da Quercus lembra o “abate de-
senfreado” de árvores que tem vindo a ser 
feito para, supostamente, reduzir as faixas 
de combustíveis.

O líder da Zero considera que a pres-
são urbanística no distrito, e sobretudo 
nas zonas de maior dimensão, é muito 
grande. “Vamos ter, a breve prazo, pro-
blemas nas zonas das praias. Fizeram-
-se, sobretudo no período pré-pandemia, 
grandes investimentos. Agora ver-se-á 
quantos terão viabilidade e o que irá so-
brar dos outros”, disse, sublinhando que 
“parece não existirem grandes preocupa-
ções e não estarem a ser levadas em linha 
de conta as questões relacionadas com o 
ordenamento do território”.

Já Alexandra Azevedo refere, como 
uma das principais preocupações, o pro-
cesso de abate de árvores que estará a 
acontecer em todo o distrito. “Está a fa-
zer-se o abate para controlar os incêndios, 
mas parece que não existe um verdadeiro 
controlo científico. O abate em algumas 
zonas deve ser feito para interromper as 
faixas de combustão. Esse controlo devia 
ser feito, sobretudo, em áreas de pinhal e 
eucaliptal, mas o que se está a verificar é 
o abate indiscriminado de muitas outras 
espécies, nomeadamente de carvalhos, 
sobreiros, oliveiras, freixos e zambujeiros. 
Muitas destas árvores são centenárias”.

A responsável da Quercus entende 
que com o abate em curso, “está a aumen-
tar-se o risco de erosão nos terrenos e, em 
consequência, a gerar novos problemas”. 
“Ao tentar-se resolver um problema, o 

dos incêndios, estão-se a criar diversos 
outros”, afirma.

AMBIENTALISTAS ELOGIAM A APOSTA 
NAS ESTRUTURAS DA FERROVIA

A melhoria da ferrovia em todo o 
distrito, sobretudo nos concelhos do 
Litoral Alentejano, é saudada pelas as-
sociações. Os ambientalistas dizem que 
este meio de transporte, para pessoas e 
mercadorias, será o que menos polui-
ção pode causar. No entanto, lembram, 
há que manter e melhorar as estruturas 
já existentes, sem esquecer a discussão 
que deverá existir em relação à constru-
ção do futuro aeroporto complementar 
a Lisboa.

Sobre o plano ferroviário, 
importante sobretudo no 
que respeita ao trans-
porte de mercadorias 
a partir da zona por-
tuária de Sines, Ale-
xandra Azevedo diz 
que esta lhe parece 
ser a melhor so-
lução, lembrando, 
contudo, que “é ne-
cessário rentabili-
zar as vias rodoviá-
rias já existentes”. 
A mesma opinião 
é partilhada por 
Francisco Ferreira, 
que considera o re-
forço da ferrovia como 
“uma boa notícia”.

O aeroporto comple-
mentar a Lisboa é, em ques-

tão de transportes, a matéria que tem 
gerado maiores discussões. Inicialmente 
prevista para o Montijo, a obra balança 
agora entre esse concelho e o de Alcoche-
te (Campo de Tiro da Força Aérea). Para a 
Quercus, “este é um processo que parece 
já estar viciado pelo Governo”, explican-
do que “a Avaliação de Impacte Ambiental 
Estratégica que foi mandada fazer deve 
incluir outras possibilidades que não ape-
nas o Montijo e Alcochete”. 
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ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS JÁ ENVOLVEU MAIS DE 6.500 PESSOAS 

Brigadeiros vão à praia  
por uma costa sem lixo
Em 13 anos, só entre Troia e Melides, foram recolhidas cerca de 860 toneladas de lixo dos areais. 
Uma indignação que passou a ação e que promete não ficar por aqui. 

TEXTO MARISA CIDADE IMAGENS DR

FOI DO CONFRONTO com a realidade 
que as dunas do nosso Litoral Alenteja-
no mostravam que nasceu e cresceu em 
Simão Acciaioli o sentimento de indigna-
ção pelo que os seus olhos viam. “Quando 
chegamos a um sítio que está um caos, 
que a situação é gritante… é aí que cai a 
ficha”, diz o membro da Brigada do Mar 
ao Semmais, recordando o momento.

Decidiu transformar a indignação em 
ação, o que originou o mote pelo qual a 
associação de voluntários, por onde já 
passaram cerca de 6.500 pessoas, se guia: 
“Indignação com Ação”. Há 13 anos no 
ativo, já percorreram mais de 1.700 qui-
lómetros, tendo começado a atuação por 
Troia-Melides, que Simão Acciaioli carac-
teriza como o “parque infantil” da Brigada 
do Mar e onde todos os anos regressam, 
por vezes até “mais do que uma vez”. 

Por norma, as intervenções realizadas 

(são feitas quatro por zona) abrangem 
uma área entre 20 a 40 km, com equipas 
constituídas por cerca de 50 elementos e 
uma moto4, de modo a conseguirem reti-
rar o máximo de “matéria-prima” - nome 
que a associação prefere dar aos resíduos 
recolhidos. “A primeira ação é para tirar 
tudo o que está depositado com tama-
nho superior a uma garrafa de 1,5 litros 
de água, a segunda é para conseguirmos 
limpar ainda o que estava enterrado na-
quela zona e depois, a partir da terceira e 
quarta, já estamos efetivamente a limpar 
o que surge diariamente e a descontami-
nar”, explica a mesma fonte. 

Apesar dos esforços da associação 
registada em Melides para transformar o 
lixo retirado dos areais em “matéria-pri-
ma”, tal nem sempre é possível. “A maior 
parte destes plásticos já esteve exposto ao 
sol ou está contaminado com sal, areia, e 

outras substâncias e juntar estes produtos 
com a seleção que normalmente fazemos 
- vamos pensar que todos fazemos na 
nossa casa - é condenar aquele lote, esta-
mos a contaminá-lo”, diz Simão Acciaioli.

Esses materiais acabam assim por ser 
entregues aos operadores locais e ou são 
“queimados para gerar calor para produ-
ção de energia ou vão para aterros”. Já 
os vidros são diretamente colocados nos 
respetivos contentores de reciclagem.

PARCEIROS TRANSFORMA LIXO EM 
MOBILIÁRIO, SOLAS E ATÉ EM ARTE 

De forma a ser possível reutilizar os 
resíduos, a Brigada do Mar tem parce-
rias com empresas que aproveitam a 
“matéria-prima” recolhida para lhe dar 
nova vida. É o caso da empresa Astro-
plas, “que fica com o lixo que recolhe-
mos e fazem mobiliário urbano como 

vedações”, da marca de ténis Zouri, “que 
têm nas solas cerca de 20% de lixo mari-
nho” e ainda artistas, como foi o caso do 
japonês Tadashi Kawamata, que o reu-
tilizou para uma exposição no MAAT, 
a Over Flow. “Foi uma das exposições 
mais visitadas do MAAT e de facto o lixo 
que nós cedemos tinha uma grande vo-
lumetria, mas a bem da verdade, em vo-
lume não representava mais de quatro 
dias de limpeza”, confessa o brigadeiro 
(voluntário).

Constituída formalmente por nove 
pessoas, a associação, que tem um “nú-
cleo duro” com cerca de 40 elementos, 
promove ações de teambuilding com em-
presas que levam os seus trabalhadores 
para participar nas intervenções da Bri-
gada do Mar. “As pessoas saem completa-
mente arrasadas em termos da sua capa-
cidade física, mas tomam consciência da 

desgraça que está orla costeira e algumas 
tornam-se voluntárias”. 

Com planos para explorarem a zona 
da Arrábida, embora mantenham “o foco 
no Litoral”, Simão Acciaioli acredita que 
realizar essa intervenção na floresta é 
importante para chamar a atenção para 
o modo como as coisas estão interliga-
das. “Se eu deitar lixo numa ravina ou se 
eu contaminar o solo, ele vai acabar por 
contaminar a água, os oceanos…”, elucida. 

Para além de desvendar ao Semmais os 
planos para a Serra da Arrábida, a Brigada 
do Mar levanta ainda o véu sobre outro 
projeto que estão a planear. “Neste mo-
mento estamos a preparar a nossa maior 
ação de todos os tempos, que é a percor-
rer as zonas de maior areal de Portugal, e 
esperemos que em setembro já tenhamos 
o projeto para apresentar. Esse vai ser o 
nosso o grande desafio”, conclui. 

ESPECIAL AMBIENTE
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DEZ PROJETOS EM EXECUÇÃO E APRECIAÇÃO PARA O DISTRITO

Simarsul investe  
mais 32,4 milhões até 2026
Ampliar a eficácia dos equipamentos, reduzindo despesas de energia  
e aumentando os níveis de sustentabilidade são os principais objetivos da empresa. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A UTILIZAÇÃO eficiente e a proteção dos 
recursos hídricos continuam a ser bandei-
ras da Simarsul, empresa de saneamento 
da península de Setúbal que trabalha di-
retamente com oito dos nove municípios 
do distrito que estão integrados na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML). Até 2006 
o plano de investimentos prevê que sejam 
utilizados mais 32,4 milhões de euros, que 
não só vão melhor a qualidade dos equi-
pamentos já existentes como irão permi-
tir aumentar a sustentabilidade.

O presidente do conselho de adminis-
tração da empresa, António Ventura, disse 
ao Semmais que um dos principais desa-
fios que hoje se colocam é o das “afluên-
cias indevidas, nomeadamente as águas 
pluviais e de maré, bem como a colocação 
indevida, por parte dos utilizadores, de 
resíduos nas redes de saneamento, quer 
a nível doméstico quer agroindustrial”. 
“Comprometem o nível de qualidade do 
serviço, acarretam custos ambientais e 
sociais e incrementam custos de explo-
ração e investimentos de manutenção e 
reparação”, afirma.

Dando exemplos de acordos em cur-
so que podem contribuir para a melhoria 
da qualidade dos serviços prestados e do 
ambiente, António ventura fala dos pro-
tocolos celebrados com a Câmara Muni-
cipal do Montijo, a Agência Portuguesa 
do Ambiente e a Raporal STEC “para dar 
resposta ao desafio dos efluentes do se-
tor agroalimentar”. Outro dos modelos de 
colaboração é o protocolo firmado com a 
empresa vinícola Casa Ermelinda Freitas.

A empresa aponta a melhoria das con-

dições das massas de água e dos ecossis-
temas da região, salientando a “renova-
ção de um vasto parque de equipamentos 
capazes de responder às necessidades de 
reutilização de água residual tratada e da 
neutralidade carbónica e que, no plano da 
eficiência carbónica, permitirão minimi-
zar consumos de energia na atividade de 
saneamento de águas residuais”.

TECNOLOGIA LED REDUZ 45 POR 
CENTO NO CONSUMO DE ENERGIA

Relativamente à redução dos gastos 
de energia é dado o exemplo, posto em 
prática desde o final de junho deste ano, 
da substituição, em todas as ETAR’s ex-
ploradas, das luminárias por tecnologia 
LED. “Permitirá uma redução média de 
cerca de 45 por cento no consumo de 

energia elétrica”, refere António Ventu-
ra.

Com mais de 213 milhões de euros 
investidos desde 2004 no sistema multi-
municipal de saneamento e com mais de 
350 milhões de metros cúbicos de águas 
residuais tratadas, a Simarsul anuncia 
que tem em curso, em fase de conclusão, 
de adjudicação ou de análise de propostas 
mais dez empreitadas, as quais estão esti-
madas num valor superior a 4,2 milhões 
de euros. Entre elas destaca-se o forneci-
mento, montagem e colocação em serviço 
de sistema de telegestão, cujo preço esti-
mado é de mais de 1,1 milhões de euros. 
Para as seis obras em curso serão despen-
didos mais de dois milhões de euros. 

Simarsul avança com mais dez empreitadas 
estimadas em mais de 4,2 milhões de euros
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MODELOS DE GESTÃO ALICERÇADOS NO PACTO ECOLÓGICO EUROPEU

Portos rumo ao impacto  
neutro no planeta 
Os portos do distrito apostam, cada vez mais, na sustentabilidade. 
Os modelos de gestão, assentes no Pacto Ecológico Europeu,  
desenvolvem-se em prol do equilíbrio ambiental,  
social e económico visando um impacto neutro no planeta. 

TEXTO ANTÓNIO LUÍS IMAGENS DR

A PREOCUPAÇÃO ambiental está na 
agenda das administrações das infraes-
truturas portuárias. No porto de Setúbal 
destaca-se a recente conclusão da me-
lhoria das acessibilidades marítimas, que 
permite o cruzamento em segurança de 
navios, com níveis de eficiência e susten-
tabilidade ambiental “muito superiores” 
aos anteriores, reduzindo emissões no 
ecossistema do Sado. Em complemen-
to, está em curso o melhoramento dos 
acessos ferroviários, desenvolvido entre 
a APSS - Administração dos Portos de 
Setúbal e Sesimbra e a Infraestruturas de 
Portugal, que vai custar à primeira enti-
dade cinco milhões de euros. “O projeto 
visa maximizar a operacionalidade das 
infraestruturas e a eletrificação das linhas 
até ao interior dos terminais, permitindo 
o aumento da capacidade de receção e do 
tamanho dos comboios de e para o porto, 
com redução dos custos de operação e de 
manobras, reforço da segurança da circu-
lação ferroviária e diminuição do tráfego 
rodoviário e do impacto ambiental”, re-
fere ao Semmais fonte do gabinete de co-
municação da APSS. 

Perspetiva-se ainda a criação e mo-
dernização dos terminais existentes, no-
meadamente com a construção de um 
novo terrapleno e cais na zona de aterro 
a montante do terminal Ro-Ro, em fase 
de consolidação, e o lançamento de novos 
espaços para concessões portuárias. 

São vários os investimentos já con-
cluídos, que contribuem para reforçar o 
desenvolvimento do território, nomea-
damente, a modernização do serviço de 
tráfego de navios; a entrada em produção 
da Janela Única Logística;  a aquisição de 
nova lancha de pilotos e o reordenamento 
das portarias dos terminais. A APSS tem 
ainda em fase de estudo o projeto que 
visa dotar os terminais de energia elétrica, 
para “garantir o seu fornecimento aos na-
vios enquanto atracados, evitando o con-
sumo atual de combustíveis fósseis”. 

EM ESTUDO ESTÃO VÁRIOS PROJETOS 
NO ÂMBITO DA ENERGIA VERDE

Igualmente prevista está “a constru-
ção do novo Terminal Logístico Automó-
vel, desenvolvido para dar resposta ao 
excesso de procura verificado no terminal 

Ro-Ro e que vem melhorar a sua eficiên-
cia, já com equipamento adequado a veí-
culos elétricos”. Estão também em estudo 
diversos outros projetos, nomeadamente 
no âmbito da energia verde, relacionados 
com o aproveitamento por parte de diver-
sos concessionários da sua própria capa-
cidade para produzir energias renováveis 
e mesmo para a instalação de raiz de no-
vas unidades de produção.

No porto de Sesimbra foi concluído o 
Plano de Ordenamento, com a inaugura-
ção da Ponte-Cais 4, cujo investimento foi 
superior a três milhões de euros. Permi-
te, diz a APSS, “aumentar a capacidade de 
atracação de barcos de pesca, para além 
de harmonizar em toda a área envolven-
te as embarcações afetas às atividades da 
pesca e da náutica de recreio”.  Trata-se de 
uma infraestrutura que gera “menor im-
pacto ambiental”.

Já a infraestrutura portuária de Si-
nes, que pretende ser classificada como 
“Green Port”, tem em curso investimentos 
na área da mobilidade sustentável, atra-
vés da aquisição de veículos eléctricos 
e instalação de meios de carregamento, 

estando, também, em análise a possibili-
dade de deslocações dentro da área por-
tuária com recurso a meios de transporte 
alternativo ao automóvel. 

Na vertente das energias renováveis 
está prevista a instalação de um parque 
solar e um projeto piloto de produção de 
energia a partir das ondas. A médio prazo 
projeta-se a instalação de infraestrutu-
ras que permitam o abastecimento dos 
navios acostados com energia eléctri-
ca, possibilitando, assim, a redução das 
emissões e ruídos dos navios. O abaste-
cimento de navios de bancas de GNL é 
já realidade, por camião, mas está a ser 
estudada a hipótese de tal vir a aconte-
cer por fornecimento em insfraestrutura 
dedicada”. 

Paralelamente, continuam a ser feitos 
investimentos na área da monitorização 
dos ambientes marinhos e da qualidade 
do ar, bem como dos navios, o que per-
mite “regenerar e valorizar os resíduos 
de hidrocarbonetos dos navios em novos 
produtos”, refere ao nosso jornal gabine-
te de comunicação da Administração do 
Porto de Sines. 
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ENA COMBATE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Setúbal, Sesimbra 
e Palmela unidos 
pela Arrábida 
Cinco diferentes projetos, coordenados 
pela ENA, pretendem fazer a diferença na 
descarbonização do território Arrábida.  
Se não se atingir a neutralidade carbónica, 
em 2100 podem-se atingir 18 dias de calor 
extremo. 
TEXTO MARISA CIDADE IMAGEM DR

COM SETÚBAL, Sesimbra e Palmela 
como áreas de atuação, a ENA - Agência 
de Energia e Ambiente da Arrábida come-
çou a caminhada para o desenvolvimen-
to sustentável do território Arrábida em 
2006, criando e implementando projetos 
que visam a neutralidade carbónica dos 
três municípios que a integram e fazer 
frente às alterações climáticas.

Para Isabel Rodríguez, responsável de 
comunicação e projetos europeus e na-
cionais da associação sem fins lucrativos, 

“as alterações climáticas são uma realida-
de que já está a acontecer e com impactos 
visíveis a nível global”. Contudo, alerta, 
“não só nos icebergs na Gronelândia, mas 
também na quantidade de choco. Tem 
uma presença muito física e real no nos-
so território, que tem de estar preparado 
para fazer face a estes desafios”.

Na Arrábida, o impacto das alterações 
climáticas avaliado pelo IGOT – Institui-
ção Geográfica de Ornamento do Territó-
rio, traça dois cenários, utilizando o RCP 

(Representative Concentration Pathway), 
uma trajetória de concentração de gases 
de efeito estufa do Painel Intergoverna-
mental sobre Mudança Climática (IPCC) 
da Organização das Nações Unidas. No 
primeiro, com base no RCP 4.5 - que ava-
lia o impacto futuro caso sejam toma-
das medidas -, o cenário mais positivo e 
pressupõe uma trajetória de aumento da 
concentração de CO2 atmosférico até 520 
ppm em 2070, com incremento menor até 
2100. Já no segundo, baseado no RCP 8.5, 
a trajetória é semelhante ao cenário RCP 

4.5 até 2050, mas com posterior aumento 
intensificado, atingindo uma concentra-
ção de CO2 de 950 ppm em 2100.

ESTRATÉGIA VISA ELABORAÇÃO  
DE UM PLANO PARA CADA CONCELHO

É da necessidade de estabilizar esses 
valores e da realidade das alterações cli-
máticas, que os projetos da ENA ganham 
vida. O PLAAC Arrábida, por exemplo, 
“acrónimo de Planos Locais de Adaptação 
às Alterações Climáticas”, prevê a elabo-
ração de três planos, um para cada muni-
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cípio. Iniciado em fevereiro de 2021 e com 
duração de 19 meses, o projeto está agora 
no “processo de caracterização climática 
e sinalização socioeconómica dos muni-
cípios. Segue-se a “elaboração do plano”, 
e o levantamento dos “agentes locais que 
devem ser envolvidos”.

Outro dos projetos que a ENA integra 
é o ENERNETMOB. De génese europeia, 
“desenha, testa e tenta melhorar planos 
de mobilidade elétrica sustentáveis nos 
territórios da área mediterrânica com 
normas comuns e políticas de baixo car-
bono”. Tem como foco “três grandes de-
safios para a mobilidade sustentável: o 
transporte intermodal marítimo-rodoviá-
rio, a mobilidade partilhada, e a logística 
urbana”. No âmbito deste projeto, no qual 
a associação se encontra a desenvolver 
a logística urbana, Setúbal, Sesimbra e 
Palmela, vão ter pontos de carregamento 
rápido para veículos elétricos e já foram 
disponibilizadas às autarquias viaturas 
elétricas, como uma carrinha e bicicletas. 

Em marcha estão também o SISMA 
PLUS e o PRIORITEE PLUS, projetos que 
visam munir os municípios de ferramen-
tas que permitam “desenvolver esquemas 
de investimento que levem à reabilitação 
e eficiência energética de edifícios públi-
cos”.

O território Arrábida aceitou ainda o 
desafiou de ser piloto do projeto EU CITY 
CALC, “ferramenta da Comissão Europeia 
para cálculo de emissões de CO2”, que 
“apoia as entidades públicas a atingirem a 
neutralidade carbónica”, aspeto de grande 
relevância para a região que, entre outros 
impactos das alterações climáticas, o RCP 
8.5 estima que, se não houver atuação re-
lativamente a esta problemática, Setúbal, 
Sesimbra e Setúbal podem ter, em 2100, 18 
dias de calor extremo, acima dos 35 graus 
celsius. 

PLAAC Arrábida foi iniciado em fevereiro  
e tem uma duração de 19 meses
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Visite a Mata da Machada!

SÓ PROTEGEMOS o que conhecemos e 
o que gostamos. Por isso, ao longo dos 
anos temos criado atividades, promovi-
do iniciativas e elaborado projetos para 
dar a conhecer e preservar os dois espa-
ços naturais mais importantes do conce-

lho do Barreiro: a Mata da Machada e o 
Sapal do Rio Coina.

Desde o trabalho realizado nas escolas, 
passando pelos Campos de Férias, pelo 
Reserva o Verão em Família, pelo projeto 
LIFE Biodiscoveries (controlo de espécies 

invasoras através de ações de voluntaria-
do), entre outros, temos vindo a envolver 
vários milhares de pessoas em torno da va-
lorização do nosso património ambiental.

Temos também um papel ativo, todos 
os anos, na prevenção dos incêndios, 

através da abertura de aceiros e na re-
gularização de caminhos, bem como ao 
nível do programa Machada em Alerta, 
onde jovens voluntários vigiam perma-
nentemente a mata, no intuito de detetar 
precocemente qualquer incêndio.

Patrulham também a mata, a equi-
pa de vigilantes da natureza do ICNF, o 
SEPNA/GNR, como a Escola de Fuzilei-
ros, parceira de longa data, que presta 
um serviço inestimável na defesa deste 
território. 

É com orgulho, que podemos afirmar 
que hoje mais de 50 por cento da po-
pulação do Barreiro já conhece a Mata, 
quando há cerca de 16 anos atrás este 
número era de apenas 10 por cento.

Visite-nos para um piquenique em 
família, para a prática desportiva no cir-
cuito de manutenção, para uma corrida 
ao ar livre, ou para um simples passeio 
pela natureza. Mas ajude-nos também a 
proteger o que é nosso, pois os seus fi-
lhos e netos também vão querer usufruir 
daqui a uns anos.

É para si que nós trabalhamos! Espe-
ramos por si na Mata da Machada. 

BRUNO VITORINO
Vereador da Sustentabilidade Ambiental  
e Eficiência Energética da Câmara  
Municipal do Barreiro
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INVESTIMENTO DE MEIO MILHÃO PARA POUPAR 67 MIL EUROS POR ANO 

Silopor torna-se auto-sustentável 
em termos energéticos
A empresa da Trafaria que se dedica à movimentação de cereais conta recuperar em cinco anos o 
investimento de 500 mil euros em painéis solares. Diminuída pegada carbónica.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A Silopor, Empresa de Silos Portuários, SA 
terá em breve a funcionar no seu terminal 
da Trafaria, Almada, um conjunto de 1650 
painéis fotovoltaicos. Trata-se de um in-
vestimento de meio milhão de euros que 
poderá acarretar poupanças na fatura 
energética estimados em 10 por cento do 
valor pago mensalmente.

Em declarações ao Semmais, o diretor 
do Terminal da Trafaria, Francisco Belo, 
disse que a instalação dos painéis foi con-
cluída no final de junho e que se aguarda 
apenas pelas autorizações administrati-
vas para que todo o equipamento possa 
entrar em funcionamento.

“Esta é a contribuição da empresa 
para que seja possível fazer uma efetiva 
redução do consumo de energia fóssil. A 

produção de energia para autoconsumo 
corresponde, também, a uma contribui-
ção ambiental que se deseja para todo os 
setores empresariais”, adiantou Francisco 
Belo.

Além da redução significativa das 
emissões de dióxido de carbono (CO2), o 
novo investimento vai também permitir 
uma redução na fatura energética da em-
presa na ordem dos 67 mil euros por ano.

“A Silopor vê este investimento em 
energia solar como uma forma de con-
tribuir para a transição energética, dimi-
nuindo a sua pegada ecológica, minoran-
do assim a sua dependência em relação 
à rede elétrica e às fontes de energia fós-
seis”, salientou ainda o mesmo responsá-
vel.

PROJETO PERMITIRÁ POUPAR 10%  
NA FATURA MENSAL DE ENERGIA 

O diretor portuário revelou ainda a 
total confiança neste projeto, adiantando 
que as previsões são para que, no espaço 
de cinco anos, todo o investimento este-
ja pago. “As nossas estimativas apontam 
para uma redução mensal na ordem dos 
10 por cento sobre o valor da fatura ener-
gética a pagar”, disse.

A empresa, sediada em Lisboa, mas 
com instalações na Trafaria e também no 
Beato, entende que em virtude da sua lo-
calização e condições próprias da estru-
tura dos silos portuários, prevê-se que a 
unidade de produção para autoconsumo, 
no concelho de Almada, possa suprir to-
das as necessidades do edifício central 

do terminal”. Tal será possível através de 
uma potência instalada de 528KW, a qual 
irá corresponder a uma produção anual 
de energia de 770.000 KW.

O Terminal de Granéis Alimentares da 
Trafaria é, de acordo com as estatísticas 
oficiais, aquele que, anualmente, maior 
quantidade de cereais movimenta. A ca-
pacidade global dos silos é de 340.000 
toneladas. A empresa recebe, movimenta, 
armazena, expede e transporta matérias-
-primas alimentares e produtos alimen-
tares que chegam aos silos da margem 
Sul do Tejo transportados em pequenos 
navios costeiros provenientes da Europa 
ou em navios transatlânticos de médio e 
grande porte provenientes de África e das 
Américas. O transporte marítimo, refere, é 
responsável por 3,5 milhões de toneladas 
anuais movimentadas através dos silos 
existentes no concelho de Almada.

O relatório anual da empresa referente 
às movimentações de granéis alimentares 
diz que o ano em curso, devido à pande-
mia, é atípico, estimando-se uma quebra 
final de dez por cento. Essa quebra relacio-
na-se diretamente com o abaixamento do 
fluxo turístico, o qual implica menor con-
sumo de alimentos. Ainda assim, a Silopor 
refere que detêm cerca de 70 por cento da 
quota de mercado no Porto de Lisboa e 40 
por cento a nível nacional, valores que fa-
zem da empresa a dominante no país em 
relação à movimentação de cereais.

Estes valores, dizem ainda os respon-
sáveis da empresa, fazem com que a mes-
ma seja das mais viáveis a nível financei-
ro, como o atestam a ausência de dívidas 
à banca ou a fornecedores. 

Empresa instalou 1650 painéis fotovoltaicos 
na unidade da Trafaria
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APROVEITAMENTO DO CALOR DO FORNO PARA PRODUZIR ENERGIA

86 milhões para tornar  
Outão mais sustentável
Cimenteira também já utiliza cortiça misturada com betão para fazer 
isolamentos térmicos em obras. Neutralidade carbónica pode ser 
alcançada em 2050.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

ASCENDE a 86 milhões de euros o mon-
tante que a Secil está a investir na sua 
fábrica do Outão, em Setúbal, para que 
esta cimenteira possa ser classificada, em 
breve, como a mais sustentável da Euro-
pa. Este investimento, dizem os respon-
sáveis da empresa, irá permitir a redução 
das emissões de CO2 na ordem dos 20 por 
cento. Além disso serão criadas condições 
para recuperar parte do calor libertado 
pelo forno, recuperação essa que poderá 
gerar mais 30 por cento das necessidades 
de energia elétrica utilizada no empreen-
dimento.

Este projeto, denominado CCL - Clean 
Cement Line, assim como outros que já 
estão previstos e deverão ser executados 
nos próximos anos, segundo referem os 
responsáveis da empresa, poderão fazer 
com que em 2050 a Secil do Outão pos-

sa atingir a neutralidade carbónica. Para 
já o investimento já é considerado pela 
Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal (AICEP) Projeto de 
Interesse Nacional (PIN). Tem um finan-
ciamento de 14,5 milhões de euros (atra-
vés de Programa Portugal 2020) e deverá 
estar pronto a funcionar em novembro do 
próximo ano.

O CCL, conforme referiu ao Semmais 
a administração da Secil, baseia-se num 
processo de aproveitamento do calor e 
no aproveitamento do campo solar, fato-
res que permitem a eliminação da utiliza-
ção de fósseis primários. “Os benefícios 
do ponto de vista ambiental são inques-
tionáveis e permitirão à fábrica alcançar 
um novo carbon footprint e destacar-se 
também como benchmark europeu do 
setor. Para além do impacto económico, 

já que se trata de um importante inves-
timento realizado em contraciclo à atual 
conjuntura económica, terá forte impacto 
na criação de emprego local mais qual-
ificado, ampliando simultaneamente a 
capacidade competitiva da Secil e da sua 
fábrica enquanto principal fornecedor de 
cimento de baixo carbono para o ciclo de 
obras públicas e construção civil que se 
anuncia com o PRR e o PT2030, nos quais 
os critérios de green procurement serão já 
aplicados”.

A empresa refere que “a maioria dos 
investimentos já incluem uma forte com-
ponente de prevenção e análise de impac-
to ambiental”. Essa preocupação, dizem, 
“vai desde a produção industrial à logís-
tica de distribuição, privilegiando o trans-
porte ferroviário e marítimo”.

APOSTA NO BETÃO COM CORTIÇA  
E EM AÇÕES NAS ESCOLAS

A procura de soluções mais ecológi-
cas por parte da Secil passa pela criação 
de diversas aplicações mais inovadoras, 
as quais possam combinar a sustentabi-
lidade, a tecnologia e a versatilidade. Uma 
dessas soluções é o betão com cortiça.

Segundo a empresa, o betão com cor-
tiça tem vindo a ser aplicado na obra do 
Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Há, en-
tretanto, outras aplicações que também já 
estão a ser usadas, como sejam as arga-
massas com cortiça, que são isolamentos 
térmicos e que contribuirão para a des-
carbonização no processo de construção 
de edifícios.

A Secil refere, por outro lado, que e 
mantém ativa na realização de ações de 
sensibilização junto de escolas e empre-
sas, tentando desse modo contribuir para 
a diminuição das emissões carbónicas. “A 
Secil desenvolve proactivamente várias 
iniciativas de sensibilização e informação 
junto da comunidade local, nomeada-
mente junto de escolas, bem como para-
lelamente através das várias iniciativas 
desenvolvidas pelo Business Council for 
Sustainable Development (BCSD) Por-
tugal e pelo GRACE (Grupo de Reflexão 
e Apoio à Cidadania Empresarial), dos 
quais é associada. A Secil possui, desde 
2003, uma inovadora Comissão de Acom-
panhamento Ambiental, que reúne regu-
larmente e que realizará ainda em 2021 a 
sua centésima reunião, o que traduz uma 
grande vitalidade da ligação da empresa 
à sociedade civil setubalense”, afirmaram 
os responsáveis.  

Mais tecnologia 
não reduz postos 
de trabalho
O aumento das medidas para reduzir 
as emissões carbónicas não corres-
ponde, no caso da Secil, à diminui-
ção dos postos de trabalho. A em-
presa do Outão diz que o processo 
de modernização não fará extinguir 
nenhum dos atuais 286 empregos 
e que conduzirá, até, à criação de 
mais uma dezena de novos postos. 
Estes novos empregados irão traba-
lhar diretamente no Centro Técnico, 
onde se desenvolvem projetos de 
investigação e desenvolvimento. A 
Secil prevê também que a produção, 
atualmente na ordem de um milhão 
de toneladas por ano, passe para 1,3 
milhões. O volume de negócios das 
três fábricas que a empresa possui 
em Portugal foi, em 2020, de 451 
milhões de euros.
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PRESIDENTES DA REGIÃO À CONVERSA

FIGUEIRA MENDES, PRESIDENTE DA CÂMARA DE GRÂNDOLA

“O plano passa por um turismo que 
traga valor acrescentado”
O autarca afirma que o concelho está cada vez mais no centro do desenvolvimento do Litoral 
Alentejano e que a aposta no turismo é para continuar, “mas com regras apertadas”. Fala da 
necessidade de mais acessibilidades, mais médicos e mais serviços. E que a habitação e o ensino 
são desafios urgentes.

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA

A pandemia, que atravessou um terço 
deste mandato, afetou a capacidade 
de execução e de investimentos no 
concelho?

Sim, veio naturalmente incapacitar al-
gumas das atividades que tínhamos pro-
gramadas e tivemos de suspender muitas 
delas. Mas, sobretudo, fomos obrigados a 
dedicar muita da nossa energia a acompa-
nhar os problemas que a pandemia trou-
xe à nossa população. Foi uma prioridade 
assumida para acudir as diversas frentes.

Já se fez o balanço de gastos adicionais 
nesse combate?

Com apoios diretos no combate à pan-
demia e outros para apoiar as famílias e as 
atividades económicas, como o comércio 
e a restauração, estamos a falar de um mi-
lhão de euros. 

Não parece haver quebra de 
investimento, ainda recentemente 
foram anunciados uma plataforma 
logística e um novo hotel do Grupo 
Qantara Capital...

Sim, é verdade. Às vezes as pessoas 
perguntam-nos porque é que consegui-
mos captar estes investimentos. E uma 
das razões é que o fazemos sempre com 
grande discrição. 

É o caso deste investimento…
Exatamente, tem mais de um ano. Aliás, 

quando executámos a revisão do Plano Di-
retor Municipal, em 2017, criámos naquela 
zona um plano com 150 hectares para se po-
der instalar uma atividade deste tipo. Dos di-
versos contatos que fizemos surgiu esta em-
presa que já tinha feito alguns investimentos 
no concelho, pela proximidade do aeroporto 
de Beja, o do Montijo se vier a avançar, e os 
portos de Setúbal e de Sines, que são funda-
mentais para este projeto, que é uma plata-
forma diferente das que se faziam.

Diferente porquê?
Porque inclui outras componentes e 

não apenas parque de contentores. Esta 
conta com mais 25 lotes de 25 mil metros 
onde se podem instalar empresas ligadas 
às novas tecnologias, à inovação, mas 
também o hotel e um restaurante.

Com essas ligações todas, ferroviárias e 
rodoviárias Grândola vai ficar num eixo 
muito centralizado...

Sim, é verdade. Do ponto de vista 
geográfico, estamos estrategicamente 
bem colocados. Aquele terreno fica entre 
a ferrovia e a rodovia, portanto, é num 
local em que quase se aproximam as 

duas. Permite a ligação a Sines-Badajoz 
e também a Setúbal e Madrid, por ferro-
via e também por rodovia ao aeroporto. 

Como estão a avançar os projetos 
turísticos da Costa Terra e dos 
Pinheirinhos, nomeadamente?

Creio que o Pinheirinho está um pou-
co atrasado, mas tem todas as infraestru-
turas construídas. A Costa Terra está neste 
momento a concluir as infraestruturas e 
a acabar de construir o campo de golfe. O 
projeto sofreu algumas alterações.

Alterações?
Desde logo no aumento da qualidade, 

na redução da construção e na ocupação 
do território. Vai ficar um empreendimen-
to de grande qualidade, com grande preo-
cupação do ponto de vista paisagístico e 
ambiental. E temos ainda mais dois pro-
jetos na península de Troia, um deles já 
aprovado, do grupo Ortega, que reduziu 
em 80% da ocupação prevista. E muito 
turismo rural.

É a luta contra os perigos  
de massificação?

Faz parte da nossa estratégia, como já 
referi várias vezes. Em abril de 74 tínha-
mos 120 mil camas aprovadas para a nos-
sa faixa costeira. Neste momento, fomos 

reduzindo a pouco e pouco ao longo dos 
anos, temos apenas 15 mil e não pretende-
mos ter mais. A preocupação agora é criar 
aqui alguns equilíbrios, ter um turismo 
sustentável, que possa não só favorecer 
a captação de turistas com capacidade 
de compra, mas que também traga valor 
acrescentado para a população local.

Há a ideia de algum exagero no que toca 
ao alojamento local, não lhe parece?

Temos mais de 400 alojamentos locais, 
mas já fomos retirando licenças a alguns 
daqueles que não cumpriam as regras 
exigidas. E nos hotéis estamos também a 
exigir regras muito minuciosas para que 
não se resvale para uma coisa que não de-
sejamos para o nosso território. 

A Lauak refreou os investimentos com a 
pandemia?

Na última reunião que tivemos com a 
empresa foi reafirmado que vão reforçar 
a capacidade de produção, e até ampliar 
a unidade no âmbito da segunda fase pla-
neada. Daqui por dois anos teremos aqui 
cerca de 500 postos de trabalho.

Que diferenças identifica do primeiro 
para este segundo mandato?

Diria que no primeiro mandato prepa-
rámos o futuro para aquilo que aconteceu 

neste mandato. Foi um mandato muito 
exigente, com candidaturas feitas, proje-
tos aprovados, de modo a avançar com 
as obras. A situação financeira também 
melhorou apesar da pandemia. Tudo isso 
permitiu que fossemos buscar mais de 15 
milhões de euros de financiamento aos 
fundos comunitários.

Qual o grau de execução desses fundos?
80 por cento destes projetos estão 

praticamente concluídos, outros entre os 
40 e os 50%. Mas creio que não será de-
volvido nenhum financiamento. 

No âmbito do PRR fez alguma 
reivindicação?

Estamos agora a trabalhar nisso, e 
também no 2030, porque pela nossa ex-
periência não podemos andar a correr 
atrás dos avisos. Temos a nossa própria 
estratégia e apenas concorremos àqueles 
que correspondem às nossas necessida-
des, de acordo com um plano estratégico 
que estamos a desenvolver. 

E quais são as necessidades?
A questão do emprego e a habitação 

para aqueles que necessitam e que ve-
nham para o nosso concelho. O grande 
desafio dos próximos anos vai ser a habi-
tação e o ensino.
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Há um problema com a Escola 
Secundária Inácio Cruz...

É uma situação que se arrasta há mui-
tos anos, não ter uma escola condigna 
num concelho como este grau de desen-
volvimento. 

Qual é o entrave?
A administração central, num proces-

so complicado porque exigia uma verba 
muito grande à câmara quando não te-
mos responsabilidade direta nesse inves-
timento. Estamos sempre a bater à porta 
da tutela para resolver este problema. Nas 
escolas sob a nossa responsabilidade está 
tudo requalificado, num investimento to-
tal de mais de três milhões de euros. 

Podemos dizer que outro problema é a 
falta de efetivos na saúde?

Sim e noutros serviços de apoio às 
populações. Os centros de saúde preci-
sam de obras e faltam profissionais, que 
é também o grande problema do hospi-
tal do Litoral Alentejano. O Governo e as 
tutelas da saúde e da economia têm que 
encontrar formas de incentivo para trazer 
médicos a estas zonas. A própria câmara 
tem aqui quatro ou cinco médicos que es-
tão alojados em habitações que a câma-
ra fornece, e até os enfermeiros têm um 
apartamento, desde que começou a pan-
demia. 

Mas não é a solução de futuro...
Claro que não é solução. Ao nível da 

administração central temos um serviço 
público fundamental que, neste momen-

to, não responde minimamente às nossas 
necessidades, tem a ver com a questão do 
registo predial e civil. Temos instalações 
de qualidade, mas não temos meios hu-
manos suficientes. 

Também tem havido reivindicações 
sobre algumas acessibilidades internas...

Sim, porque são fundamentais para 
o desenvolvimento de todo o Litoral 
Alentejano. A ligação Sines-Grândola é 
fundamental. E por muito que nós te-
nhamos vindo a reivindicar, as obras não 
acontecem. Parece que finalmente está 
agora a desenvolver-se o projeto, mas 
basta ir uma vez aqui a Sines ou mesmo 
a Santiago, para sentirmos as dificulda-
des em circular. E há muita circulação de 
matérias perigosas. Depois, a questão da 
ferrovia, em Grândola felizmente o com-
boio, o alfa pendular e o intercidades pa-
ram aqui, mas deixámos de ter ligações 
regionais. 

Parece haver a promessa de reativação 
das linhas regionais...

Sim, aquilo que nos disse o presidente 
da CP é que admitem que no prazo de dois 
anos possa ser reposta essa circulação re-
gional, o que é importante. Depois ainda 
em termos de rodovias, a questão do IP 8 
é também fundamental.

Quer explicar melhor?
Esta ligação a Beja é muito importante. 

Repare, temos um passivo ambiental entre 
São Francisco e Azinheira de Barros, com 
a paisagem toda esventrada e um conjun-

to de obras inacabadas, que não fazem 
sentido estar ali assim. Por outro lado, 
esta ligação a Beja é fundamental, mesmo 
na questão do aeroporto de Beja, muito 
relevante para todo o Litoral Alentejano…

E o que pensa sobre o aeroporto de 
Beja. Que destino lhe daria?

A questão dos transportes aéreos é de 
grande importância para que o Alentejo 
escoe a produção de produtos agrícolas e 
hortícolas, mas também no apoio ao tu-
rismo. Se falar com boa parte dos opera-
dores, dos promotores turísticos na nossa 
faixa costeira, todos dizem que é funda-
mental o aeroporto de Beja, porque em 
40 minutos você está aqui na Costa-Terra, 
está em Melides, está no Carvalhal…

Mas não o fazia na margem Sul?
Não, isso é outra situação. Na margem 

Sul faz sentido, até para aliviar Lisboa. 
Este podia ser complementar para o Alen-
tejo e até para o Algarve. 

De que obras emblemáticas se orgulha 
neste mandato?

Tenho dificuldade em dizer uma obra 
só, mas criámos aqui um conjunto de 
obras culturais, desportivas e sociais mui-
to importantes, porque não podemos ter 
só empreendimentos turísticos e fábricas. 
Abrimos há pouco tempo um museu de 
arqueologia que conta a nossa história 
milenar, e estamos a acabar a remodela-
ção de dois edifícios, o Frayões Metello e 
o dos antigos Paços do Concelho. Neste 
último vai ficar um outro núcleo museo-

lógico de etnografia e o da Canção de Pro-
testo, já instalado, a que se juntará o Mu-
seu da Liberdade. E acabámos de concluir 
a biblioteca municipal. 

Porque demorou a decidir a sua 
recandidatura?

Demorei algum tempo, porque para 
mim este último mandato tinha sido a mi-
nha meta em termos de vida autárquica. 
Mas as solicitações foram tantas e não 
apenas do meu partido e da CDU, mas 
também de vários quadrantes da socieda-
de grandolense.

Sentiu-se obrigado a fechar o ciclo?
Pois… foi um obrigado voluntário. 

Senti-me com o dever de o fazer, porque 
vi nas pessoas essa confiança. E, depois, 
acho que as pessoas têm alguma razão, 
porque o que fizemos nos últimos qua-
tro anos vai ser um marco na vida do 
nosso concelho. Portanto, creio que as 
pessoas viram em nós esta capacidade 
de realização, uma equipa que é coesa, 
que já é experiente e que, em princípio, 
será a equipa que vai continuar a ajudar 
Grândola. 
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RUI GARCIA, PRESIDENTE DA CÂMARA DA MOITA

“Temos uma 
estratégia  
para dinamizar  
o mercado  
de arrendamento”
Coloca a dinâmica de desenvolvimento do 
concelho no aproveitamento do crescimento 
económico de toda a região. E diz que a 
Moita precisa de mais indústria e de resolver 
as carências habitacionais. Para Rui Garcia é 
também urgente a aposta na melhoria das 
acessibilidades regionais.  

ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA

Enquanto presidente da AMRS tem 
responsabilidades acrescidas no 
pensamento estratégico da região. Onde 

coloca a Moita nesse contexto? 
No contexto regional vejo a Moita 

como um concelho de pequena dimen-

são, mas que está fortemente ligado, para 
o bem e para o mal, com tudo o que acon-
tece à nossa volta. 

Em termos demográficos está 
classificado de média dimensão...

Sim, é verdade, mas não temos as ca-
racterísticas que outros concelhos têm, 
nomeadamente áreas industriais, ou gran-
des atividades económicas. Nesse contex-
to, somos um pequeno concelho. Por isso 
sublinho a importância do aproveitamento 
de todas as dinâmicas que se geram na nos-
sa região. Se estamos numa fase de cresci-

mento económico, temos necessariamente 
que criar condições para que algum desse 
crescimento chegue até ao concelho. 

E tem acontecido?
Dou o exemplo das acessibilidades, 

dos transportes e da mobilidade interna 
no arco ribeirinho da região. São aspetos 
que nos dizem muito diretamente respei-
to e que nos condicionam muito. Portan-
to, queremos ter essa presença de levar as 
nossas necessidades às autoridades re-
gionais e nacionais, esse tem sido o nosso 
desafio.
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Nos transportes urbanos tem havido 
uma pequena revolução, com o 
Navegante. Os concelhos da península 
têm investido muito?

É uma transformação muito grande 
que está ainda numa fase inicial, não está 
concluída. Durante muitos anos defende-
mos e propusemos que fosse reformula-
do o modelo do passe social existente. Era 
algo fundamental, porque o passe das co-
roas L não chegava ao território da Moita 
e, apesar das nossas queixas, a situação 
manteve-se sem alterações nos últimos 
trinta anos. Finalmente, agora, criaram-se 
essas condições, com a transferência de 
responsabilidades para os municípios e 
para área metropolitana.

No caso da Moita, qual é o investimento 
anual?

Na ordem dos 800 mil euros por ano. 
Mas isto significa para a nossa comunida-
de, para os nossos utentes de transportes 
públicos, poupanças que podem ultra-
passar os 100 euros. Tínhamos alguns 
títulos combinados que ultrapassavam 
largamente os 150 euros mensais, hoje 
paga-se 40 euros. 

Tem ideia do fluxo de residentes da 
Moita que trabalham na outra margem?

Não temos um número exato atualiza-
do. Os números mais recentes que temos 
apontam para cerca de 20 mil pessoas, 
num concelho que conta com 66 mil ha-
bitantes.  O que não quer dizer que seja 
tudo para Lisboa, esta deslocação para o 
exterior do concelho também ocorre para 
municípios limítrofes.

Presumo que gostaria de fixar mais 
população. Como está hoje o perfil 
empresarial e económico do concelho?

Temos vindo a aumentar o núme-
ro de empresas alojadas no concelho ao 
longo dos últimos anos e essa tendência 
tem-se mantido. Embora tivesse havido 
uma quebra no período da intervenção da 
Troika. 

Mas na área dos serviços, certo?
Na área dos serviços, sim, tem havido 

um crescimento. O problema é que esse 
crescimento não tem alavancado empre-
go. São empresas de pouca mão-de-obra. 
Há 20 anos, ainda tínhamos a indústria 
das confeções, de mão-de-obra intensi-
va, e tivemos algumas empresas meta-
lúrgicas importantes, como a AMAL e a 
Metalúrgica de Alhos Vedros, mas já desa-
pareceram. Hoje, temos antes um tecido 
económico mais fragmentado, formado 
por pequenas unidades. 

Portanto falta atrair indústria?
É aquilo que temos procurado, criar 

condições para que haja investimentos 
nessa área, porque não podemos abando-
nar a indústria. Mas mesmo com a pande-
mia temos notado um incremento eu diria 
por toda a região. 

Que esforços tem feito o município 
nesse sentido, nomeadamente nos 
parques industriais?

Só um deles é de iniciativa municipal, 
todos os outros são privados, loteamen-
tos industriais desenvolvidos por parti-
culares. O que nós procuramos é criar as 
condições no nosso, com melhoria das in-
fraestruturas básicas, mantê-las em boas 

condições para que as indústrias aqui se 
mantenham. E do ponto de vista dos par-
ques industriais, eles estão quase comple-
tos.  E precisamos de fazer a reutilização 
das antigas zonas industriais…

Que eram fortes...
Sim, como disse na área das confeções 

e da cortiça, estas ainda mais antigas, que 
ficaram devolutas. São áreas grandes que 
precisam de ser requalificadas. É um de-
safio que tentamos que aconteça, mas não 
depende naturalmente só da vontade da 
câmara, depende do contexto imobiliário 
e até da economia do país. 

Acha que a resolução do problema 
da NUT viria ajudar à chegada de 
investimento nessas áreas potenciais?

Esse é um problema que afeta clara-
mente a região, uma enorme perda de 
investimento e, sobretudo, uma perda de 
competitividade face a outras regiões do 
país. Estando inseridos na Área Metro-
politana de Lisboa, as nossas estatísticas 
são claramente distorcidas, porque o peso 
demográfico e o peso da concentração de 
empresas, está sobretudo em Lisboa, mas 
também em Oeiras, Cascais.

E isso traduz-se em perdas de muitos 
milhões de euros em fundos...

É essa a realidade. Repare Todo o resto 
do país, incluindo zonas que têm clara-
mente níveis de desenvolvimento eco-
nómico semelhantes aos nossos como 
o Porto, Aveiro, ou Braga, acedem a fun-
dos em condições muito mais favoráveis, 
quer na dimensão do montante global dos 
fundos, quer nas taxas de comparticipa-
ção, e nós aqui perdemos oportunidades 
atrás de oportunidades.

Porque é que a região não reagiu em 
peso em 2013, quando se procedeu a 
essa alteração das NUTs?

A região reagiu, mas se calhar não 
reagiu com a perceção da gravidade do 
problema. Porque na altura já havia vozes 
a dizer que aquela situação, - a extinção 
da NUT III na península de Setúbal - não 
trazia nada de bom para a região. Talvez 
não houvesse tanta perceção sobre estes 
impactos.

E agora é a luta pela reposição dessa 
injustiça?

É urgente que seja reformulada, em-
bora saibamos que não acontece de ime-
diato. Por isso precisamos que nos próxi-
mos anos haja programas específicos de 
apoio e de compensação à região de Se-
túbal para ultrapassar estas assimetrias.

Deixe-me então perguntar o seguinte: 
Uma vez que o aeroporto de Alcochete 
não está em cima da mesa, não seria 
adequado lutar pela plataforma no 
Montijo?

Mas eu acho que o aeroporto de Alco-
chete continua a estar em cima da mesa, 
nunca deixou de estar.

Do ponto de vista objetivo, não está?
Pois, mas é preciso perceber porque é 

que não estava. Se andarmos uma década 
para trás percebemos que nessa altura foi 
feita uma avaliação.

É verdade, mas ficou pelo caminho essa 
opção!

Por outras razões. Nessa altura foi 
feita a avaliação estratégica por uma en-
tidade absolutamente independente, que 
concluiu e propôs que o campo de tiro de 
Alcochete, por diversas razões, era a me-
lhor solução. O Governo da altura decidiu, 
como se lembrará, apoiar essa concessão. 
Portanto, não foi algo que ficasse em es-
tudo. A questão é o que aconteceu, entre-
tanto, para levar os governos seguintes a 
não seguir essa opção…

E tem resposta para isso?
Claro. A única circunstância que mu-

dou, foi a alienação da ANA, uma vez que 
a sua exploração foi entregue a um priva-
do.

E houve também uma alteração do 
modelo para um aeroporto mais 
pequeno…

Não, verdadeiramente não…

A ideia de construir apenas uma 
plataforma complementar ao de 
Lisboa...

 A decisão de construir um aeroporto 
complementar no Montijo não foi sus-
tentada em nenhuma avaliação válida, 
tem impactos muito significativos com 
os quais o concelho da Moita, do ponto 
de vista da população, é o mais afetado. É 
curioso que se chame aeroporto do Mon-
tijo, quando as aeronaves não sobrevoam 
o Montijo a não ser na extensão da pis-
ta, sobrevoam sim o concelho da Moita, 
numa área povoada por mais de 30 mil 
pessoas. E que tem logo ali ao lado o con-
celho do Barreiro. 

Entretanto, há o veto de câmaras 
geridas pela CDU, entre elas a da Moita. 
Receia que o Governo possa retirar 
essa premissa e fazer avançar a opção 
Montijo?

O Governo anunciou duas linhas de 
atuação. Por um lado, essa de alterar a lei 
e retirar a capacidade de parecer vincula-
tivo aos municípios, o que eu acho pro-
fundamente errado, porque altera as re-
gras a meio do jogo. A outra é a anunciada 
avaliação estratégica, mas condicionada à 
instalação do aeroporto na base aérea do 
Montijo.

O que significa que a opção Alcochete 
fica de novo de fora?

Pois, é o que dá a entender. Ao fim ao 
cabo, parece que o Governo quis condi-
cionar essa avaliação estratégica criando 
logo à partida condições para excluir Al-
cochete, e isso não é sério. 

A Moita apresentou algum caderno 
de encargos ao Governo no âmbito do 
PRR?

A AML recolheu junto dos seus 18 mu-
nicípios todas as propostas. E nesse sen-
tido, nós também o fizemos, destacando 
questões como a habitação, que é clara-
mente uma das grandes prioridades. Mas 
também a melhoria dos transportes. As 
acessibilidades regionais, que são muito 
importantes, por isso continuamos a fa-
lar da terceira travessia do Tejo, que con-
sidero uma questão incontornável, a par 
do reforço das ligações ferroviárias e das 
ligações fluviais. 

A travessia entre Moita e Barreiro, por 
exemplo?

Sim, a construção da ligação Seixal-
-Barreiro, com o prolongamento à Moita, 
projeto já apontado no Plano Rodoviário 
Nacional desde há muitos anos.  Outra 
muito importante é o Metro Sul do Tejo, 
que precisa de crescer ao Barreiro e à 
Moita, e que se prepare, desde já, a sua 
extensão para o Montijo e para Alcochete. 

Há pouco falou na questão da 
habitação, há ainda muita carência no 
concelho?

Há muito a fazer, seguramente. Es-
tamos neste momento a ultimar a nossa 
estratégia local de habitação, temos um 
diagnóstico feito e há grandes necessida-
des. O IHRU apesar de ter muitos fogos no 
concelho não tem tido dinâmicas nas res-
postas. E nós também temos um número 
de fogos significativo, mas que é insufi-
ciente. Precisamos de habitação para a 
vertente mais social e uma intervenção 
pública, local e nacional, para promover o 
mercado do arrendamento, uma vez que o 
custo da aquisição é incomportável para 
o rendimento médio das famílias.

O município tem feito intervenções no 
património e na zona ribeirinha. É uma 
aposta na identidade? 

Sim, essa foi e tem sido a nossa aposta 
porque o que une todas as suas freguesias, 
toda a sua extensão, é a ligação ao rio. É o 
mais característico e mais identitário. E 
nestas povoações, nestas vilas mais anti-
gas como são a Moita, Alhos Vedros, ou as 
nossas duas pequenas freguesias de Gaio-
-Rosário e Sarilhos, há toda uma história 
de crescimento ligado ao transporte flu-
vial. É em torno deste eixo que desenvol-
vemos a fileira turística. 

Pondo de parte a pandemia, o turismo 
tem crescido?

Continuamos a ter um problema com 
a falta de oferta de alojamento. Mas a vi-
sitação do concelho vinha a registar uma 
boa dinâmica, com boa oferta da restau-
ração, as visitas ao património, à nossa 
praia fluvial do Rosário. 

Que obras destaca deste seu mandato?
A construção da Piscina Municipal da 

Moita, que aguarda o visto da Tribunal de 
Contas, uma ambição de longa data. A in-
tervenção no Largo do Descarregador, em 
Alhos Vedros, sobretudo, no edifício con-
tíguo ao moinho que é o antigo palacete, 
que faz parte do património local, e que 
vai alojar o Museu Municipal. E também 
um conjunto de intervenções em vias ro-
doviárias que melhoram a mobilidade, na 
Baixa da Banheira e Vale da Amoreira. 

Qual a taxa de execução dos fundos 
comunitários?

Durante este quadro comunitário ob-
tivemos financiamentos superiores a 11 
milhões de euros com taxas de compar-
ticipação que, no máximo, vão aos 50%.

Sente-se confortável com a obra que 
fez, com o cumprimento do seu projeto 
político?

Partimos sempre para cada mandato 
com um compromisso, com um conjunto 
de propostas que apresentámos à popu-
lação. Chegar ao fim do mandato e poder 
dizer que, no essencial, cumprimos, é sa-
tisfatório e dá-nos essa margem de con-
fiança. 
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ÁLVARO BEIJINHA, PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTIAGO DO CACÉM

“Há oito anos seguidos  
que estamos a reduzir a dívida”
Requalificação urbana, reabilitação do património, investimentos na educação, fazem parte da 
carteira que fecha este mandato. A falta de efetivos da GNR e de profissionais de saúde são os 
maiores problemas. O presidente defende ainda a mega central fotovoltaica no concelho, desde 
que acauteladas as questões ambientais e de segurança.
ENTREVISTA RAUL TAVARES IMAGEM IVO MOTA 

Santiago é muito rico em património, 
firmou-se recentemente um protocolo 
com a Diocese para reabilitar igrejas…

Temos de facto um património riquís-
simo e a câmara tem procurado potenciá-
lo ao máximo. Firmamos esse acordo, 
aproveitando uma oportunidade para 
financiamento comunitário, sendo que o 
município assumiu a parte não financia-
da. Está em causa a valorização deste pa-
trimónio do ponto de vista turístico, que 
faz parte da nossa estratégia. Inaugurá-
mos também o Museu de Arqueologia em 
Alvalade, colocado, precisamente, numa 
igreja da misericórdia, onde se guarda 
achados arqueológicos daquela zona. 

As intervenções nos centros históricos 
já estão concluídas?

A maior parte sim. Esta obra do mu-
seu, por exemplo, surge na sequência das 
obras de requalificação do centro histó-
rico de Alvalade. Há uma zona no centro 
histórico do Cercal que ainda não foi in-
tervencionada, mas que será em breve. E 
também na cidade de Santiago do Cacém, 
na chamada zona alta, onde será também 
feita uma requalificação. 

De que nível de investimento estamos a 
falar?

Só no centro histórico de Alvalade e 
no Cercal, as duas obras de requalificação 
foram cerca de 1,5 milhões e 1,6 milhões, 
respetivamente. 

Foi em Santiago que se deu o pontapé 
de saída para os “Caminhos de 
Santiago”. É uma marca forte para o 
turismo local...

Foi algo que a que a câmara vinha tra-
balhando há muito tempo, nomeadamente 
no reconhecimento do caminho a Sul, que 
foi concretizado com um projeto da En-
tidade Regional de Turismo do Alentejo. 
Santiago do Cacém é o único município 
de Portugal com o topónimo de Santiago, 
e temos mesmo um acordo de geminação 
feito com Santiago de Compostela. 

Mas também começa aqui a Rota Vi-
centina, até Sagres. Costumo dizer até que 
“há um antes e um pós Rota Vicentina” no 
que diz respeito ao desenvolvimento tu-
rístico. Veio alavancar muito o setor, no 
que toda ao turismo natureza, dos cami-
nhantes e, principalmente, na chamada 
época baixa.

Importante para combater a 
sazonalidade?

Exatamente, apesar destes tempos de 
pandemia que fizeram travar o cresci-

mento que estávamos a assistir desde que 
a rota foi criada. Há um trabalho excecio-
nal de promoção realizado pela Associa-
ção da Rota Vicentina. Acreditamos que 
vai ser igual com os Caminhos de Santiago 
que, seguramente, vão trazer anualmente 
milhares de pessoas ao concelho.

Há ainda o problema da bolsa de camas, 
ou já não é uma dificuldade? 

O que posso dizer sobre isso é que em 
quatro anos mais duplicámos o número 
de dormidas turísticas. Tínhamos cerca de 
50 mil e atingimos 122 mil. Em três anos 
crescemos 60% na oferta.  E, segundo as 
estatísticas, somos o 5.º município com 
mais dormidas de turistas de todo o con-
junto da Entidade Regional de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo.

Aponta razões para esse crescimento?
Tem muito a ver com a revisão que 

fizemos ao Plano Diretor Municipal, que 
entrou em vigor no início de 2016, em que 
abrimos o nosso território ao turismo, 
embora de pequena e média dimensão.

Turismo rural, nomeadamente...
Sim, em espaço rural, embora tenha 

havido alguns investimentos com maior 
dimensão. Há, por exemplo, um projeto 
muito interessante que é a Reserva Ale-

crim, já premiado internacionalmente, 
que continua com intenções de expandir 
ainda mais.

É uma opção, esta de contrariar alguma 
massificação com tanto quilómetro de 
praia no Litoral Alentejano?

Claramente, até porque os 11 quilóme-
tros de praias que temos, estão inseridos 
numa Reserva Natural que é a da Lagoa 
de Santo André, que é intocável, não se 
pode lá construir nada. E a restante está 
em Rede Natura, tirando a Costa de San-
to André que tem um plano de pormenor, 
mas cujos terrenos são de particulares. 

Esses projetos que fala têm ajudado 
a fixar população, mais jovem por 
exemplo?

Sem dúvida. Temos assistido à che-
gada de famílias de Lisboa, do Porto, que 
têm deixado tudo e radicado aqui, inves-
tindo em turismo rural e na tranquilidade 
que o concelho oferece. 

O município tem um orçamento a 
rondar os 40 milhões de euros. Que fatia 
imputa ao investimento?

Posso dizer que fomos o município 
no âmbito da CCDRA com maior taxa 
de execução e com maior volume de in-
vestimento. E nos planos estratégicos de 

desenvolvimento urbano, no quadro da 
reabilitação e regeneração urbana somos 
o terceiro. Aliás, esgotámos o plafond. 

Isso exige grande esforço financeiro, 
como está a dívida?

Há oito anos consecutivos que es-
tamos a reduzir a dívida. Temos neste 
momento dívidas de médio longo prazo, 
perfeitamente, geríveis. Deixámos de ter 
dívida a fornecedores a mais de 90 dias, 
com prazo médio de pagamento de vinte 
e poucos dias e passámos o ano de 2020 
com um saldo orçamental de 3,5 milhões 
de euros.

Isso significa maior capacidade de 
arrecadar receitas e aproveitamento dos 
fundos comunitários?

É precisamente isso. Tivemos a ca-
pacidade de aproveitar ao máximo os 
fundos comunitários, e isso fez com que 
conseguíssemos realizar muita obra, fazer 
muito investimento e não afetar as contas 
municipais.

Quer enumerar algumas áreas onde o 
investimento foi mais volumoso?

Na educação, por exemplo. Só neste 
mandato investimos 2,5 milhões de euros 
na reabilitação das escolas do concelho, 
incluindo as rurais. Mas também na rea-
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bilitação de bairros, como o das Flores, 
em Santo André, o maior do concelho, 
com cerca de dois milhões de euros. Ou o 
do Pinhal, com um milhão de euros. Para 
além de toda a zona envolvente ao merca-
do em Santiago. 

É tido como muito reivindicativo. Fez 
algum memorando no quadro do PRR?

Essa é uma questão que os municípios 
e a própria Associação de Municípios tem 
vindo a colocar, é que a chamada bazuca, 
pouco ou nada traz para as autarquias. As 
gavetas onde podemos ir é a da habita-
ção, e neste momento estamos a delinear 
a nossa estratégia local de habitação. No 
âmbito da CIMAL (Comunidade Inter-
municipal do Litoral Alentejano) partici-
pamos, nomeadamente na perspetiva de 
infraestruturas que sirvam a região, como 
a ligação da autoestrada de Sines a Grân-
dola, que foi um projeto que ficou suspen-
so há 10 anos atrás.

Outro problema recorrente tem a ver 
com a segurança. A GNR continua a 
precisar de efetivos?

É um problema que persiste e que já 
levámos a todos os governantes da tutela. 
Este défice de efetivos coloca em causa a 
segurança das nossas populações e au-
menta a perceção de falta de segurança.

E na saúde a mesma coisa...
A saúde é sempre problemática. Fal-

tam médicos de família e no hospital do 
Litoral Alentejano também. Vamos acom-
panhando a situação, estão agora previs-

tos alguns investimentos nas infraestru-
turas. 

Já em Orçamento de Estado, julgo eu…
Sim, e agora estão aprovados com o 

PPR, nomeadamente o novo Centro de 
Saúde de Santiago do Cacém, que é algo 
que nós reivindicamos há bastante tem-
po. Mas a falta de profissionais de saúde é 
que é um drama. 

Como tem acompanhado o problema 
dos produtores agrícolas que dizem 
perder milhões de euros devido à falta 
de água para rega?

Temos vindo a acompanhar com a As-
sociação de Regantes de Campilhas e Alto 
Sado. Em conjunto já tivemos reuniões na 
EDIA, chamando a atenção para a necessi-
dade de poder-se fazer uma ligação ao Al-
queva. Está em causa a captação do Sado, 
em Ermidas. Estamos, agora, a reivindicar 
a ligação à de Campilhas que ainda é mais 
importante. É uma obra mais pesada do 
ponto de vista financeiro, mas absoluta-
mente fundamental para a agricultura do 
nosso concelho e da nossa região.

Tem vindo a ser criticado por defender 
o megaprojeto das fotovoltaicas. Quer 
explicar a sua posição?

Antes dizer-lhe que há duas intenções 
para a instalação de centrais de grande 
dimensão. Uma na zona de Vale de Água, 
que a ser concretizada será a maior da Eu-
ropa. E uma outra para o Cercal. A posição 
da câmara tem sido muito clara e a con-
testação de que fala não me parece gene-

ralizada. Mas o projeto de licenciamento 
não entrou ainda na câmara. No caso de 
Vale de Água houve a avaliação do impac-
to ambiental, e a informação que temos é 
que a APA mandou reformular o proces-
so. O do Cercal, decorreu a avaliação de 

impacto ambiental, estamos a aguardar o 
resultado. 

E a posição da câmara... do presidente?
No âmbito da avaliação de impacto 

ambiental, tanto num processo como em 
outro, já nos pronunciámos acompanhan-
do as grandes preocupações, ou seja, a 
questão do afastamento às localidades e 
às habitações, bem como a necessidade de 
cortinas arbóreas para minimizar o impac-
to visual. No caso de São Domingos e Vale 
de Água não se prevê o abate de sobreiros 
porque é um grande eucaliptal, mas no caso 
do Cercal, prevê-se o abate de sobreiros e 
azinheiras, com o qual não concordamos. 

Mas é contra essas centrais?
Não, não somos contra a central. Isso 

queriam os contestatários. Somos a favor, 
desde que os projetos sejam reformu-
lados e que venham ao encontro do que 
consideramos ser o interesse do concelho 
e das populações. Até porque são gera-
dores de emprego e de desenvolvimento. 
Desde que estejam acauteladas todas as 
condições ambientais e de segurança são 
projetos importantes para o concelho.

Parte confortável para as próximas 
eleições?

Claramente, mas com vontade de fazer 
ainda muito mais. Este mandato, apesar 
do efeito da pandemia e o que isso repre-
sentou em termos de adaptação por parte 
de toda a câmara, ficou marcado por um 
grande nível de investimento e por grande 
execução de obra. 
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