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A CONSTRUÇÃO quase desen-
freada de novos empreendimen-
tos turísticos, sobretudo na faixa 
compreendida entre Troia e a 
Costa da Galé, pode comprome-
ter irremediavelmente o turismo 
em grande parte da costa do dis-
trito de Setúbal. Quem o afirma 
são os responsáveis da associa-
ção ambientalista Zero que, num 
breve balanço relativo ao último 
ano em termos de sustentabili-
dade, dizem que “está pratica-
mente tudo igual”.

O presidente da Zero, Fran-
cisco Ferreira, diz que a sensibi-
lidade dos territórios se alterou 
consideravelmente durante os 
últimos 15 anos e aponta a zona 

entre Troia e a Costa da Galé 
como um dos exemplos onde a 
proliferação de novos empreen-
dimentos turísticos só tem sido 
possível devido ao facto de os 
critérios de avaliação terem em 
consideração fatores totalmente 
diferentes dos atuais. “Estamos 
a falar de ecossistemas muito 
sensíveis e que ficarão irreme-
diavelmente afetados a médio e 
longo prazo. Os efeitos pernicio-
sos vão fazer-se sentir”, disse.

“Existem alguns projetos, 
nomeadamente na zona da 
Comporta, que têm sido alvo 
de discussão pública e que, cer-
tamente, pelos atuais critérios, 
não teriam ido por diante. As 

decisões teriam sido certamen-
te diferentes. Esta questão dos 
empreendimentos turísticos faz 
parte de um processo evolutivo 
onde os planos de pormenor e os 
planos diretores municipais têm 
permitido estas construções. 
Com o que está feito parece-me 
adequada a utilização da expres-
são ̀ podemos estar a matar a ga-
linha dos ovos de ouro`”, adian-
tou o presidente da Zero.

CULTURAS AGRÍCOLAS  
AINDA SÃO DESAJUSTADAS

Francisco Ferreira, referin-
do-se às questões agrícolas, 
entende que as mesmas estão, 
muitas vezes, a contribuir para 

um uso desregrado das reservas 
de água sendo que, em algumas 
situações, os agricultores pare-
cem estar a apostar num tipo de 
culturas erradas.

“Há que redobrar os cuida-
dos. Como? Apostando em pro-
dutos adequados. Isso não me 
parece que esteja a acontecer. 
O que se verifica é que existem 
muitas culturas que são feitas 
sem terem em consideração as 
alterações climáticas que se têm 
acentuado nos últimos anos ou 
sem terem em conta as caracte-
rísticas dos terrenos”, adiantou 
ainda o ambientalista.

“Existe uma utilização exces-
siva da água. Isso é também uma 

situação que pode continuar a 
agravar-se, uma vez que continua 
a haver uma grande pressão para 
que surjam mais empreendimen-
tos agrícolas. Em minha opinião 
não estamos a acertar no tipo de 
culturas que fazemos. É preciso 
escolher produções mais resilien-
tes e consentâneas com os locais 
onde são feitas”, explicou.

Falando das reservas sub-
terrâneas do distrito, Francisco 
Ferreira lembrou que durante 
muitos anos foi elaborado um 
plano de gestão compreenden-
do, sobretudo, os recursos das 
bacias do Tejo e do Sado. A dis-
cussão desse plano ainda não 
se iniciou mas, de acordo com 
o responsável da Zero, a mesma 
poderá revelar-se determinante 
para se adotarem estratégias fu-
turas que permitam controlar de 
modo mais eficiente os recursos 
existentes.

Por fim, reportando-se às 
centrais fotovoltaicas, o mes-
mo responsável entende que as 
mesmas, mesmo em sendo nu-
merosas, ainda não são exces-
sivas. “O que acho é que deveria 
existir um maior investimento 
resultantes da instalação de 
painéis em edifícios. É necessá-
rio aumentar a eficiência ener-
gética. Sei que alguns municí-
pios já têm em marcha planos 
relacionados com o combate à 
pobreza energética mas, para já, 
este é um setor ainda deficitá-
rio”, concluiu. 

Zero alerta para 
culturas agrícolas 
inapropriadas 
e que são um 
sorvedouro dos 
recursos hídricos. 
Apela à eficiência 
energética e teme 
pela destruição 
de alguns 
ecossistemas 
devido à 
construção 
turística galopante.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM DR

“Podemos estar a matar  
a galinha dos ovos de ouro”

ZERO DIZ QUE COM CRITÉRIOS ATUAIS MUITOS PROJETOS NÃO SERIAM PERMITIDOS

O CONCELHO DO SEIXAL é 
cada vez mais atrativo para a fi-
xação de empresas. Possuímos 
um território com 95,45 km2 e 
166.693 habitantes, sendo um 
dos concelhos mais procurados 
para viver, conhecer e trabalhar.

No passado mês de junho re-
cebemos no auditório dos Ser-
viços Centrais da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, o colóquio «O 
Presente e o Futuro das Micro e 
Pequenas Empresas» organiza-
do pela autarquia e pela Confe-
deração Portuguesa das Micro, 
Pequenas e Médias Empresas 
(CPPME).  Neste colóquio foi 
também apresentado o estudo 
«Evolução do Tecido Económi-
co do Município do Seixal, entre 
2016 e 2020» realizado pela In-

forma D&B Portugal. Os resul-
tados demonstram o excelente 
crescimento e desenvolvimento 
socioeconómico no município, 
que oferece atualmente 19.347 
postos de trabalho, num univer-
so de 3.979 empresas, somando 
2.380 milhões de euros de vo-
lume de negócios, muitos nos 
11 parques para indústria e ati-
vidades económicas e mais de 
951 hectares previsto no Plano 
Diretor Municipal afetos à ativi-
dade económica.

Estes resultados orgu-
lham-nos e motivam-nos para 
continuarmos a criar mais e 
melhores condições no nosso 
território, prosseguindo o cami-
nho de aqui acolher e fixar em-
presas que geram trabalho com 

direitos,  riqueza e mais quali-
dade de vida para todos. A atra-
tividade de empresas deve-se 
também ao investimento muni-
cipal em várias áreas, otimizan-
do as condições num território 
onde apostar economicamente 
é uma garantia de sucesso.

A título de exemplo refira-se 
a fixação da Hovione, uma em-
presa multinacional portuguesa 
da área farmacêutica, que está a 
construir uma unidade fabril no 
Parque Industrial do Seixal, com 
um investimento de mais de 200 
milhões de euros e que contará 
com a abertura de 200 novos 
postos de trabalho qualificados.

Outro exemplo é o Centro 
Inova Miratejo, um investimen-
to municipal num equipamento 

que visa fomentar o desenvol-
vimento de novas empresas e a 
criação de emprego, oferecendo 
um local de  adequado para o 
desenvolvimento da suas ativi-
dade a preços acessíveis.

Enquanto autarquia, no Sei-
xal fazemos uma política fiscal 
amiga da população e das em-
presas, com descidas do Im-
posto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) há sete anos consecutivos 
e o 2.º valor mais baixo por me-
tro cúbico da taxa sobre água, 
saneamento e resíduos de toda 
a Área Metropolitana de Lisboa.

Importa ainda não esque-
cer que o quadro comunitário 
de apoio até 2030 tem menos 
de metade dos fundos euro-
peus até 2021 para a Área Me-

tropolitana de Lisboa, prejudi-
cando as empresas que desta 
forma terão menos condições 
de acesso a fundos europeus 
para a modernização, para a 
inovação tecnológica ou para 
a internacionalização. Preci-
samos, com urgência, de uma 
NUT  (Nomenclatura das Uni-
dades Territoriais para Fins 
Estatísticos) autónoma para a 
península de Setúbal, permi-
tindo um maior acesso a fun-
dos europeus, proposta que só 
foi apresentada pelo Governo 
Português em Bruxelas, em fe-
vereiro deste ano e que só terá 
resultados práticos em 2040.

Invista no concelho do Seixal. 
O futuro passa por aqui. 

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

Seixal, um concelho em  
crescimento económico e produtivo

OPINIÃO
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POUCO OU NADA se alterou. Esta a 
conclusão da Quercus relativamente 
aos desenvolvimentos de âmbito am-
biental verificados no distrito duran-
te o último ano. A associação aponta 
hoje a existência dos mesmos defeitos 
constados em 2021, mas salienta um 
aspeto positivo e que, em breve, po-
derá surtir bons efeitos ecológicos: a 
concertação da linha de atuação entre 
todas as associações.

Em declarações ao Semmais a pre-

sidente da Quercus, Alexandra Azeve-
do, foi perentória ao afirmar que “tudo 
continua na mesma” e que “não se no-

tam grandes mudanças”. A dirigente 
ambientalista refere-se, no concreto, a 
questões relacionadas com o excesso 
de construção turística, mas também 
às relacionadas com o aproveitamen-
to dos recursos hídricos, às que dizem 
respeito à gestão da água destinada à 
agricultura e, por fim, ao uso da energia 
fotovoltaica.

“Apesar do entendimento conse-
guido entre as várias organizações am-
bientais, já não se foi a tempo de travar 
a explosão de empreendimentos turísti-
cos entre Troia e Melides. Muitos até já 
estão a funcionar e diversos outros es-
tão prestes a ser inaugurados”, salien-
tou a responsável, sublinhando que a 
faixa do litoral em causa (mas também 
alguns trechos do interior) podem vir a 
ficar irremediavelmente alterados e des-
virtuados. “Para já o que me parece mais 
urgente, face ao que já foi construído, é 
que se cumpram as regras aprovadas e 
que se passem a fazer as regas dos cam-
pos de golfe aproveitando ao máximo as 
águas residuais. Isso não está a ser cum-
prido”, disse.

MAIS E MELHOR PROMOÇÃO  
DAS ENERGIAS ALTERNATIVAS 

A presidente da Quercus, falando 
das energias alternativas, entende que 
é tempo de se promover mais e me-
lhor a utilização das fotovoltaicas em 
termos domésticos. “Acreditamos que 
será muito útil que a energia fotovoltai-
ca seja aproveitada em cada casa. Para 
isso é, no entanto, necessário que o Es-
tado apoie esta solução. Que a promo-
va e divulgue. A forma como esta ques-
tão está a ser gerida não nos parece a 
mais correta, porque o que assistimos 
é a uma centralização da produção da 
energia fotovoltaica”, adiantou Alexan-
dra Azevedo.

“O que é preciso é que a instalação de 

painéis fotovoltaicos seja encarada com 
um projeto atrativo para as populações. 
Para isso é necessário criar medidas pú-
blicas e também é fundamental que os 
municípios adiram de modo muito mais 
visível”, acrescentou. 

A proliferação de grandes centrais 
fotovoltaicas no distrito, sobretudo nos 
concelhos alentejanos, preocupa a asso-
ciação ambientalista, que refere a des-
truição contínua de solos que “poderiam 
e deveriam ter aproveitamento agrícola 
e florestal”.

O aproveitamento agrícola dos solos 
é, precisamente, outra das grandes preo-
cupações dos responsáveis da Quercus. 
“A agricultura intensiva mantém o pro-
blema do costume. Todos sabem que é 
preciso mudar, mas ninguém incentiva 
a que se recorram a medidas mais du-
radouras e benéficas para o ambiente”, 
diz Alexandra Azevedo, direcionando 
as suas críticas para as grandes áreas 
de olival, amendoal e vinha. “São cultu-
ras muito necessárias mas que também 
exigem grande consumo de água. Esse 
abastecimento está a ser feito com re-
curso a grandes barragens, como por 
exemplo a de Alqueva que, apesar da sua 
enorme dimensão, ainda não chega a to-
dos os locais onde se anunciou que iria 
irrigar”. “O que defendemos é o aban-
dono dos projetos para construção de 
grandes barragens, que implicam o aba-
te de milhares de árvores e consequente 
empobrecimento dos terrenos, e que em 
seu lugar se construam pequenas repre-
sas para utilização local. Só assim a água 
ficará acessível para todos sem que isso 
implique a destruição do meio ambien-
te”, acrescentou. 

A presidente da Quercus disse, por 
fim, que é necessário que se proceda à 
diminuição da utilização de herbicidas 
e que se restrinja o número de explora-
ções de produção de relva. 

Na lista das prioridades 
não cumpridas, os 
ambientalistas referem 
a não utilização das 
águas residuais na rega 
dos campos de golfe. 
Ocupação turística entre 
Troia e Melides é marca 
negra na linha costeira.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM DR

Quercus alerta para os vários  
perigos das grandes barragens

MAIS INCENTIVOS PARA ENERGIA FOTOVOLTAICA DOMÉSTICA
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cm-seixal.pt

*Fonte: Estudo da Informa D&B Portugal, utilizando um universo de empresas com atividade comercial durante o ano de 2020 (não inclui banca e seguros), 
com sede no município e informação financeira relativa ao exercício de 2020 publicada no portal do Ministério da Justiça. 

INVISTA 
NO CONCELHO 
DO SEIXAL

JUNTE-SE A ESTA FORÇA

19347

2380 M€

TRABALHADORES

VOLUME DE NEGÓCIOS

522 M€
EXPORTAÇÕES

417
EMPRESAS EXPORTADORAS

3979
EMPRESAS 

951 ha 
em PDM afetos a atividades 
económicas

11 parques 
para indústria e atividades 
económicas

SEIXAL, UM CONCELHO 
EM CRESCIMENTO ECONÓMICO 
E PRODUTIVO

cm-seixal.pt
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OS IMPACTOS provocados pelas al-
terações climáticas começam a ser 
sentidos no quotidiano das popula-
ções. Devido a tal facto, já se tornou 
consensual a criação e adoção de po-
líticas que visam conter ou minimizar 
tais mudanças.

No nosso distrito, o Semmais con-
versou com todas as autarquias e foi 
possível perceber que esta é uma 
preocupação transversal. “As alte-
rações climáticas são uma realidade 
inegável e muito preocupante para 
qualquer gestor do território cons-
ciente que as suas ações são relevan-
tes numa perspetiva influenciadora do 
problema”, considera, por exemplo, 
Ricardo Costa, vereador da câmara de 
Grândola com o pelouro do Ambiente. 

Existem, por isso, já em marcha 
medidas de combate que, comuns 
à generalidade dos municípios, in-
diciam uma resposta conjunta as 
estas problemáticas e chamam toda 
a comunidade para decisões consi-
deradas importante, na opinião de 
Álvaro Amaro, presidente da câma-
ra de Palmela. “A mitigação destes 
problemas não se coaduna com me-
didas avulsas ou mediáticas. Exige 
uma visão séria e transversal da re-
gião e da atividade dos diversos se-
tores”, considera o autarca. 

Grande exemplo dessa resposta 
integrada, no caso dos municípios da 
Área Metropolitana de Lisboa (onde 
se enquadram os nove concelhos da 
península de Setúbal), foi o estabele-

cimento, em 2019, do Plano Metropo-
litano de Adaptação às Alterações Cli-
máticas. “Este envolvimento de quem 
conhece a realidade do território per-
mitirá que os planos sejam produzi-
dos mediante uma lógica de resposta 
concreta às necessidades e riscos que 
as alterações climáticas trarão”, expli-
ca André Martins, presidente da câ-
mara de Setúbal.

Neste contexto, foi possível 
identificar entre os municípios 
ações importantes como a colo-
cação de lâmpadas LED na ilumi-
nação e edifícios públicos; a co-
locação de painéis fotovoltaicos 
ou outras formas de produção de 
energia limpa ou rentabilização de 
energia em edifícios camarários, 

juntas de freguesia, pavilhões e es-
colas; aposta na mobilidade alter-
nativa (investimento nos transpor-

Autarquias apresentam já um amplo trabalho e medidas concretas que procuram 
mitigar o impacto provocado pelas alterações climáticas e sensibilizar a 
população para estas problemáticas.

TEXTO DAVID MARCOS  
IMAGEM DR

Autarquias do distrito  
dão sinais de combate às  
alterações climáticas
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tes públicos e aquisição de viaturas 
elétricas ou híbridas); investimento 
na mobilidade suave (construção 
de ciclovias e caminhos pedonais) 
e criação de zonas verdes. 

REALIDADES DIFERENTES EXIGEM  
MEDIDAS PERSONALIZADAS

Contudo existem, devido à rea-
lidade geográfica dos concelhos, 
preocupações próprias e especificas 
que exigem medidas personalizadas. 
Problemáticas como a erosão costei-
ra, subida do nível médio das águas 
do mar, seca, ondas de calor e ocor-
rência de fenómenos meteorológicos 
extremos são as que mais impactam e 
preocupam no distrito.

A subida do nível médio das águas 
do mar, e consequentemente ameaça 
do desaparecimento das zonas ribeiri-
nhas, tal como conhecemos hoje, é um 
dos problemas com mais representa-
tividade entre os municípios, que se 
arrasta a todo o litoral português. “É 
um problema sério para Setúbal. A su-
bida das águas irá afetar a produtivi-
dade do Estuário, podendo ter reper-
cussões nas atividades da pesca e da 
aquacultura”, reconhece preocupado, 
André Martins. 

Apresenta-se ainda como agravan-
te a concentração demográfica nestas 
zonas, como explica Nuno Canta, pre-
sidente da autarquia do Montijo. Nes-
te município, destacam-se já algumas 
medidas. “Estão já proibidas novas 
construções nas zonas ribeirinhas e, 
paralelamente, apostámos na criação 
de zonas verdes nessa área, onde fu-
turas inundações não serão tão pre-
judiciais. De referir ainda a aposta nas 
redes de escoamento de água”, explica 
o edil.

Quanto à erosão costeira, prevê-se 
que o mar ganhe território, provocan-

do galgamentos para a costa, consu-
mindo areal e afetando a base das ar-
ribas. “Naturalmente que numa zona 
costeira, a erosão é um problema pre-
mente e que nos preocupa. Contudo, 
essa é uma área de intervenção que 
exige um esforço nacional e uma es-
tratégia concertada”, considera Nuno 
Mascarenhas, presidente da câmara 
de Sines. Esta preocupação também 
chega a Sesimbra, onde, segundo  
Francisco Jesus, a autarquia se tem 
vindo a preparar. “Temos feito inves-
timento na manutenção da massa du-
nar (Aldeia do Meco), por exemplo, e 
na criação de passadiços e de zonas 
tacadas para evitar, naturalmente, o 
pisoteio da zona dunar”, refere o pre-
sidente. 

O que gera também grande 
apreensão é a falta de água. “Ainda 
não chegámos a uma situação alar-
mante, mas notamos uma descida 
dos níveis de água disponíveis”, re-
vela Pedro Lavrado, vereador da câ-
mara de Alcochete, com o pelouro 
do Ambiente. Este explica ainda que 
para fazer face a possíveis problemas 
de abastecimento, por exemplo, está 
em análise um projeto conjunto com 
Almada, Moita, Palmela, Seixal e Se-
túbal de forma a garantir o abasteci-
mento da rede em alta.  

Em Santiago do Cacém, o autar-
ca Álvaro Beijinha, destaca a forma 
como a edilidade tem sensibilizado 
para a utilização da água. “Temos 
alertado cada vez mais para as boas 
práticas no uso da água, de forma a 
não perdermos este recurso e otimi-
zá-los nas atividades, por exemplo 
agrícola”, afirma. 

Já em Grândola, o vereador Ri-
cardo Costa, sublinha a estratégia 
da autarquia para “o uso eficiente 
do recurso”, explicando que esta 

“visa garantir sempre a proteção 
social dos mais frágeis, sem descu-
rar a poupança, através de tarifá-

rios que salvaguardam o consumo 
social e da otimização das infraes-
truturas de distribuição e arma-
zenamento de água que evitem o 
combate ativo às perdas em várias 
vertentes da componente física do 
sistema público”. 

POPULAÇÃO DESPERTA,  
MAS RESISTE A MUDAR HÁBITOS

De uma forma geral, os autarcas 
consideram que as populações es-
tão recetivas às políticas e mudan-
ças e que participam ativamente 
das campanhas de sensibilização. 
“O grande desafio é que as pessoas 
apliquem os comportamentos. Para 
isso temos de continuar a investir 
na comunicação. É muito importan-
te que as pessoas se sintam moti-
vadas e mudem o comportamento”, 
explica Frederico Rosa, presidente 
da câmara do Barreiro. “Estamos a 
trabalhar, mas ainda há um longo 
caminho a percorrer na mudança 
dos comportamentos”, reconhece 
Pedro Lavrado.

Os mais jovens estão mais receti-
vos, até porque estão mais próximos 
das ações de sensibilização, fomen-
tadas nas escolas. “O meu filho, por 
exemplo, chama-nos muito à atenção 
para estas problemáticas. Ele insiste 
para que adotemos comportamentos 
como apagar a luz quando saímos de 
uma zona da casa ou fechar a água 
quando lavamos os dentes”, revela 
Francisco Jesus.
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OS PROBLEMAS AMBIENTAIS no distri-
to de Setúbal não são irreversíveis e nem 
sequer são diferentes ou mais gravosos 
dos existentes no resto do país, mau gra-
do a elevada taxa de industrialização. A 
ideia é defendida pela Associação Portu-
guesa de Inspeção e Prevenção Ambiental 
(APAMB) que, contudo, adianta ser neces-
sário começar a tomar medidas concre-
tas. Uma delas, tendo em vista a preser-
vação do aquífero subterrâneo, passa pela 
utilização da água do mar.

“O distrito de Setúbal tem muitos cam-
pos de golfe, que são estruturas que con-
somem grandes quantidades de água. En-
tendemos que, muito em breve, se deverá 
começar a utilizar a água do mar para esse 
tipo de rega. Para esse e outros. Sabemos 
que a dessalinização da água do mar é um 
projeto caro, mas que é fundamental, tal 
como já concluíram, em todo o país e em 
todo o mundo, muitos empresários. O futu-
ro passa por aí”, contou ao Semmais o presi-
dente da APAMB, João Gonçalves.

O mesmo responsável entende que as 
grandes quantidades de água resultantes 
dos estuários do Tejo e do Sado dependem, 
sobretudo, da existência de uma política 
acertada de ordenamento do território. “É 
preciso saber o que fazer com os grandes 
projetos turísticos e agrícolas. Para já, na 
minha perspetiva, os problemas existen-
tes ainda não são insolúveis. No entanto, 
estas atividades, como todos sabemos, 
também têm um peso que pode deixar 
marcas ambientais. Para contrabalançar 
essa tendência, é necessário delinear uma 
estratégia para a gestão florestal. É neces-
sário, por exemplo, criar planos de reflo-
restação”, adiantou.

CONTRARIAR A CONTAMINAÇÃO  
DOS ÓLEOS ALIMENTARES

A mais recente campanha da APAMB 
(associação sediada em Setúbal) foi lan-
çada no final de junho e visa o reapro-
veitamento, em todo o país, dos óleos 
alimentares. Trata-se, dizem os seus res-
ponsáveis, de um problema ambiental 
que pode vir a assumir graves e sérios 
contornos caso não haja uma rápida mu-
dança de mentalidades.

“Os óleos alimentares dividem-se em 
dois grandes grupos. Por um lado temos 
os da restauração, que representam 40 
por cento do total nacional, e depois, os 
restantes 60 por cento, são os domésti-
cos”, explicou João Gonçalves, salientan-

do que apesar de nacionais, estes valores 
aplicam-se na mesma proporção ao dis-
trito de Setúbal.

“Em relação aos óleos utilizados na 
restauração estimam-se em 40 mil as 
toneladas utilizadas. Essas acabam por 
produzir 32 mil toneladas de resíduos, das 
quais 22 mil são recolhidas e reaproveita-
das”, refere o mesmo responsável, subli-
nhando que estes dados são satisfatórios.

Bem pior é, no entanto, a situação dos 
óleos alimentares domésticos. “Temos a 
noção de que a generalidade das pessoas 
ainda não é muito sensível aos problemas 
ambientais. Assim, pelo que já apurámos, 
serão utilizadas anualmente 60 mil tone-
ladas de óleo nos domicílios, sendo que 
esse óleo produz 52 mil toneladas de resí-
duos. Desse total, apenas 1800 toneladas 
acabam por ser entregues para tratamen-
to e reutilização. As restantes 50 mil tone-
ladas? Vão para os lava-louças e para as 
sanitas”, afirma ainda o ambientalista.

“Este é um problema muito sério, por-
que o produto que é deitado fora é res-
ponsável pela degradação das estruturas, 
sobretudo das canalizações e das ETAR, 
que não estão concebidas para resistir 
aos efeitos nocivos causados pelos óleos 
alimentares”, refere.

Para fazer face a este problema a 
APAMB tem em marcha uma campanha 
que, segundo João Gonçalves, está a vin-
gar mais rapidamente nos meios popula-
cionais mais pequenos. “Há uma maior 
dificuldade em passar a mensagem nos 
locais maiores. Para que tal aconteça es-
tamos, no entanto, a apelar ao espírito so-
lidário das pessoas”, afirma. “A maior par-
te das pessoas fica sensibilizada quando 
se lhes diz que as receitas revertem para 
ações de carácter social. Assim, o que es-
tamos a dizer e a fazer, é canalizar as ver-
bas para associações de bombeiros e mi-
sericórdias. Em 2023, se tudo correr como 
previsto, contamos entregar a este tipo de 
instituições, um mínimo de dois milhões 
de euros provenientes da recolha e rea-
proveitamento dos óleos alimentares. Os 
postos de recolha estão localizados nas 
instalações dessas mesmas entidades”, 
explica. 

AEROPORTO NO MONTIJO  
E O PROJETO DA REFINARIA DE LÍTIO 

João Gonçalves entende que não exis-
tem problemas ambientais prementes ou 
catastróficos em curso no distrito, refe-

rindo até que “nem a eventual construção 
do aeroporto no Montijo” é uma questão 
desse tipo.

Reportando-se à anunciada refinaria 
de lítio, um projeto que poderá entrar em 
funcionamento, em Setúbal, em 2024, diz 
que o mesmo pode ser uma boa solução 
para reduzir a dependência dos combus-
tíveis fósseis. “É muito importante para 
se conseguir a transição energética. É 
estratégico e cremos que as vantagens 
ultrapassam as desvantagens, mas para 
que se torne uma realidade é preciso que, 
primeiro, seja concedido o licenciamento 
das minas”, diz. 

“O principal problema da Europa Me-
ridional é, nos últimos anos, a diminuição 
da precipitação e por isso dizemos que é 
importante começar a desenvolver ações, 

nomeadamente as que visam a rega de 
campos agrícolas e recreativos com água 
do mar. Essa, parece-nos, uma medida ur-
gente e que está a ser ponderada por mui-
tos empresários”, continua. 

Atualmente a APAMB tem, em todo o 
país, cerca de 1200 associados, dos quais 
300 estão localizados no distrito de Se-
túbal. “Trabalhamos desde 2006 e o núme-
ros de associados tem vindo sempre a au-
mentar. Temos oficinas auto, minas, áreas 
químicas, serralharias, etc. Promovemos, 
com estes empresários, várias ações de 
sensibilização. Contamos igualmente com 
o apoio de diversas entidades públicas, tal 
como o ICNF, a Docapesca ou a APA. Tam-
bém é de realçar o trabalho desenvolvido 
com algumas câmaras municipais, como a 
de Setúbal ou a do Barreiro”, diz 

Associação quer água do mar para regas de campos 
de golfe e projetos agrícolas e apela aos cidadãos 
para entregarem os óleos alimentares usados para 
reciclagem. As receitas revertem para instituições de 
carácter social.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM DR

APAMB TOMA POSIÇÃO SOBRE REFINARIA DE LÍTIO E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Foco na promoção  
da recicláveis  
e das renováveis
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AMBIENTE e sustentabilida-
de são duas preocupações bem 
presentes na agenda do Institu-
to Politécnico de Setúbal (IPS), 
confirmadas com a implemen-
tação, em 2018, do pelouro da 
Responsabilidade Social e Sus-
tentabilidade na equipa da pre-
sidência.

“O objetivo foi dar resposta 
a um dos nossos eixos estratégi-
cos, que é tornar o instituto mais 
inclusivo e sustentável”, explica 
ao Semmais o professor Carlos 
Mata, vice presidente do IPS, 
recordando como se instituiu a 
forma como a instituição olha 
para as questões ambientais e de 
sustentabilidade. 

“Naturalmente que as pro-
blemáticas das alterações cli-
máticas estão integradas, mas, 
acima de tudo, queremos uma 
educação de qualidade, que per-
mita aos estudantes adquirirem 
competências para promoverem 
o desenvolvimento sustentável, 
na comunidade académica e 
também na comunidade envol-
vente”, acrescenta o responsável.

Um dos exemplos é a partici-
pação das cinco escolas do Poli-
técnico de Setúbal no Programa 

Eco-Escolas. “Há três anos con-
secutivos que as nossas escolas 
são Eco-Escolas, ou seja, rece-
beram o galardão da bandeira 
verde”, revela o vice presidente, 
afirmando que “existe envolvi-
mento dos estudantes, docentes, 
não docentes e comunidade” e 
que o  “balanço é extremamente 
positivo”. 

Outro elemento represen-
tativo do sucesso desta política 
é o facto, segundo Carlos Mata, 
de o IPS ser o único politécni-
co, a nível nacional, a integrar o 
“Impact Ranking”, que avalia o 
desempenho das instituições de 
ensino superior de acordo com 
os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas.

INICIATIVAS VÁRIAS COM VISTA 
A CONTRIBUIR PARA OS ODS 

Paralelamente, o instituto 
dinamiza e promove diversas 
ações, intervenções e estraté-
gias, com destaque para os ci-
clos de webinars, onde, de acor-
do com a mesma fonte, foram 
apresentados e discutidos os re-
feridos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável. Foram ainda 

criadas e dinamizadas semanas 
dedicadas à mesma temática. 

Neste contexto, uma das ini-
ciativas implementadas, em par-
ceira com a Associação Acadé-
mica do Instituto, é a ação anual 
de limpeza do Estuário do Sado, 
inserida no âmbito do programa 
de acolhimento aos alunos. “É 
uma atividade de integração dos 
novos estudantes, mas também 
uma forma de sensibilizar a co-
munidade para esta temática”, 

explica Carlos Mata, também 
dinamizador e presença assídua 
em algumas destas ações, que 
têm colhido significativa adesão. 
O intuito passa por alertar para 
o descarte indevido das beatas, 
assim como as consequências 
nocivas que as mesmas apresen-
tam para a natureza.

Exemplo disso foi, recente-
mente, o projeto “Ativa-te!”, em 
cooperação com a Associação 
Cultural Festroia, que contou 
com “sete sessões de cinema e de 
debate, associadas aos objetivos 
de desenvolvimento sustentável. 
Paralelamente, decorreu tam-
bém uma exposição e uma ação 
de recolha de beatas”, explica o 
vice presidente.

Além das intervenções e 
conferências, é também atra-
vés dos concursos que o IPS 
tenta alertar e motivar a co-
munidade educativa. Neste 
momento, por exemplo, está a 
decorrer o concurso “IPS Sus-
tentável”, em parceria com o 
Banco Santander, cujas candi-
daturas estão a decorrer até ao 
próximo dia 31 de julho. “Com 
este concurso queremos dar à 
comunidade IPS a oportunida-
de de submeter as suas ideias 
para existência de um campus 
mais sustentável”, avança Car-
los Mata, revelando que “quem 
vencer, terá à sua disposição 
um prémio de 10 mil euros 
para implementar o projeto”. 

O Instituto Politécnico de Setúbal é o único do país a estar 
presente no “Impact Ranking”, comprovando o sucesso das ações 
e políticas de sustentabilidade que tem vindo a implementar.

TEXTO DAVID MARCOS  
IMAGEM DR

IPS abraça forte 
ambiente e 
sustentabilidade

CONFERÊNCIAS, INTERVENÇÕES E ALERTAS À COMUNIDADE

Preservar a biodiversidade  
NO CAMPUS DA CIDADE DO SADO foi, recentemente, inaugurada 
uma Estação da Biodiversidade, um percurso pedestre com cerca de 
dois quilómetros e nove painéis, que permite aos utentes do IPS e 
visitantes consultar imagens e informação científica sobre a diversi-
dade biológica neste espaço, numa seleção de 46 espécies. Para re-
forçar a biodiversidade dos campus de Setúbal e do Barreiro, “temos 
vindo a plantar árvores e arbustos autóctones, mais de 250 no ano 
de 2021, e instalámos caixas ninho e abrigos para morcegos”, explica 
o vice presidente.  Estas estruturas, de acordo com o professor, são 
o culminar de um trabalho de estudo e divulgação do património 
natural que, envolvendo a comunidade académica e outros parcei-
ros, pretendem ser um alerta para a importância da conservação e 
reabilitação dos ecossistemas terrestres existentes.
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AGRICULTURA SOFRE COM CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

A ASSOCIAÇÃO de Agricultores do Distri-
to de Setúbal (AADS) acompanha com na-
tural apreensão as mudanças provocadas 
pelas alterações climáticas, dado que o se-
tor é, seguramente, um dos que tem a sua 
produtividade e sustentabilidade mais de-
pendentes das condições meteorológicas. 

“Aquilo que verificamos, mais repre-

sentativo, no caso do nosso distrito, é a 
seca, tanto no que diz respeito à pouca água 
disponível, como no que toca à secura dos 
solos e à ocorrência de fenómenos meteo-
rológicos extremos, como são as grandes 
ondas de calor, como tivemos recentemen-
te” explica Edgar Pereira, diretor da AADS 
em conversa com o jornal Semmais. 

Seca e ondas de calor preocupam 
os produtores da região

Setor identifica alguns sinais preocupantes para as 
produções, a que se junta um contexto económico 
nada favorável. Reclamam mais apoio e menos 
burocracias.

TEXTO DAVID MARCOS  
IMAGEM DR
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A utilização da água é, talvez, a maior 
preocupação dos agricultores neste mo-
mento. “Estamos perante, na sua grande 
maioria, a falar de culturas de regadio. De 
diversas formas, seja por exemplo rega 
constante ou gota-a-gota, a utilização 
da água é muito importante e é cada vez 
mais procurada”, avança o dirigente. 

Os produtores reconhecem a impor-
tância da boa gestão deste recurso natural 
que, nas palavras de Edgar Pereira, é “na-
turalmente finito e haverá, cada vez mais, 
a preocupação em usá-lo corretamente”.

Segundo o diretor da AADS, nos últi-
mos anos tem havido uma batalha com o 
Ministério do Ambiente, apesar de grande 
parte dos agricultores não utilizarem a rede 
pública de água. “Estamos a falar, na maio-
ria dos casos, de furos próprios. E aquilo 
que a tutela tem lutado, porque estamos a 
falar de um bem público, é para haja uma 
melhor gestão e acompanhamento, através 
da colocação de contadores à saída dessas 
captações de água”, explica o responsável, 
revelando que a matéria não é consensual 
e, por isso, tem-se arrastado. 

Quanto ao impacto direto do clima 
nas produções, as previsões não são tão 
negativas, pelo menos até ao agora regis-
tado, mas, ainda assim, existem algumas 
preocupações. “Daquilo que temos rece-
bido, por exemplo, a vinha foi das produ-
ções que sofreu mais. A falta de água e as 
temperaturas altas provocaram a perda 
de alguma uva e a queima de alguma vi-
nha”, revela o diretor da AADS. 

Contudo, existem outras culturas que 
precisam de analisar os seus recursos, 

como é o caso do arroz, particularmente 
forte no sul do distrito, e que apesar de 
não registar quebras significativas, carece 
da utilização de muita água. “Aquilo que 
tem de haver é uma boa adaptação. O ar-
roz não é uma planta aquática, usa é muita 
água, mas há espaço para ajustes”; garante 
Edgar Pereira.

ESCASSEZ DE APOIOS  
E BUROCRACIA SÃO OBSTÁCULOS 

A juntar às consequências provocadas 
pelas alterações climáticas, o momento 
não é particularmente fácil no que toca à 
aquisição dos recursos necessários. Com 
os custos de produção a aumentar e os 
de venda a manterem-se, forçados pelas 
grandes cadeias, segundo o mesmo res-
ponsável, os produtores queixam-se de 
pouco apoio e burocracias. 

“Grande parte do investimento que con-
seguimos fazer é ao abrigo de fundos co-
munitários. Como Setúbal está integrado na 
Área Metropolitana de Lisboa, esses fundos 
são manifestamente reduzidos”, revela o 
responsável, acrescentando que “o processo 
é muito burocrático e que, se não forem es-
tas associações a prestarem o apoio técnico, 
grande parte dos produtores não consegui-
ria montar as candidaturas devidamente e 
aceder aos apoios que são tão importantes”. 

Ainda assim, Edgar Pereira reconhece 
que os consumidores estão cada vez mais 
atentos às fragilidades da produção por-
tuguesa. “As pessoas reconhecem a im-
portância de comprar os produtos locais 
ou nacionais, sobretudo devido à qualida-
de que temos”, conclui o diretor.  
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A NOVA UNIDADE de transfor-
mação de resíduos do Grupo 
Carmona instalada na zona in-
dustrial da Mitrena, em Setúbal, 
alavancou uma alteração estra-
tégica do modelo de negócios da 
empresa e tornou a marca uma 
referência na região e no país. 
Essa reorientação foi no sen-
tido da utilização dos resíduos 
como matérias-primas em pro-
cessos de valorização. “Nesta 
unidade passámos a transfor-
mar resíduos em produtos para 
valorização energética, regene-
ração e purificação”, explica ao 
Semmais Luís Semedo, diretor 
geral do Grupo.

Este caminho, traçado nos últi-
mos anos, à custa de fortes e con-
tínuos investimentos, fez com que 
a Carmona, segundo Luís Semedo, 
seja hoje “uma empresa de refe-
rência em Portugal no que con-
cerne à unidade com maior nú-
mero de soluções de valorização 
integrada para resíduos sólidos, 
líquidos e pastosos”. Incluem-se, 
neste lote, óleos usados, hidrocar-
bonetos, solventes, gorduras ve-
getais, resíduos sólidos e líquidos, 
perigosos e não perigosos para 
co-processamento.

Sofisticada e modelar, a uni-
dade na Mitrena permite que a 
empresa possa abordar setores 
industriais que valorizem solu-
ções mais sustentáveis. “Todas 
as empresas que pensem em 
circularidade e sustentabilidade 
para os resíduos perigosos e não 
perigosos devem forçosamente 
conhecer as nossas soluções”, 
indica o responsável. 

De acordo com Luís Semedo, 
a nova instalação foi o maior in-
vestimento realizado pelo Grupo, 
na ordem dos 18 milhões de euros, 
sendo o culminar de “uma nova 
estratégia de diferenciação assen-
te na valorização de resíduos”. 

LABORATÓRIO DE EXCELÊNCIA  
A EVOLUIR PARA A ACREDITAÇÃO

Neste pacote, inclui-se, por 
exemplo, a modernização do 
laboratório de caracterização 
de matérias-primas, controlo 
de processo e garantia de qua-

lidade de produtos finais, cujo 
investimento rondou o milhão 
de euros. É mesmo uma das 
suas principais apostas, uma 
vez que está equipado com ca-
pacidade e competência para 
poder evoluir para a acredita-
ção de alguns dos métodos que 
permitem garantir a qualidade 
e, dessa forma, oferecer segu-
rança aos clientes na incorpo-
ração de produtos regenerados 
e purificados.

Para além disso, refere o di-
retor geral, “a Carmona continua 
a investir na modernização da 
sua área de prestação de servi-
ços, com especial incidência na 
modernização da frota de reco-
lha de resíduos e nas suas uni-
dades de limpeza industriais por 
hidroaspiração e alta pressão”. 
“No que se refere aos serviços 
de limpezas industriais temos 
investido para dotar as nossas 
equipas de meios tecnológicos 
cada vez mais modernos e adap-
tados aos desafios dos clientes”, 
acrescenta.

Essa aposta de proximidade 
com os clientes é, aliás, outro 
ponto distintivo da abordagem 
da Carmona. Luís Semedo subli-
nha que a empresa empreende 
“uma visão integradora das so-
luções” a apresentar ao cliente, 
nomeadamente a “análise em 
conjunto de toda a sua cadeia 
de produção do resíduo de for-
ma a que, nessa articulação, 
possamos identificar potenciais 
matérias-primas para os nossos 
processo de valorização dos re-
síduos”. E a grande diferencia-
ção está no facto de empresa 
oferecer “todas as soluções na 
mesma instalação”. 

Com os princípios da circu-
laridade como valores essenciais 
da sua atuação, o responsável da 
Carmona garante que as solu-
ções e os produtos produzidos 
na unidade “permitem que as 
empresas possam cumprir as 
suas metas de sustentabilidade 
ambiental”. Por outro lado, ex-
plica Luís Semedo, “para alguns 
clientes e para alguns fluxos de 
resíduos, oferecemos a possibili-
dade de atuarmos como agentes 
de preparação de modo a que os 
materiais voltem a ser incorpo-
rados novamente nos processos 
industriais”.

Para o futuro a empre-
sa pretende consolidar a sua 
presença no mercado da va-
lorização de resíduos, mas 
estão na forja outras em-
preitadas. “Queremos desen-
volver alguns projetos nes-

te momento em pipeline de 
inovação, reforçando a nossa 
posição, ao mesmo tempo 
que garantimos aos nossos 
clientes que dispõem de um 
parceiro certo para evoluí-
rem de forma sustentável”, 
salienta Luís Semedo.

ADAPTAR SERVIÇOS ÀS  
NECESSIDADES DOS CLIENTES

Ainda este ano, na Mitrena, a 
empresa vai modernizar a unida-
de de tratamento físico-químico 
e biológico de águas residuais 
industriais, num investimento 
de meio milhão de euros. “Tra-
ta-se de responder aos desafios 
cada vez maiores no tratamento 
destas águas e a cada maior so-
licitação dos nossos clientes. Por 
isso vamos investir nesta área 
que consideramos fundamental 
para os próximos anos”, subli-
nha a mesma fonte.

A reconversão das instala-
ções da empresa, no quadro da 
deslocalização da unidade de 
Azeitão, está em curso e deverá 
finalizar no prazo de dois anos. 
A juntar a estas operações, os 
responsáveis da Carmona pre-
tendem também desenvolver o 
Centro de Transferência de Re-
síduos de Ovar no sentido de 
melhorar o serviço aos clientes a 
Norte do país.

A região de Setúbal continua 
a ser a base da atividade da em-
presa, posição reforçada com a 
mudança para a zona industrial 
e portuária da cidade do Sado. 
“As principais empresas do dis-
trito são nossas clientes e tem 
vindo a crescer em conjunto”, 
afirma o diretor geral, aludindo 
à localização geográfica privi-
legiada como outro dos fatores 
diferenciadores, com ganhos de 
acessibilidades e infraestruturas.

Também a proximidade do 
mar é vista como um trunfo, 
uma vez que a empresa continua 
a desenvolver a sua atividade 
de gestão de resíduos MARPOL. 
“Com esta ligação aos portos de 
Lisboa, Setúbal e Sines, conta-
mos aumentar a nossa capaci-
dade de intervenção, destacan-
do-nos como uma unidade de 
receção de resíduos marítimos”, 
explica.

Finalmente, refere Luís Se-
medo, a ligação à rede de ensi-
no da região de Setúbal permite 
criar “as bases do futuro da em-
presa” em termos de quadros 
técnicos. “Este é também um 
desafio grande para as empresas 
que precisam de quadros espe-
cializados”, afirma. 

Os contínuos 
investimentos 
transformaram a 
Carmona numa 
das empresas 
mais robustas e 
de referência da 
economia circular 
da região e do 
país. A unidade 
na Mitrena é 
um exemplo de 
transformação 
de resíduos para 
a valorização 
energética, 
regeneração e 
purificação

TEXTO RAUL TAVARES  
IMAGEM ALEX GASPAR

Reposicionamento da Carmona 
garante referência nacional

EMPRESA DA MITRENA É TOP NA ÁREA DA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

Relação de proximidade, 
presente em todo o país 
COM 36 ANOS DE ATIVIDADE e totalmente de capital portu-
guês, a empresa dedicou-se desde sempre à transformação de 
resíduos de valor acrescentado. Até à mudança das instalações 
para a península da Mitrena, o seu foco foi sempre o tratamento 
de hidrocarbonetos. “Somos hoje uma referência, com instala-
ções desde o início do século em todo o país”, refere Luís Seme-
do. Presente nos mais diversos setores de atividade, a Carmona 
possui uma taxa elevada de fidelização de clientes, o que reflete, 
diz o mesmo responsável, “o cariz de proximidade e dedicação 
com que sempre pautámos a nossa relação com os parceiros e 
demais stakeholders.

O que vale a empresa  
em números  
A CARMONA, que conta com 150 trabalhadores distribuídos pelas áreas 
de prestação de serviços e transformação de resíduos, tem vindo a cres-
cer de forma sustentada. Em 2021 o seu volume de negócios cifrou-se 
em cerca de 19 milhões de euros, sendo que para 2022 espera-se um 
valor próximo dos 24 milhões de euros. No seu processo de tratamento 
de resíduos, a unidade produz por ano, 16000 toneladas de fuel, 3500 de 
solventes regenerados, 6000 de óleo pré-tratado; 1000 de lípidos para a 
indústria de biocombustíveis; 9000 de sólidos e 2500 de líquidos.



16  ⁄    ⁄ 29julho2022

AMBIENTE E ENERGIA

Há a ideia de que a pandemia 
fez atrasar o desenvolvimento 
do projeto em Grândola. Foram 
grandes esses constrangimentos?

Posso dizer-lhe que estagnou 
completamente, sobretudo por-
que a Covid-19 fez parar, como se 
sabe, a atividade aeronáutica, que 
tal como o turismo, foi um dos se-
tores mais afetados. Tivemos que 
fazer ajustamentos, que passa-
ram, desde logo, por um plano de 
despedimentos. E agora, nesta re-
toma, tem o efeito contrário, por-
que não sabemos onde encontrar 
esses profissionais para os reinte-
grar nos quadros. 

O que me está a dizer é que ago-
ra esses recursos eram precisos 
e a empresa não dispõe deles?

Precisamos mesmo, porque 
temos trabalho e temos, feliz-
mente, um grande carteira de 
encomendas, mas não temos re-
cursos humanos suficientes para 
fazer face às mesmas.

Foram obrigados a avançar 
com essas rescisões?

Sem dúvida, porque nos dois 
anos da pandemia ficámos sem 
produção. Não conseguíamos 
aguentar financeiramente todos 
esses custos. Talvez algumas de-
cisões tivessem sido algo preci-
pitadas, mas havia a ideia de que 
a retoma iria demorar, ou me-
lhor, seria mais longa do que se 
veio a verificar. 

Foi o contrário, não deixa de ser 
uma boa notícia...

Foi brutal, pelo menos por 
parte do nosso cliente Airbus, 
que beneficiou, aliás, com os 
problemas ocorridos na Boeing. 
Não está a reagir tão rapidamen-
te o que faz com que haja mais 
compras de aviões franceses do 
que americanos.

Qual foi a redução de pessoal 
ocorrida com a pandemia?

Mais ou menos de 40%. Éra-
mos 800 e ficamos com 400 e pou-
cas pessoas. Atualmente, já somos 
662, mas as encomendas já justifi-
cam cerca de 900 colaboradores.

Como se resolve esse problema?
Repensando a organização, re-

cuando um pouco no tempo para 
vermos como vamos valorizar o 
trabalho. Temos pessoas que não 
são capazes de fazer o trabalho 

completo, mas têm que ser capa-
zes de fazer parte desse trabalho.

E como recrutar mais gente face 
às circunstâncias atuais?

Passa pela formação, onde 
estamos a apostar fortemente. O 
problema é que vamos recrutar 
formandos sem qualquer forma-
ção. Nunca pegaram numa má-
quina de furar, nunca tiveram à 
frente de uma rebitadora, pelo que 
temos que ensinar de base e em 
poucos meses. Veja que estamos 
a procurar pessoas que vêm da 
agricultura, algumas que vinham 
apenas trabalhar nas vindimas.

Os chamados sazonais. Está a 
referir-se a estrangeiros?

Sim, e no Alentejo já são mui-
tos. Não é fácil, mas aqui em Grân-
dola temos todas as condições 
para oferecer essa formação. An-
tes oferecíamos formação com-
pleta e diplomada, agora é como 
se voltassem à escola, onde vão 
passando fases até atingirem essas 
capacidades. Mas a minha perce-
ção é que a falta de mão-de-obra 
é transversal a toda a indústria. 
Acho mesmo que temos que as-
similar a existência de um mundo 
antes da Covid e outro pós Covid. 
A par dessa dificuldades temos a 
inflação e todos os custos de con-
textos. Temos que nos adaptar.

Essa é a razão pela qual a Lauak 
Portugal não está toda centrali-
zada em Grândola?

Exatamente,  tivemos que 
rever o projeto. Temos terreno 
e a segunda fase de construção 
é suficiente para isso tudo, mas 
esta região não tem de momen-
to condições para fornecer re-
cursos humanos. O pessoal que 
vem de longe não encontra alo-
jamento, escolas. É complicado.

Significa que o polo de Setúbal 
continua a ser fundamental?

A revisão do projeto impli-
ca que tenhamos que manter 
Setúbal. Voltar ao antigamente 
com duas empresas a laborar, 
embora com operacionalidades 
distintas, devidamente articula-
das. A unidade de Grândola mais 
moderna, uma indústria 4.0, 
mais robotizada, orientada para 
o fabrico de peças. E Setúbal vai 
manter-se na montagem dos 
conjuntos, por exemplo os re-
servatórios para os aviões. 

Duas empresas implica mais cus-
tos e menos escala, suponho?

Claro, se tivéssemos tudo 
centralizado baixavam os cus-
tos do transporte de pessoal, 
das mercadorias. Mas não so-
mos capazes de deslocar para 
Grândola os 400 colaboradores 
que funcionam em Setúbal. Jul-
go mesmo que esta estratégia 
de manter as duas unidades vai 
manter-se na próxima década 
e ambas vão crescer. Disso não 
tenho dúvidas. Por outro lado, 
vamos continuar a investir em 
células robotizadas, está previs-
to no plano de investimentos e é 
mesmo para avançar. 

Estamos a falar de investimen-
tos de que montante?

São 32 milhões de euros na uni-
dade Grândola, sendo que já foram 
investidos cerca de 23 milhões. 

A Lauak candidatou-se ao PRR?
Estamos integrados num 

consórcio a nível nacional, em 
conjunto com praticamente to-
das as empresas que trabalham 
para o espaço e para a aeronáu-
tica. É um projeto transversal. 
No nosso caso, é a impressão 
3D, não só em polymer, mas so-

bretudo na área metálica. Neste 
consórcio está a construção de 
um drone de grande dimensão 
para vigiar a costa marítima, 
numa encomenda da marinha 
portuguesa. Temos também em 
projeto um avião de 19 lugares 
que pode ser também de carga, 
que é um skylander que se quis 
fazer por cá e se vê muito agora 
nos Estados Unidos. Tudo isto 
está englobado nesse consórcio 
e nós estamos integrados nesse 
processo.

E que áreas serão da responsa-
bilidade da vossa empresa?

A parte da fuselagem, peças 
produzidas em impressão e ou-
tras em alumínio, porque é esse o 
nosso know-how. O projeto já foi 
aceite e deve estar a ser assinado 
pelas cerca de 20 empresas que 
compõem o consórcio. 

Já podemos falar em cluster ae-
ronáutico em Portugal?

Nós temos, mas este projeto 
do PRR é que será verdadeira-
mente um cluster. Atualmente o 
que chamamos cluster aeronáu-
tico é cada um para seu lado, não 

há sinergias. Este projeto PRR 
pode ser a rampa de lançamen-
to para consolidar essa ideia. 
Estaremos todos a trabalhar em 
articulação e esse avião de 19 
lugares, por exemplo, é um in-
vestimento conjunto e será um 
avião português, bem como o 
drone que falávamos atrás.

Terá certamente uma compo-
nente de inovação...

Sim, os dois produtos terão 
motores elétricos, que inclui im-
pressão 3D e outras matérias pri-
mas. Neste consórcio estão tam-
bém envolvidos universidades e 
politécnicos. Esta criação de know-
-how é fundamental para o nosso 
país, porque temos aqui conceção 
e construção, tudo português.

O que é que o último resultado 
indica em termos de faturação?

O último não conta por cau-
sa da Covid-19. Apontamos para 
que o ano presente feche a ron-
dar os 35 milhões de euros. Mas 
estamos a recuperar e certamen-
te, a continuar esta retoma, ire-
mos aumentar substancialmente 
estes valores. 

A empresa implantada na região continua no topo da indústria aeronáutica em Portugal. As duas unidades, em Setúbal e 
Grândola, continuam a crescer, com o cliente Airbus a comandar as encomendas. O problema é a falta de mão-de-obra.

TEXTO RAUL TAVARES  
IMAGEM SEMMAIS

ARMANDO GOMES E OS DESAFIOS DA EMPRESA NO PÓS PANDEMIA

Lauak Portugal  ‘descola’ com  
retoma a grande velocidade 

Marca presente 
maioritariamente  
nos Airbus  
MAIS DE 90% DA ATIVIDADE da Lauak destina-se à Airbus, 
com produção de peças e componentes para fábricas euro-
peias, com Alemanha, França e Espanha à cabeça. A empre-
sa fornece também a Embraer, enviando peças e conjuntos 
para o Brasil, Espanha e Portugal. No cardápio de clientes 
está também, em menor escala, a Airnova, uma empresa 
espanhola. “Estamos em todos os aviões da Airbus, temos 
mesmo a exclusividade dos cockpit, do tableau de bord , no 
A350. A mesma situação ocorre com a A320”, explica Arman-
do Gomes. Outra especialidade “muito portuguesa” é a fabri-
cação de reservatórios. Anualmente, a Lauak Portugal pro-
duz mais de 35 mil peças de diferentes formatos e tamanhos, 
o que significa milhões de componentes por ano.
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A POUCOS DIAS do arran-
que da 7.ª edição do festival 
“O Sol da Caparica”, os SMAS 
de Almada convidam os mais 
novos a participar no progra-
ma de sensibilização ambiental 
“Vamos Salvar os Oceanos! O 
Mundo da Noa”, com a oferta 
de um bilhete de entrada para 
criança*, no dia 14 de agosto, a 
todos os clientes que adiram à 
Fatura Eletrónica dos SMAS de 
Almada, entre 29 de julho a 10 
de agosto.

Para ganhar basta preencher 
o formulário de adesão à fatura 
eletrónica, em www.smasal-
mada.pt ou, se preferir, contac-
tar a linha de Apoio ao Cliente 
212 726 001 (dias úteis das 9h00 
às 18h00). Após a confirmação 

pelos Serviços terá, no e-mail da 
adesão, num prazo de 48 horas 
úteis, um bilhete eletrónico que 
dará acesso à entrada no recinto.

O Sol da Caparica tem, para 
as crianças e família, muitas ati-
vidades, jogos, experiências, 
desafios, ateliê e workshops, 
pinturas, insufláveis, espetácu-
los de música para entoar, com 
artistas bem conhecidos do pú-
blico, ainda teatro e dança entre 
muita animação e outras sur-
presas, preparadas por “Noa”, a 
mascote protetora do ambien-
te. Aproveite e visite o Stand dos 
SMAS de Almada!

Este é um dia especialmen-
te dedicado à geração que é o 
futuro com um programa, das 
9h00 às 13h00, muito anima-

do que promove a consciência 
ambiental, a proteção e cuidado 
dos oceanos pelas escolhas do 
dia a dia. Consciencializa para 
a necessidade de poupar água, 
gerir e usar eficientemente os 
recursos hídricos, garantindo a 
sua qualidade e evitando a sua 
degradação. Incentiva ainda à 
reciclagem. 

O desafio é “Contribuir para 
proteger o planeta, cada um de 
nós e todos juntos”. 

A fatura eletrónica dos SMAS 
de Almada é também uma so-
lução amiga do ambiente, que 
pode adotar. Mais ecológica, 
elimina o uso de papel (árvores, 
energia e água, necessárias para 
o seu fabrico), envelope, mate-
rial de impressão. Evita ainda 

a emissão de CO2 durante o 
transporte pelo correio.

Para os clientes, tem muitas 
outras vantagens: 

Mais cómoda e rápida: rece-
be todos os meses diretamente 
no endereço e-mail que indicar, 
com a mesma imagem e in-
formação. Fica disponível logo 
que é emitida, sem tempos de 
impressão e envio, atrasos ou 
extravios de correspondência 
em papel.

Sempre acessível: fácil e 
prática de guardar no compu-
tador, ou outro arquivo digital, 
permite consultar sempre que 
desejar, a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Ganha tempo e 
espaço porque evita o arquivo 
em papel.

Segura: é um documento 
com certificação digital e chega 
com total segurança e confiden-
cialidade. Tem o mesmo valor le-
gal que a fatura em papel, cum-
pre todos os requisitos e serve 
de comprovativo para efeitos 
fiscais, após boa cobrança.

Gratuita:  é um serviço sem 
custos de adesão ou manuten-
ção. Um importante contribu-
to na redução de encargos de 
emissão, expedição e arquivo 
de papel.

Proporcione e usufrua de 
um dia especial em família, e 
faça parte dos clientes que be-
neficiam das vantagens da fatu-
ra eletrónica dos SMAS Almada.

(*Oferta limitada aos bilhe-
tes disponíveis). 

Adira à  
Fatura Eletrónica  
SMAS Almada  
e receba uma entrada no Sol da Caparica 
(bilhete dia da criança)
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SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SÁB 6 AGO / 3 SET   10:00 – 13:00

10:00 – 14:00
13:00 – 17:00
10:00 – 17:00
10:00 – 14:00
13:00 – 17:00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

925 260 049
contacto@ponto-de-transicao.pt

PLACA CENTRAL DA AVENIDA
LUÍSA TODI, JUNTO AO MERCADO 
DO LIVRAMENTO, EM SETÚBAL

QUER AUMENTAR
O CONFORTO TÉRMICO
DA SUA CASA E REDUZIR
DESPESAS COM
ELETRICIDADE E GÁS?

ACONSELHAMENTO
GRATUITO E INFORMAÇÃO
SOBRE APOIOS FINANCEIROS.

—
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OPTAR por não arrefecer a 
casa no verão ou não a aquecer 
no inverno, para não aumentar 
os encargos com o consumo de 
energia, é uma realidade para 
muitas famílias portuguesas. 
Trata-se de pobreza energética, 
ou seja, uma situação em que 
as famílias não conseguem co-
brir as suas necessidades ener-
géticas básicas, tanto no verão 
como no inverno, devido aos 
baixos rendimentos, ao custo 
elevado da energia e ao baixo 
desempenho energético das 
habitações e equipamentos uti-
lizados.  

Portugal é um dos países eu-
ropeus com maiores níveis de 
pobreza energética: nesta al-
tura do ano, mais de 3 milhões 
de portugueses vivem em casas 
demasiado quentes, o que afeta 
gravemente a sua saúde, estando 

especialmente vulneráveis os ido-
sos e as crianças. 

No enquadramento atual de 
emergência climática, as crescentes 
e cada vez mais frequentes ondas 
de calor aprofundam as desigualda-
des sociais, tornando urgente atuar 
rumo a uma transição energética 
limpa, justa e democrática. Na sua 
estratégia de promoção da susten-
tabilidade, a Fundação Calouste 
Gulbenkian coordena e financia o 
projeto Ponto de Transição, que visa 
apoiar as famílias na melhoria do 
desempenho energético das suas 
habitações e na redução das suas 
despesas com energia.

O Ponto de Transição está lo-
calizado no centro da cidade de 
Setúbal, num contentor marítimo 
reutilizado transformado num es-
paço de atendimento presencial. 
Inspirado no modelo one-stop-
-shop, num único local disponi-

bilizam-se vários serviços a título 
inteiramente gratuito:

- Aconselhamento sobre fatu-
ras de eletricidade e gás;

- Avaliação energética das 
habitações para identificação de 
oportunidades de melhoria;

- Informação sobre financia-
mento público para a renovação 
energética das habitações e apoio 
ao preenchimento de candidatu-
ras (e.g. Vale Eficiência).

Setúbal é, assim, a primeira 
cidade do país a testar esta ini-
ciativa pioneira, que resulta de 
uma parceria da Fundação Ca-
louste Gulbenkian com a ENA - 
Agência de Energia e Ambiente 
da Arrábida, o CENSE – Centro 
de Investigação em Ambiente e 
Sustentabilidade (CENSE, FCT-
-NOVA) e a RNAE – Associação 
das Agências de Energia e Am-
biente, e que conta nesta fase 
com a colaboração da Câmara 
Municipal de Setúbal.

Até ao final de setembro, o 
Ponto de Transição estará instala-
do na placa central da Avenida Luí-
sa Todi, em frente ao Mercado do 
Livramento, estando prevista a sua 
posterior deslocação para outras 
localizações na região. 

AGENTES PARA A TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA DA COMUNIDADE

O Ponto de Transição dispo-
nibiliza agentes qualificados, se-
lecionados entre a comunidade 
local, e formados especificamente 
para prestar apoio e aconselha-
mento em áreas que contemplam 
conceitos básicos de energia, 
contabilidade energética, tipos de 
equipamentos consumidores de 

energia e boas práticas. Se quiser 
tornar-se um agente para a transi-
ção energética e ser uma referên-
cia na melhoria do desempenho 
energético para a sua comunida-
de, pode manifestar o seu inte-
resse através do email contacto@
ponto-de-transicao.pt.
 
Mais informação:  
ponto-de-transicao.pt 

RUMO A UMA TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA MAIS JUSTA
Setúbal é a primeira cidade do país a receber 
o Ponto de Transição, uma iniciativa-piloto da 
Fundação Calouste Gulbenkian para combater 
a pobreza energética, oferecendo informação e 
aconselhamento gratuitos para um maior con-
forto térmico em casa.
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A PALAVRA SUSTENTABILIDADE faz 
parte do ADN da Simarsul, a empresa de 
saneamento que opera há 30 anos na pe-
nínsula de Setúbal e que continua apos-
tada em desenvolver projetos cada vez 
mais ecológicos recorrendo, sobretudo, ao 
aproveitamento de águas residuais, mas 
também ao tratamento de lamas com po-
tencial orgânico ou biogás para produção 
de energia verde.

Cinco anos após o reinício da ges-
tão autónoma, a Simarsul, como refere 
ao Semmais o presidente do conselho 
de administração, António Ventura, tem 
reforçado a relação com diversos par-
ceiros, nomeadamente as autarquias e 
também com a comunidade educativa 
e a população em geral. A ideia, diz o 
responsável, é “contribuir para a cons-
trução de uma região ambiental, social 
e economicamente mais sustentável, ca-
paz de responder aos desafios societais, 
valorizar a água e a sua circularidade, e 
contribuir para combater as alterações 
climáticas”.

Fazendo um balanço sobre o que tem 
sido a atividade da empresa, António Ven-
tura salienta que no final do ano transato 
estava assegurada uma taxa de cobertura 
de 99 por cento, sendo que a Simarsul se 
encontrava então a gerir 21 estações de tra-
tamento de águas residuais, 100 estações 
elevatórias, 244 quilómetros de emissários, 
107 quilómetros de condutas elevatórias 
e 4,5 quilómetros de emissários submari-
nos para recolha, tratamento e rejeição de 
efluentes domésticos e urbanos.

Sobre a reutilização das águas resi-
duais, o responsável da empresa sublinha 
também o facto de, desde 2004, já terem 
sido tratados mais de 380 milhões de me-
tros cúbicos. “Defende-se a saúde pública 
e o ambiente sem esquecer o contributo 
para a economia circular ao introduzir 
nos novos ciclos produtivos água resi-
dual tratada, lamas com potencial orgâ-
nico que depois podem produzir energia 
verde”, diz.

Os dados estatísticos de 2021 referem 
que a empresa tratou 29,2 milhões de me-
tros cúbicos de águas residuais, permi-
tindo a sua reutilização em ações de rega. 
Foram tratadas 18,721 toneladas de lamas e 
aumentou-se a produção de energia verde, 
relativamente a 2020, em 22,8 pontos per-
centuais.

215 MILHÕES DE EUROS  
INVESTIDOS EM TRÊS DÉCADAS 

A Simarsul, dizem os seus responsáveis, 
já investiu, nos últimos 30 anos, 215 mi-
lhões de euros no sistema multimunicipal 
de saneamento da península de Setúbal. 
“Existe uma melhoria contínua do serviço 
prestado às populações, aos clientes e ao 
ambiente, executando o programado no 
plano de investimentos da empresa para 
garantir a qualidade do serviço público e 
a eficiência dos recursos”, referiu ainda a 
administração da empresa, salientando 
que no ano findo, só para obras de con-
servação e manutenção de equipamentos 
relacionados com o saneamento terão sido 
aplicados cerca de dois milhões de euros.

Um quadro relativo a empreitadas e 
investimentos recentes dá conta de que 
foram concluídos quatro projetos em 2021, 
encontrando-se mais sete em curso ou em 
fase de conclusão. Existem ainda duas em-
preitadas cujos concursos estão em prepa-
ração. Estes trabalhos representaram mais 
de 7,5 milhões de euros.

Para o ano em curso a empresa destaca 
ainda os trabalhos de fornecimento, mon-
tagem e colocação do serviço de telegestão 
da Simarsul (cerca de 1,1 milhões de euros), 
a execução gravítica dos sistema de Cárca-
mo Lobo à estação elevatório do Lavradio, 
que vai servir cerca de 100 mil residentes 
e representa um investimento global na 
ordem dos 580 mil euros. Depois, em Cor-
roios, com um investimento de 586 mil 
euros, será feita a empreitada de execução 
da reabilitação de infraestruturas de dre-
nagem e elevação do subsistema da Quinta 
da Bomba. A empresa irá também reabili-
tar o intercetor da Arrentela, trabalho or-
çamentado em mais de 287 mil euros.

“Até 2026 a  Simarsul irá investir no 
seu sistema multimunicipal cerca de 32,4 
milhões em empreitadas diversas e que in-
cluem a conclusão de alguns subsistemas, 
a reabilitação de infraestruturas e a me-
lhoria da eficiência e fiabilidade de proces-
sos”, refere a empresa.

AFLUÊNCIAS INDEVIDAS  
SÃO UMA CONDICIONANTE

A administração salienta que, nos dois úl-
timos anos, foi determinante o empenho dos 
funcionários para que se cumprisse o plano 
de contingência destinado a evitar a propa-
gação do vírus SARS-Cov-2. “Manteve-se a 

qualidade e a continuidade do serviço pú-
blico de forma empenhada e com sentido de 
missão acrescido, protegendo-se o ambiente 

e a saúde pública”, referem os responsáveis.
No entanto, apesar dos esforços que tem 

sido feitos, nomeadamente através de várias 
ações de sensibilização, ainda subsistem 
comportamentos que acabam por causar 
contratempos e originar gastos não estima-
dos. “Um dos principais constrangimentos a 
que temos dado muita atenção, e que ain-
da subsiste, é o da recuperação do estado e 
condição das infraestruturas, que por diver-
sos motivos, onde se incluem as afluências 
indevidas, sofreram uma degradação acele-
rada”, salienta António Ventura.

De acordo com o administrador, as 
afluências indevidas, quer a nível domés-
tico quer a nível agroindustrial, compro-
metem a qualidade do serviço, acarretam 
custos ambientais e sociais e incrementam 
gastos de exploração e investimentos de 
manutenção e recuperação. 

Despejos irregulares 
de detritos urbanos 
e agroindustriais nas 
infraestruturas continuam 
a causar danos ecológicos 
e avultados gastos em 
reparações. Desde 2004 
foram investidos 215 
milhões de euros na 
península de Setúbal.

TEXTO FRANCISCO FERNANDES  
IMAGEM DR

Simarsul: 30 anos a trabalhar  
em prol da sustentabilidade
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Município de Alcácer do Sal
Assembleia Municipal

EDITAL
Vítor Manuel Palmela Fidalgo, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 
de Alcácer do Sal, dando cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 56.º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, torna público as deliberações da 
sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2022.

ORDEM DE TRABALHOS
- Leitura do expediente.
- Análise e votação da Ata:
- Sessão realizada em 22 de abril de 2022.
Deliberação: Aprovada por unanimidade.

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

01 - Análise e conhecimento da informação referente ao Relatório do 
Revisor Oficial de Contas sobre a situação Económica e Financeira do 
Município, referente ao 2º semestre de 2021; (tomado conhecimento na 
Reunião de Câmara realizada no dia 28/04/2022)
Tomado conhecimento.
02 – Análise e votação da proposta referente à 2ª revisão ao Orçamento de 
2022 e restantes documentos previsionais; (documento aprovado na Reunião 
de Câmara realizada no dia 08/06/2022)
Deliberação: Aprovado por maioria, com 13 votos a favor da CDU, 11 abstenções 
do PS e 1 abstenção da Coligação “Todos Juntos Para Que Alcácer Ganhe”. 
03 – Análise e votação da proposta referente à alteração ao anexo I do 
Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal e o Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal; (documento aprovado 
na Reunião de Câmara realizada no dia 08/06/2022)
Deliberação: Aprovada por unanimidade.
04 – Análise e votação da proposta referente à alteração ao anexo I do 
Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal e o Agrupamento de Escolas de Torrão; (documento aprovado na 
Reunião de Câmara realizada no dia 08/06/2022)
Deliberação: Aprovada por unanimidade.
05 – Análise e votação da proposta referente à 2ª alteração ao Mapa de 
Pessoal para o ano de 2022; (documento aprovado na Reunião de Câmara 
realizada no dia 08/06/2022)
Deliberação: Aprovado por maioria, com 13 votos a favor da CDU, 10 
abstenções e 1 voto contra do PS e 1 voto contra da Coligação “Todos 
Juntos Para Que Alcácer Ganhe”. 
06 – Análise e votação da proposta referente a despesas de representação 
do pessoal dirigente; (documento aprovado na Reunião de Câmara realizada 
no dia 08/06/2022)
Deliberação: Aprovado por maioria, com 13 votos a favor da CDU, 11 abstenções 
do PS e 1 abstenção da Coligação “Todos Juntos Para Que Alcácer Ganhe”. 

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

Alcácer do Sal, 15 de junho de 2022.

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

O Presidente da Assembleia Municipal,
(Vítor Manuel Palmela Fidalgo)
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A FÁBRICA DA CIMENTEIRA 
Secil, no Outão, Setúbal, pre-
para-se para obter um título de 
relevo ambiental em toda a Eu-
ropa: Será a mais sustentável e 
descarbonizada do continente, 
tarefa que implica um investi-
mento total de 86 milhões de 
euros o qual, no futuro, pelas 
melhorias que aporta, será sus-
cetível de render elevados pro-
ventos económicos.

“Esta evolução da fábrica, 
designada Clean Cement Line 
(CCL) é um projeto de investiga-
ção, desenvolvimento e inovação 
que transformará a Secil-Outão 
numa das mais avançadas fábri-
cas de cimento da Europa e do 
mundo, por meio de um inova-
dor processo de integração de 
tecnologias maduras e recentes, 
nunca antes combinadas entre si 
e também inovadoras e gerado-
ras de propriedade intelectual”, 
disse ao Semmais o administra-

dor da empresa, Carlos Abreu.
De acordo com o administra-

dor da cimenteira, os trabalhos a 
efetuar no Outão têm como ob-
jetivo “desenvolver e demonstrar 
à escala industrial uma nova tec-
nologia de produção de cimento, 
para reduzir as emissões de CO2 
da fábrica em pelo menos 20 por 
cento”. Por outro lado pretende-
-se “aumentar a eficiência ener-
gética em 20 por cento e gerar 30 
por cento de eletricidade por um 
inovador sistema de geração hí-
brido, através da recuperação de 
calor do processo de fabrico e da 
energia solar térmica concentra-
da”, acrescentou.

PRIMEIROS RESULTADOS  
SURGIRÃO EM AGOSTO DE 2023

Os responsáveis da cimentei-
ra fundada em 1930, em Setúbal, 
acreditam que os trabalhos em 
curso na unidade do Outão po-
dem começar a ser apreciados 

em agosto do próximo ano, sen-
do igualmente estimado que até 
final de 2022 já estejam opera-
cionais diversos dos sistemas 
projetados.

“O CCL, cujo conceito passa 
pela integração de vários proje-
tos para eficiência energética e 
redução de emissões de CO2 (de 
combustão e processo), encon-
tra-se já em fase adiantada de 
execução, com complexas ope-
rações de engenharia e monta-
gens metalomecânicas e prevê-
-se que entre em funcionamento 
já em dezembro de 2022, pro-
longando-se esta fase de desen-
volvimento e demonstração de 
resultados até agosto de 2023”, 
explicou Carlos Abreu.

O administrador, voltando às 
mais valias do investimento que 
está a ser efetuado, referiu ainda 
que “com um investimento total 
de 86 milhões de euros, a fábrica 
conseguirá uma menor pegada 
de carbono, passando a ser con-
siderada referência (benchmark) 
europeia do setor no qual, num 
contexto do Comércio Europeu 
de Licenças de Emissão IV, irá 
assegurar a competitividade da 
sua produção e exportação. O 
baixo teor de CO2 previsto para 
a produção de cimento na fábri-
ca Secil-Outão permitirá manter 
uma forte competitividade desta 
unidade”.

PIN, I&DT E O MAIOR  
PROJETO A NÍVEL NACIONAL

O administrador da Secil re-
velou também que o plano em 
curso é considerado Projeto de 
Interesse Nacional (PIN) e I&DT 
(sistema de incentivos para In-
vestigação e Desenvolvimento 
Tecnológico), sendo atualmente 
o de maior dimensão e projeção 
de todos quantos estão a ser de-
senvolvidos no país no âmbito 
do programa Portugal 2020.

“Este projeto divide-se em 
quatro subprojetos, que visam eli-
minar a dependência de combustí-
veis fósseis, aumentar a eficiência 
energética e proceder à integração 
no processo da digitalização e re-
dução de emissões de CO2. Estas 
quatro inovações promovem o 
desenvolvimento da produção de 
um clínquer de baixo carbono e 
consequentemente da criação de 
uma gama de cimentos de baixa 
pegada ecológica”, sintetizou ain-
da o mesmo responsável.

Reportando-se ao betão e à 
sua importância na construção 
e, também, à pegada ecológica 
que deixa, Carlos Abreu diz que 
“em termos ambientais, e tendo 
em conta todo o ciclo de vida do 
produto, o betão compara favo-
ravelmente com todos os mate-
riais concorrentes, incluindo a 
madeira, em termos de energia 
consumida e CO2 libertado”. 

“Há ainda que considerar 
que as estruturas em betão 
podem sofrer vários ciclos de 
renovação da sua durabilidade 
e o betão é 100 por cento reci-
clável no final do seu ciclo de 
vida, contribuindo para uma 
economia crescentemente cir-
cular. Todo o betão pode e deve 
ser triturado e reaproveitado 
para ser de novo aplicado em 
novas obras, com evidentes 
ganhos em termos energéti-
cos, carbónicos e de logística”, 
acrescentou.

O administrador da empresa 
disse ainda que, “para além da 
vertente ambiental, este proje-
to evidencia também vantagens 
no que respeita à criação de co-
nhecimento, pois vai implicar a 
criação de sete novos postos de 
trabalho altamente qualificados 
e gerar 12 novas patentes, cujos 
resultados podem vir a ser apli-
cados em outras fábricas de ci-
mento do Grupo Secil”.

A empresa, de acordo com 
os seus responsáveis, mantém 
ainda uma constante pesqui-
sa de soluções inovadoras que 
melhorem o seu desempenho 
ambiental, desde a inovação de 
produto, por exemplo através 
da criação de um novo betão 
de zero carbono, até à promo-
ção da biodiversidade nas suas 
pedreiras. 

Às preocupações ecológicas, que se vão 
traduzir na redução das emissões de CO2 
em 20 por cento, corresponde ainda 
um considerável aumento da eficiência 
energética. Primeiros resultados poderão 
ser apreciados em agosto de 2023.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO  
IMAGEM DR

CIMENTEIRA DO OUTÃO APLICA 86 MILHÕES PARA MELHORAR AMBIENTE

Secil lidera projeto  
de sustentabilidade
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