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e o Barreiro                       Pág. 4
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Autarquia assina contrato

O crescimento demográfico está na 
origem da decisão camarária. Espera-
-se uma forte pressão no pré-escolar 
e no 2.º e 3.º ciclos. As prioridades 
estão definidas e envolvem muitos 
milhões.
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A CNPD aplicou um conjunto de 
sanções à câmara por esta não 
ter designado um encarregado 
municipal para este setor, entre as 
quais uma multa de 170 mil euros. A 
autarquia vai contestar.
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AS ASSOCIAÇÕES ambientalistas 
não concordam com a constru-
ção de uma dessalinizadora no 
Litoral Alentejano. Não conside-
ram que uma estrutura do género 
seja benéfica em termos de gastos 
energéticos nem viável em ter-
mos ambientais. Defendem, isso 
sim, que se altere o modelo agrí-
cola na região, nomeadamente 
para que se passem a produzir 
produtos que não impliquem um 
consumo tão acentuado de água.

O ministro do Ambiente e Ação 
Climática, Duarte Cordeiro, disse 
esta semana que a construção de 
uma dessalinizadora, equipamen-
to que, basicamente, filtra a água 
até lhe retirar o sal e a tornar po-
tável, é uma forte possibilidade 
para o Litoral Alentejano, territó-
rio onde se incluem os concelhos 
de Grândola, Santiago do Cacém, 
Alcácer do Sal e Sines, os quais in-
tegram o distrito de Setúbal. Mes-
mo não tendo anunciado o local 
previsto, o governante deixou cla-
ro que o empreendimento terá em 
conta não só o abastecimento para 
consumo humano, mas também 
os setores agrícola e turístico. 

Sabendo-se que a agricultu-
ra, através do aumento das áreas 

de estufas, e o turismo, com cer-
ca de uma dezena de grandes 
projetos já aprovados para a 
zona costeira, são vetores eco-
nómicos em progressão, admite-
-se que um complexo industrial 
do género possa ali vir a ser ins-
talado e, de acordo com alguns 
peritos ambientalistas, originar 
ou agravar a sustentabilidade.

“Há dois aspetos a ter em conta: 
os custos energéticos e os ambien-
tais”, explicou ao Semnmais a téc-
nica superior de ambiente da As-
sociação Zero, Sara Correia. “Será 
que é necessário?”, interroga a res-
ponsável. “Fala-se num projeto que 
possa garantir o abastecimento das 
populações, mas depois também se 
referem os novos projetos agríco-
las. Isso significa, caso a dessalini-
zadora trate a água para a agricul-
tura, que a maior parte irá servir as 
plantações. Os dados que existem 
referem que as necessidades hu-
manas representam apenas 13 por 
cento dos consumos de água, en-
quanto que a agricultura consome 
o restante”, diz. 

Para Paulo do Carmo, da 
Quercus, existem dois aspetos 
negativos que têm de ser ponde-
rados: “Em primeiro lugar temos 

de ter em consideração os gas-
tos energéticos desse empreen-
dimento. Em segundo, estão os 
prejuízos ambientais, uma vez 
que a água tratada acaba por ser 
devolvida ao mar após terem sido 
retirados os sais e adicionados 
outros componentes nocivos. A 
salmoura pode causar danos irre-
versíveis nos ecossistemas”.

Os dirigentes da Zero e da 
Quercus afirmam desconhecer 
o eventual projeto que o Gover-
no possa ter para o Litoral Alen-
tejano, pelo que também não 
conseguem estimar em quanto 
importaria a construção de uma 
dessalinizadora (existe uma pro-
jetada para o Algarve mas tam-
bém ainda não se sabe quanto po-
derá custar). O que se sabe é que, 
na única estrutura do género em 
Portugal (na Ilha de Porto Santo) 
cada metro cúbico dessalinizado 
tem um custo de 79 cêntimos, dos 
quais 50 são diretamente relacio-
nados com o custo energético.

“São estruturas potencial-
mente caras e cujos custos ener-
géticos são os mais relevantes”, 
diz Paulo do Carmo. Para este 
ambientalista, caso se avance 
com a obra, “será necessário que 

o fornecimento energético seja 
feito através de uma fonte reno-
vável”, apontando a solar como 
a mais admissível.

Sara Correia refere, por sua 
vez, que aos problemas resultantes 
dos gastos energéticos e ambien-
tais, há ainda a somar o impacto 
negativo que um projeto pode 
acarretar para a agricultura do lo-
cal onde ficar instalado. “A grande 
necessidade desta água é para os 
projetos agrícolas, mas será que 
estes devem ser prioritários? As 
culturas que se fazem no Litoral 
Alentejano são, na sua maioria, 
para exportação e implicam gran-
des consumos. O que entendo é 
que seria bem melhor rever o tipo 
de culturas que se promovem e, 
em simultâneo, tentar minorar 
as perdas de água nas atividades 
agrícolas, as quais atingem cerca 
de 30 por cento”, afirma. 

A mesma opinião é partilha-
da por Paulo do Carmo: “Temos 
de ter em conta que a questão da 
falta de água não se resolve com 
a construção de centrais de des-
salinização. Primeiro, antes de se 
optar pela construção, é preciso 
saber quais são as reais necessi-
dades. Em Portugal, por exemplo, 

a falta de água não se compara 
com a que existe em determinadas 
regiões de Espanha. Depois, será 
fundamental proceder a uma mo-
nitorização, sobretudo para se ter 
uma ideia concreta dos eventuais 
prejuízos ambientais no mar”. 

ABERTURA

Zero e Quercus torcem nariz  
a dessalinizadoras no Litoral

O ministro do Ambiente admite que possa ser construída uma estrutura do género.  
Os custos energéticos e ambientais são os grandes entraves.  

Alterar a produção agrícola é solução apontada para minorar falta de água.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

ASSOCIAÇÕES TÊM DÚVIDAS DOS BENEFÍCIOS COM CUSTOS ENERGÉTICOS E PARA O AMBIENTE

Alguns 
dados 
> EM PORTUGAL continental 

não existe nenhuma cen-
tral dessalinizadora. Há um 
projeto admitido para o Al-
garve, região onde algumas 
unidades hoteleiras têm, por 
iniciativa própria, pequenos 
equipamentos. 

> Espanha tem cerca de 700 des-
sanilizadoras. O preço médio 
desses equipamentos ronda, 
de acordo com as estimativas, 
os 45 milhões de euros

> O Painel Intergovernamental 
para as Alterações Climáticas 
diz que atualmente apenas 
um por cento de toda a água 
dessalinizada usa energias re-
nováveis, estimando que até 
2040 estas unidades possam 
contribuir com um acréscimo 
de 180 por cento nas emis-
sões de carbono.
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A GNR REFERENCIOU no dis-
trito de Setúbal, durante o ano 
em curso, 1716 idosos que vivem 
sozinhos ou em locais isolados. 
São pessoas que, de acordo com 
os autores da operação “Censos 
Sénior 2022” podem carecer de 
cuidados de saúde ou até serem 
vítimas de criminalidade.

O nosso território, ainda se-
gundo  os dados do documento 
recentemente concluído, é o 11º 
entre os 18 do continente onde 
há mais idosos a viverem isola-
dos. No total do país, onde foram 
identificadas 44.511 pessoas em 
situações de alguma precarieda-
de (tendo em conta o isolamen-
to), apenas Braga (1594 casos), 
Coimbra (1278), Leiria (1109), 
Lisboa (1134), Porto (875) e Via-
na do Castelo (1155) apresentam 
números inferiores.

O Semmais tentou, junto do 
Comando Territorial da GNR de 

Setúbal, obter alguns elementos 
referentes à população em cau-
sa. Pretendia-se saber, quantos 
queixas foram efetuadas em 2021 
por crimes de que tenham sido 
alvo os idosos a viverem isola-
dos, em que áreas (concelhos) 
residem essas mesmas pessoas e 
se entre as vítimas existem mais 
homens ou mulheres. A respos-
ta dada pelas autoridades refere 
que “os idosos em situações de 
maior isolamento ou sozinhos, 
estão por norma localizados nas 
zonas mais rurais do distrito, 
pese embora alguns estejam si-
nalizados pelo risco de poderem 
ser alvo de crime, nomeadamen-
te roubos, furtos e burlas. Aten-

tos à segurança dos nossos ido-
sos, não podemos fornecer mais 
dados que complementem a sua 
reportagem”.

Mesmo sem elementos ofi-
ciais, o nosso jornal sabe que as 
principais preocupações inci-
dem nos concelhos rurais, no-
meadamente os do Litoral Alen-
tejano. “Na Serra de Grândola, 
devido a algumas dificuldades 
de acesso, e em Alcácer do Sal, 
por causa da extensão, existe 
um maior número de pessoas 
em situação vulnerável e que, 
por isso, são alvo de maior aten-
ção por parte das patrulhas da 
GNR”, referiu fonte conhecedora 
do processo. 

PSP FAZ ACOMPANHAMENTO 
NOS GRANDES CENTROS 

Também nos municípios 
de Palmela, Moita e Sesimbra 
existem diversos casos referen-
ciados. Já nos grandes centros 
urbanos este tipo de acompa-
nhamento à população idosa e 
que vive sozinha é efetuado pela 
PSP e por outras instituições de 
carácter social, desconhecendo-
-se quais os números implicados.

“Por norma os idosos que 
vivem mais isolados necessitam 
de sentir a confiança dos milita-
res que os procuram. Tenta-se 
transmitir algumas regras bási-
cas de segurança e prevenção, 
seja não permitindo o acesso a 

casa a desconhecidos, repor-
tando de imediato qualquer 
tentativa nesse sentido, seja 
aconselhando as pessoas a não 
guardarem quantias significa-
tivas de dinheiro ou outros va-
lores”, disse a mesma fonte que 
solicitou não ser identificada.

Relativamente aos crimes 
mais comunicados, os militares 
que se deslocam às zonas de risco 
referem que se verificam com “al-
guma regularidade” tentativas de 
burla: “Aparecem pessoas a dizer 
que as notas vão sair de circula-
ção e que estão ali para garan-
tir a sua substituição. Aparecem 
indivíduos que se fazem passar 
por técnicos de serviços e que 
exigem dinheiro para prestarem 
trabalhos que não executam e, 
infelizmente, também há alguns 
casos de roubo, o que implica a 
utilização de força física ou de 
ameaça com armas. Já se regis-
taram casos de agressões e, por 
isso, as patrulhas tentam sempre 
sensibilizar os idosos para não 
oferecerem resistência física”.

A GNR, mesmo sem revelar o 
número de patrulhamentos efe-
tuados para acompanhamento 
da população idosa que vive iso-
lada, tem por hábito trocar in-
formações com outras entidades 
que também se deslocam a esses 
locais mais ermos. “Há uma tro-
ca de informações regular e recí-
proca com bombeiros e equipas 
médicas. Essa colaboração per-
mite ter uma melhor conheci-
mento da realidade”, adiantou a 
mesma fonte.

SOCIEDADE 

São mais de 1700 os idosos que  
vivem isolados no nosso distrito
A GNR não 
fornece 
dados sobre a 
criminalidade 
detetada e as 
vítimas, mas 
reconhece que as 
zonas rurais do 
nosso território 
são as mais 
afetadas.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

MAIORIA DOS CASOS SINALIZADOS PELAS AUTORIDADES HABITA NAS ZONAS RURAIS

NA ESPUMA DOS DIAS desta 
semana há notícias e notícias. 
Das tricas políticas aos dos fait 
divers que enxameiam os me-
dia e as redes sociais, pontifico 
as construtivas, sobretudo, e no 
caso concreto, as que dizem res-
peito à nossa região. 

Destaco, neste particular, o 
arranque de um dos primeiros 
projetos de habitação no quadro 
do PRR. Almada deu um primei-

ro passo, decisivo para acabar 
com aquilo que a presidente do 
município, Inês de Medeiros, 
apelida de “bairros de barracas”. 
Que assim seja! Há instrumen-
tos de gestão, há vontade política 
e verbas para levar a empreitada 
em frente.

Tenho dito e escrito em di-
versas ocasiões que o Plano de 
Recuperação e Resiliência é a 
grande oportunidade de resol-

ver, no quadro da região e do 
país, as várias premissas da ha-
bitação em Portugal. Por essa ra-
zão, os planos municipais e inte-
grados devem construir ofertas 
para suprir todas as dificulda-
des: realojamento, construção a 
custo controlado, rendas acessí-
veis, reconfiguração urbana. Se 
há um momento para atacar este 
drama é mesmo agora.

Em outro palco, no concelho 

de Sesimbra, vislumbram-se so-
luções para a Mata da Apostiça, 
um dos poucos pulmões da Área 
Metropolitana de Lisboa, im-
portante sob todos os pontos de 
vista. Foi apresentado o contra-
to de urbanização da chamada 
Zona Norte da Mata de Sesim-
bra, e parece ter os ingredientes 
para solucionar os impasses que 
remontam aos meus tempos de 
adolescente. Com todos os cui-

dados, acautelando o interesse 
público e municipal, gabo a co-
ragem de avançar. 

O resto são fogachos de in-
teresse duvidoso, em especial 
porque escondem outras diatri-
bes. Os resquícios da entrevista 
de Ronaldo a um canal britânico, 
a ‘guerra’ dos Costas e os apro-
veitamentos políticos, o racismo 
nas nossas polícias, e o começo 
do mundial do Catar. 

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR             Na espuma dos dias
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O ENCERRAMENTO das urgên-
cias de obstetrícia do Centro Hos-
pitalar Barreiro Montijo (CHBM) 
não está nos planos do Ministério 
da Saúde. A garantia já tinha sido 
dada por Manuel Pizarro, mas 
voltou a ser reforçada esta se-
mana no encontro com os presi-
dentes das câmaras de Alcochete, 
Barreiro, Moita e Montijo. 

O ministro recebeu os au-
tarcas terça-feira, depois destes 
terem requerido uma audiência 
com a tutela na sequência das 
notícias que davam conta de um 

possível fecho do referido ser-
viço do CHBM, após recomen-
dação da Comissão de Acom-
panhamento da Resposta em 
Urgência de Ginecologia-Obste-
trícia e Bloco de Partos. 

“Fomos manifestar a nossa 
preocupação e posição contra o 
encerramento daquelas urgên-
cias, tão importantes para os re-
sidentes nos nossos municípios”, 
explica ao nosso jornal Fernando 
Pinto, presidente de Alcochete. 
“Queríamos também perceber 
como é que a informação veio a 
público e como é que a Comis-
são de Acompanhamento chega a 
uma conclusão daquelas, sem um 

estudo mais aprofundado e que 
sustente a recomendação”, refere 
ao Semmais o autarca do Montijo,  
Nuno Canta. 

Segundo os edis, as preocu-
pações foram bem acolhidas pelo 
ministro que, de acordo com Car-
los Albino, deu as devidas expli-
cações. “O que foi dito é que não 
passava de um estudo preliminar 
e que o ministro (…) não estaria 
a equacionar fazer esse tipo de 
encerramento. Uma coisa dessas 
necessitaria de uma avaliação 
mais aprofundada, o que não irá 
acontecer neste momento”, dis-
se à Lusa o presidente da Moita, 
adiantando ainda terem saído do 

encontro “com a forte convicção 
que, à partida, essa situação (de 
fecho) não irá avançar, sendo que 
se avançasse (…) seriamos forte-
mente contra”.

AUTARCAS QUEREM SER  
CONSULTADOS NAS DECISÕES

Apesar das garantias, avan-
çou Nuno Canta ao nosso jornal, 
os presidentes “assinalaram que, 
caso exista alguma decisão a to-
mar sobre o CHBM que afete ou 
modifique o seu funcionamento, 
as autarquias e as populações de-
vem ser consultadas e fazer parte 
das soluções”. 

Na audiência com Manuel Pi-
zarro, os autarcas aproveitaram 
para transmitir ao ministro preo-
cupações e fazer algumas exigên-
cias para os seus concelhos, no-
meadamente no que diz respeito 
ao funcionamento dos centros de 
saúde e à falta de médicos de fa-
mília.  “É um caminho longo a ser 
percorrido, mas que tem de ser 
percorrido”, referiram os edis,  su-
blinhando que os assuntos foram 
ouvidos com seriedade pelo go-
vernante e que este lhes garantiu 
que algumas questão se enqua-
dram “no pacote de medidas para 
a saúde” que está a ser preparado 
pelo ministério. 

Ministro da Saúde tranquiliza 
municípios sobre urgências  
de obstetrícia do Hospital do Barreiro

Estúdio de gravação ‘abre portas’ 
aos jovens do concelho de Almada

Autarcas dos quatro 
concelhos fazem 
balanço positivo 
da reunião com 
o governante e 
esperam também 
a concretização 
de mais medidas, 
para mitigar as 
dificuldades no setor 
da saúde que afetam 
os seus munícipes.

TEXTO  DAVID MARCOS 
IMAGEM DR

O PLANO FERROVIÁRIO Nacio-
nal (PFN), apresentado quinta-
-feira, prevê uma terceira traves-
sia sobre o Tejo, entre Chelas, em 
Lisboa, e o Barreiro, que deverá 
estar concluída até 2050, anun-
ciou o coordenador do grupo de 
trabalho.

O plano foi apresentado no 
Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil (LNEC), em Lisboa, 
entidade que vai ficar respon-
sável pela avaliação ambiental 
estratégica do mesmo, contando 
com a cooperação do Instituto 
de Geografia e Ordenamento do 
Território (IGOT).

Segundo o coordenador do 
grupo de trabalho responsá-
vel pela elaboração do primei-
ro PFN, Frederico Francisco, “a 
nova travessia do Tejo em Lis-
boa (Chelas - Barreiro)”, que já 
foi estudada no passado, vai per-
mitir a “redução em, pelo menos, 
30 minutos o acesso de Lisboa 
ao Alentejo e Algarve”.

O PFN tem como principais 
objetivos “passar de 4,6% para 
20% de quota modal no trans-
porte de passageiros”, “passar de 
13% para 40% de quota modal 
no transporte de mercadorias”, 
“assegurar ligação com eleva-
da qualidade de serviço aos 28 
centros urbanos de relevância 
regional, que incluem todas as 
capitais de distrito, potenciando 
o seu desenvolvimento”.

Ainda que não estabeleça 
prazos, o PNF tem um horizon-
te indicativo de conclusão até 
2050.

O PFN prevê ainda um novo 
acesso a Lisboa a partir de Tor-
res Vedras, passando em Loures, 
que permitirá reduzir em cerca 
de 30 minutos o acesso da zona 
Oeste a Lisboa.

A proposta  apresentada será 
agora colocada em discussão 
pública, regressando depois ao 
Conselho de Ministros, de onde 
sairá para discussão na Assem-
bleia da República e só depois 
aprovado.

PFN prevê  
3.ª travessia 
até ao  
Barreiro

OS JOVENS DE ALMADA têm, 
desde o passado sábado, um novo 
espaço lúdico e cultural. Trata-
-se de um estúdio, localizado no 
Monte da Caparica, que pode ser 
utilizado gratuitamente pelos 
músicos mais novos residentes 
no concelho. A exploração do lo-
cal, cuja atribuição foi decidida no 
âmbito do Orçamento Participa-
tivo Jovem, foi atribuída pela au-
tarquia à Lifeshaker Associação.

Designado “Music Sounds 
Better Wiht You”, o estúdio de 
gravação, mas também de ensaio 
e edição de som, foi totalmente 
equipado pela câmara. Agora, 
compete à associação a quem foi 
entregue, zelar pelo seu funcio-
namento e gerar as receitas que 
possibilitem a sua manutenção.

“Estamos a pensar criar uma 
editora, para que possamos de 
algum modo angariar algumas 
receitas que viabilizem o fun-
cionamento”, disse ao Semmais 
Igor Oliveira, um dos responsá-
veis da Lifeshaker.

Salientando que se trata de um 
projeto que irá beneficiar gratui-
tamente todos os jovens músicos 
do concelho,. Igor Oliveira referiu 
ainda que a associação que inte-
gra concorreu na íntegra aos 30 
mil euros previstos no Orçamen-
to Participativo. “Agora, o que te-
mos de fazer é encontrar soluções 
de financiamento que ajudem a 
pagar as despesas e promover o 
espaço, que é também uma forma 
de promoção cultural do conce-
lho”, disse.

Falando sobre o Orçamento 
Participativo Jovem no muni-
cípio de Almada, Igor Oliveira 
afirmou que o mesmo possibili-
tou à sua associação cumprir um 
sonho que já vinha desde 2009, 
altura da fundação e, ao mes-
mo tempo, representa também 
a oportunidade de “aproximar 
os decisores políticos dos mais 
jovens”. “É uma hipótese de os 
representantes do poder local 
ficarem a conhecer melhor os 
anseios dos jovens e, para estes, 
representa também um modo de 
aprendizagem”, acrescentou.

O estúdio do Monte da Capa-
rica irá também servir as organi-
zações concelhias que se mos-
trem interessadas em promover 
projetos musicais, podendo ser 
utilizado nos dias úteis, entre as 
15h00 e as 21h00.

Para a presidente da câmara de 
Almada, Inês de Medeiros, esta é 
uma oportunidade para os jovens 
reforçarem “uma longa história e 
tradição de grandes músicos e de 
gente criativa”. “São os projetos 
que nascem com os jovens que 
são os mais eficazes e imprescin-
díveis na comunidade”, afirmou. 

Equipamento foi concedido no âmbito do 
Orçamento Participativo Jovem. Músicos do 
concelho terão acesso gratuito. Associação que 
explora o espaço quer constituir editora.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR



06maio2022  ⁄    ⁄  5



6  ⁄    ⁄ 06maio2022



06maio2022  ⁄    ⁄  7



8  ⁄    ⁄  06maio2022



06maio2022  ⁄    ⁄  9



10  ⁄    ⁄ 06maio2022



06maio2022  ⁄    ⁄  11



12  ⁄    ⁄ 06maio2022



18novembro2022  ⁄    ⁄  13

LOCAL

NOVA URBANIZAÇÃO VAI CRIAR MILHARES DE POSTOS DE TRABALHO EM SESIMBRA 

O CONTRATO de Urbanização da 
Zona Norte da Mata de Sesimbra, 
um ambicioso empreendimento 
turístico que irá nascer na Her-
dade da Apostiça, propriedade 
da família Albaker, foi assinado 
quinta-feira e promete marcar o 
desenvolvimento futuro do con-
celho. 

Planeado desde 2012, no âm-
bito do Plano de Pormenor da 
Zona Norte da Mata de Sesimbra, 
o projeto representa um investi-
mento superior a mil milhões 

de euros, estando prevista, por 
exemplo, a infraestruturação do 
território, construção de edifí-
cios e também vias de acessibili-
dade. Os vários núcleos a serem 
edificados na urbanização con-
templam um Centro de Anima-
ção Turística, Centro de Estágios 
Desportivo, campos de golfe, es-
paços para hipismo e hotéis. 

Mohamed Albaker, em repre-
sentação do tio, Jasem Albaker, 
manifestou-se entusiasmado 
pela formalização do acordo. 
“Sinto-me aliviado, porque é um 
projeto importante e que tam-

bém vai garantir o desenvolvi-
mento do concelho. Este dia fi-
nalmente chegou”, afirmou em 
declarações ao Semmais. 

Ainda assim, o responsável 
reconhece que há muito traba-
lho pela frente: “Estamos a falar 
de um trabalho longo, árduo e 
que requer muita preparação 
para que esteja concluído  nos 
próximos 20 a 30 anos”. 

O presidente da câmara de 
Sesimbra, também reforçou a 
narrativa da importância que 
a urbanização vai ter no muni-
cípio, dando como exemplo o 

impulso no “desenvolvimento 
económico e no “emprego”, uma 
vez que se estima a criação de 
milhares de postos de trabalho 
diretos e indiretos, ao longo das 
diferentes fases. 

ARRANQUE DA INTERVENÇÃO 
VAI DAR EMPREGO A 60 PESSOAS 

Como explicou Mohamed 
Albaker, espera-se que “na fase 
de construção das infraestru-

turas” sejam criados “60 postos 
de trabalho diretos em perma-
nência” durante os dez anos de 
execução. Depois, para a edifica-
ção dos imóveis, estão previstos 
“entre l000 a 1400”. Já na fase 
de exploração, atendendo “aos 
diferentes empreendimentos 
turísticos e tipologias das uni-
dades de alojamento” estima-se 
empregar “entre 1100 a 1300 tra-
balhadores”.

Um dos valores mais vinca-
dos durante a cerimónia de as-
sinatura do contrato do projeto 
foi o facto de respeitar a man-
cha verde onde está inserida. “A 
sustentabilidade teve sempre 
no nosso pensamento, respei-
tando o seu valor ambiental e 
paisagístico, num convívio har-
monioso com a gestão florestal, 
que será preservada e desenvol-
vida”, referiu Mohamed Albaker, 
sublinhando que mais de 2 mil 
hectares serão destinados a uso 
florestal. 

O presidente da câmara 
destacou este como, talvez, o 
elemento mais essencial deste 
projeto, já que Sesimbra con-
seguiria “desenvolver-se em 
torno desta urbanização”, sem 
colocar em causa “a sua man-
cha verde e  a política de sus-
tentabilidade”. 

Projeto na Herdade da Apostiça 
avaliado em mais de mil milhões
Empreendimento 
vai ser implantado 
nas próximas 
décadas e deverá 
gerar milhares de 
postos de trabalhos. 
Investidor e autarquia 
asseguram que a 
sustentabilidade 
ambiental não está 
apenas garantida 
como será 
promovida.

TEXTO DAVID MARCOS 
IMAGEM DR

Almada lança primeira 
pedra para habitações  
de rendas acessíveis

FOI LANÇADA, simbolicamente, 
a primeira pedra da fase inicial 
de construção de imóveis no 
âmbito do Plano Integrado de 
Almada. A cerimónia, realizada 
quarta-feira e que serviu ainda 
para apresentar o plano habita-
cional público a ser implemen-
tado naquela e noutras zonas do 
concelho, contou com a presen-
ça do executivo municipal, do 
ministro das Infraestruturas e 
Habitação, da ministra de Estado 
e da Presidência e da presidente 
do concelho diretivo do IHRU. 

Inicialmente, o projeto prevê 
208 habitações de renda acessí-

vel, 24 em Alcaniça, 28 na Quinta 
do Olho de Vidro e as restantes 
156 em Alfazina, num investi-
mento superior a 31 milhões de 
euros, aplicados no âmbito do 
Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR). 

Na cerimónia, Inês de Medei-
ros demonstrou satisfação pelo 
arranque do que considera ser 
“um dos projetos mais ambicio-
sos de habitação publica”. “É um 
dia feliz para Almada. Esta tem 
sido uma das nossas maiores 
prioridades.”, afirmou.

“O nosso propósito é claro. 
Queremos acabar com o drama 

da habitação indigna e da fal-
ta de habitação no concelho”, 
disse, aludindo ao investimen-
to que a câmara tem feito nes-
ta matéria e lamentando que a 
situação se tenha arrastado nas 
décadas passadas e a existência 
dos chamados “bairros de bar-
racas” que pretende continuar a 
combater. 

Para Pedro Nuno Santos assis-
te-se, atualmente, a uma “mudança 
de paradigma”. “É o maior investi-
mento na construção de habitação 
de raiz do IHRU, ou seja, do Esta-
do Português desde há mais de 40 
anos”, referiu o governante.

O ministro das Infraestru-
turas e Habitação destacou 
ainda que com a construção 
deste género de imóveis abre-
-se também um espaço impor-
tante à classe média. “Aquilo 
que estamos a fazer é gigantes-
co. Com o desenvolvimento do 
parque habitacional público, 
podemos dar oportunidade de 
jovens, famílias de baixo ou 
médio rendimento terem uma 
habitação e melhorarem as 
suas vidas”, referiu. 

Por sua vez, a presidente do 

conselho diretivo do IHRU tam-
bém sublinhou a importância 
desta iniciativa e a mudança de 
paradigma: “Encontrei projetos 
muito interessantes. Foi impor-
tante ver como se conseguiu 
retirar algumas visões estereo-
tipados sobre a habitação, es-
pecialmente quando falamos da 
habitação social”, disse Isabel 
Dias.  

Construção de 208 habitações de renda acessível nas zonas de 
Alcaniça, Quinta do Olho de Vidro e Alfazina representam um 
investimento de cerca de 31 milhões de euros, no âmbito do PRR.

TEXTO DAVID MARCOS IMAGEM DR 

Fase inicial contempla a construção 
de 208 habitações

Projeto prevê-se concluído  
dentro de 30 anos
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Alcochete aprova nova Carta 
Educativa para a próxima década

O EXECUTIVO camarário apro-
vou, na última reunião, a nova 
Carta Educativa do Concelho de 
Alcochete, depois de o documen-
to ter passado o crivo do Conse-
lho Municipal de Educação e do 
departamento governamental 
com competência na matéria. 

Sem atualização desde 2007, 
porque segundo explicou ao 
nosso jornal a vereadora  com o 
pelouro da Educação, Maria de 
Fátima Soares, “pouco se sabia 
sobre a renovação das cartas e 
não existiam diretrizes de como 
começar o trabalho”, a descen-
tralização de competências para 
a esfera dos municípios estabe-
leceu, como aguardava a autar-
quia, a renovação e as instruções 
necessárias.  

O documento é de importân-
cia extrema porque, segundo a 
autarca, permite fazer um diag-
nóstico da política educativa mu-
nicipal e da evolução do conce-
lho nos últimos anos, para além 
de ter outros aspetos relevantes 
como “a caracterização sumá-
ria da localização e organização 
espacial dos edifícios e equipa-
mentos, a análise estratégica, as 
projeções de desenvolvimento e 
a proposta de intervenção relati-
vamente à rede pública”.

Na conversa com o Semmais, 
Maria de Fátima Soares salien-
tou que, face às estimativas do 
INE para a população residente 
no concelho, o cenário escolhido 
é de “atração tendencial” o que 
se aproxima mais das caracte-

rísticas demográficas do muni-
cípio que, desde 2011, tem vindo 
a ganhar em média 242 efetivos 
anuais. Estes dados, diz, lançam 
“algumas preocupações” como a 
resposta ao nível do “pré-escolar, 
2º e 3º ciclo” e a possível “sobre-
lotação no ensino secundário”. 

Face a estas perpetivas, a ve-
readora considera que o futuro 
da Educação em Alcochete já 
está a ser preparado, tendo a au-
tarquia identificado os diversos 
investimentos que têm de avan-
çar forçosamente nos próximos 
anos. “Pretendemos requalificar 
e ampliar com duas salas o Jar-
dim de Infância da Restauração; 
remodelar de forma urgente a 

Escola D. Manuel I; criar uma 
nova escola de 2º e 3º ciclos; 
melhorar e ampliar a Escola Se-
cundária e também o Jardim de 
Infância no Samouco”, avançou. 

Intervenções de milhões de 
euros, algo que a autarquia, se-
gundo Maria de Fátima Soares, 
“não tem capacidade de supor-
tar” e, por isso, está já em nego-
ciações com o ministério para 
que seja encontrada uma solu-
ção. A título de exemplo, a verea-
dora referiu que a intervenção 
na Escola D. Manuel I deverá ser 
superior a quatro milhões de eu-
ros, enquanto a nova escola e as 
obras na secundária devem ul-
trapassar os dez milhões. 

Dado o desenvolvimento demográfico do 
concelho, espera-se forte pressão no pré-
escolar e no 2º e 3º ciclos. Investimentos 
prioritários já estão definidos e envolvem 
muitos milhões de euros.

TEXTO DAVID MARCOS IMAGEM DR

A AUTARQUIA SADINA vai im-
pugnar as sanções que lhe foram 
aplicadas pela Comissão Nacional 
de Proteção de Dados junto do 
Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Almada por considerar que foi 
desrespeitada uma lei aprovada 
no parlamento em 2019.

Segundo revelou à Lusa o ad-
vogado da câmara no processo, 
João Gaspar Simões, a autarquia 
vai impugnar a multa de 170.000 
euros e as duas repreensões apli-
cadas pela Comissão Nacional 
de Proteção de Dados (CNPD) ao 
município, por considerar que 
está a ser desrespeitada a Lei de 
Execução do Regulamento de 
Proteção de Dados (RGPD), apro-
vada na Assembleia da República 
em 2019.

Na quarta-feira, a CNPD re-
velou que aplicou uma coima de 
170.000 euros e duas repreensões 
à câmara, devido a “violações no 
tratamento de dados” de refugia-
dos ucranianos. 

Câmara de 
Setúbal vai 
impugnar 
sanções  
da CNPD
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ONZE PEÇAS DESCENTRALIZADAS PELOS PALCOS DO CONCELHO

O 39.º FESTIVAL DE TEATRO do 
Seixal, que decorre até 3 de de-
zembro e passa por todas as fre-
guesias do concelho, está orçado 
em 40 mil euros. Concilia a apre-
sentação da melhor arte dramá-
tica, para diferentes idades, à 
reflexão sobre temas e questões 
atuais, como democracia, liber-

dade, igualdade e saúde mental 
e emocional. No total, são onze 
espetáculos em cartaz. 

Segundo presidente da câma-
ra, Paulo Silva, as expetativas são 
poder contribuir para “a forma-
ção de públicos” na área do tea-
tro, através da apresentação de 
uma programação “diversificada” 

e destinada a “vários segmen-
tos”, mantendo o modelo de des-
centralização dos espetáculos em 
“diferentes equipamentos cultu-
rais, não só municipais, mas, tam-
bém do movimento associativo”. 
Assim, o certame está a percorrer 
“todas as freguesias” do concelho, 
utilizando nove salas distintas. 

Por outro lado, o autarca sa-
lienta que existe ainda a ambi-
ção de “progressivamente con-
solidar as linhas programáticas 
deste festival, por via de um car-
taz que privilegie os projetos de 
artistas emergentes” e, ainda, da 
oferta de trabalhos que promo-
vam “o debate de ideias e a capa-
cidade crítica dos públicos rela-

tivamente a temas relevantes da 
atualidade”. A grande novidade 
deste ano é que, para tornar a 
cultura mais acessível a todos, 
pela primeira vez, “todos os es-
petáculos têm entrada gratuita”.

Este sábado, às 21h30, no Clube 
Recreativo da Cruz de Pau, sobe ao 
palco a peça “A Serpente e a Pítia”, 
pelo grupo O Grito, com interpre-
tação de Ana Rodrigues e José Vaz 
de Almada. Domingo, às 16h00, no 
auditório de Miratejo, conta-se a 
história de Carolina Beatriz Ânge-
lo, médica, feminista e a primeira 
mulher a votar no país, em 1911. “Se 
eu fosse Nina” é a peça que pode 
ser vista no dia 25, às 21h30, no Fo-
rum Cultural do Seixal, com Carla 

Maciel em cena. A 26, às 21h30, na 
Timbre Seixalense, o Animateatro, 
apresenta “Rubik” e, no dia seguin-
te, às 16h00, o ciclo “Antiprince-
sas” representa “Frida Kahlo”, uma 
coprodução de vários grupos. No 
dia 1 de dezembro, às 16h00, Pé 
de Palco aposta em “O sorteio do 
presidente”, na Sociedade Musi-
cal 5 de outubro. “A Maratona de 
Manifestos”, dos Possessos, é para 
ver dia 2, às 21h30, na Sociedade 
Amorense. E a fechar, é a vez de 
“Os Filhos do Mal”, no Forum do 
Seixal, às 21h30.   

No que respeita a atividades 
paralelas, a 21 e 22 deste mês, 
será apresentado o ciclo “Anti-
princesas”, para as escolas bási-
cas do 1.º ciclo, e a 23 e 30 “Todas 
as coisas extraordinárias”, para 
as secundárias. Dia 19, às 16h00, 
é a vez  da revista “Women on 
Scene – Mulheres no Teatro e na 
Performance”, no Forum Cultu-
ral do Seixal. A 26 de novembro e 
a 3 de dezembro, entre as 1500 e 
as 18h00s, tem lugar o workshop 
de expressão dramática, no cine-
ma S. Vicente, dirigido por Ana-
bela Neves. 

29º Festival 
de Teatro 
do Seixal 
promove 
reflexão
São onze peças de teatro para ver na edição 
que, este ano, quer impulsionar a reflexão 
sobre a democracia, a liberdade e a igualdade. 
Certame percorre todas as freguesias do 
concelho e tem em cartaz atividades paralelas.

TEXTO ANTÓNIO LUÍS  IMAGEM DR
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Paulo Duarte Ribeiro, Inês Curado 
e João Araújo integram elenco ‘A 
Maluquinha de Arroios’
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