
EMERGENCIA FUNERARIA - 800 217 217

Campeonato nacional de futebol 
regressa ao Estádio do Bonfim
Primeiro jogo do Vitória FC em Setúbal será frente ao Santa Clara dos Açores no dia 10 de Junho p15

PUBLICIDADE

DR

SETÚBAL
Protecção Civil Municipal 
quer gerir combate a fogos 
mas aguarda pelo Governo
p4

QUINTA DO CONDE 
Percurso pedonal em 
concurso público 
p12

ALCOCHETE 
Município 
retoma "tarefas 
adiadas" pela 
Covid-19 p2

Montijo aprova 
contas com saldo 
de 11,7 milhões 

O SEU DIÁRIO DA REGIÃO

DIRECTOR FRANCISCO ALVES RITO 

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2020
PREÇO 0,60€ | N.º 405 | ANO III | 5.ª SÉRIE

EDIÇÃO FIM-DE-SEMANA

Faltam quatro dias
para o fim da 

campanha

AJUDE O 
SEU JORNAL

RESISTIMOS PARAINFORMAR!

ppl.pt/causas/osetubalense

p6



2 O SETUBALENSE 29 de Maio de 2020

Abertura

Escolhas 
governamentais

OPINIÃO

Américo Lourenço

O projecto TV Fest em 
que se previa gastar um 
milhão de euros, é um 
insulto aos cidadãos 

portugueses, numa altura em que 
o país se debate com uma previ-
sível crise económica, decorrente 
da pandemia que estamos a viver, 
e quando vemos nos órgãos de 
comunicação social que são insufi-
cientes os meios disponibilizados, 
no combate à Covid 19 e cujas en-
comendas vêm a cota gotas.
Somo um país no qual as crises 
financeiras nos últimos anos, têm 
sido recorrentes, mercê de diver-
sos factores entre os quais, as más 
escolhas governamentais, sendo 
o resultado das mesmas, resultam 
no aumento de impostos e nas 
estratégias e os malabarismos 
governamentais, que inviabilizam 
o progresso do país, mas que 
pretendem dar uma imagem con-
trária.
Como resultado das más escolhas 
governamentais e do esbanjar do 
dinheiro que resulta da elevada 
carga fiscal suportada pelos ci-
dadãos, continuamos a ser o país 
que frequentemente  vai procu-
rar socorrer-se das finanças das 
instituições europeias, quando 
estas por sua vez não fiscalizam a 
aplicação das ajudas concedidas a 
Portugal, o que graças à habilidade 
dos governos sugadores de impos-
tos mal utilizados, tornará o nosso 
Portugal conhecido como um país 
de pedintes.   

Vigilante no Porto de Sines

Maria Carolina Coelho

Alcochete tem em vigor 
“acções passíveis de 
assegurar o trabalho” 
iniciado antes da 
propagação da Covid-19

OBRAS MUNICIPAIS E AMBIENTE

Pedro Lavrado assegura que é tempo 
de “retomar as tarefas adiadas”

Com a fase de desconfinamento em 
vigor desde dia 15 de Maio, depois de 
quase três meses de combate contra 
a Covid-19, a autarquia tem agora em 
execução um “conjunto de acções 
passíveis de assegurar a continuidade 
do trabalho, interrompido” aquando 
do despoletar da nova pandemia, de 
forma a garantir o regresso faseado à 
normalidade. “Passada a fase mais 
conturbada é tempo de, mesmo com 
condicionalismos, retomar as tare-
fas adiadas. Vamos demorar algum 
tempo para recuperar três meses de 
paragem quase total dos serviços e 
conseguirmos repor a tão desejada 
normalidade. Com a aproximação 
do Verão e o regresso das pessoas 

Pedro Lavrado, vereador das Obras Municipais e Ambiente
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Direcção-Geral da Saúde”, encontra-se 
a “preparação dos edifícios municipais 
para a sua reabertura” e “das praias do 
Samouco e de Alcochete para rece-
ber os utilizadores a partir de dia 6 de 
junho com a abertura da época bal-
near”. Prevista está ainda a reabertura 

do Parque de Merendas do Samouco, 
o “corte de ervas nos locais públicos 
do concelho”, “a retoma da recolha 
de monos e verdes” e, ainda, a “con-
tinuação da desinfecção dos espaços 
públicos e contentores de recolha de 
resíduos”, refere a mesma nota. 

ao espaço público, as exigências 
são naturalmente maiores”, afirma 
o vereador das Obras Municipais e 
Ambiente, Pedro Lavrado, em co-
municado divulgado pela autarquia.

Entre as medidas a efectuar, exe-
cutadas “respeitando as normas da 

Maria Carolina Coelho

A Câmara Municipal de Alcochete co-
locou esta semana em prática uma 
nova medida para “evitar que se 
acentuem as desigualdades e tendo 
como prioridade a garantia de aces-
so equitativo às aprendizagens” no 
que diz respeito ao ensino à distância 
pelos estudantes que frequentam o 

ALCOCHETE

Autarquia oferece computadores a Agrupamento

“Ensino Secundário do Agrupamento 
de Escolas de Alcochete”, através da 
oferta de “20 computadores portá-
teis e respectivos acessos à internet”. 

“Para situações excepcionais, 
medidas excepcionais. Assim, a au-
tarquia, em estreita articulação com 
o Agrupamento de Escolas de Alco-
chete, promove a cedência do refe-
rido equipamento, de acordo com o 
Plano de Ensino à Distância definido 
pelo Agrupamento”, refere o mu-
nicípio em nota de imprensa. “Não 
se tratando de uma competência 
directa da Câmara Municipal de Al-
cochete, consideramos esta cedência 
como uma ajuda às famílias, tendo 
em vista a garantia da igualdade de 
oportunidades no acesso ao ensino 
à distância”.

durante 15 minutos, entre as 
19h00 e as 19h30 e enquanto 
durar o estado de calamidade”, 
refere a Câmara Municipal de 
Alcochete em comunicado. Foi, 
também, aprovada “a proibição de 
aparelhos de amplificação 
de som”. 

Cantar à janela 
passa a ser 
permitido 
apenas aos 
sábados

Depois de aprovar “cantorias e 
manifestações artísticas em todo o 
concelho” de Alcochete durante o 
estado de emergência, decretado 
devido à propagação da Covid-19, 
“o executivo municipal em reunião 
alterou o seu horário”, que passa 
agora a ser somente “aos sábados, 

Medida abrange 
estudantes do Ensino 
Secundário e pretende 
“garantir o acesso ao 
ensino à distância”

Foram oferecidos 20 portáteis e acessos à internet

DR
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infectadas, 365 no total, seguindo-
se Seixal, com 343, Barreiro, 
com 221 casos e Moita, com 147. 
O concelho do Montijo tem 118 
infectados por Covid-19, enquanto 
que Setúbal apresenta 98 
infectados. Sesimbra apresentava 
ontem 34 casos, enquanto Palmela 

mantinha os mesmos 35 casos e 
Alcochete contabilizava 23.  No 
litoral alentejano Santiago do 
Cacém também estabilizou número 
de casos, com 17. Os concelhos 
com menos pessoas infectadas são 
Grândola, com 11 casos, e Alcácer do 
Sal, com 7 infectados.

Distrito de 
Setúbal com 
mais 29 casos 
de Covid-19

O relatório de situação 
epidemiológica da Direcção-Geral 
da Saúde sobre a Covid-19 indicava 
ontem 1419 infectados no distrito 
de Setúbal, mais 29 infectados 
em relação a quarta-feira. 
Almada continua a ser o concelho 
do distrito com mais pessoas 

Esta manhã o Salão Nobre dos Bom-
beiros da Moita recebe uma iniciativa 
do Bloco de Esquerda dedicada aos 
problemas do mundo do trabalho no 
distrito de Setúbal.

O evento conta a participação da 
coordenadora do Bloco de Esquerda, 
Catarina Martins, Joana Mortágua, 

NOS BOMBEIROS DA MOITA

Catarina Martins reúne esta manhã
com activistas laborais do distrito

deputada eleita pelo distrito de Setú-
bal, e José Soeiro, deputado do Bloco 
de Esquerda da área do trabalho.

A iniciativa contará também com a 
presença de vários membros e acti-
vistas do movimento sindical e de co-
missões de trabalhadores do distrito, 
“num período em que as consequên-

cias das medidas implementadas no 
âmbito do Covid-19, têm vindo a ter 
um impacto significativo no mundo 
do trabalho, com a aplicação da lay-
-off simplificado a criar uma situação 
de crise social agravada com perda de 
rendimentos e de postos de trabalho”, 
refere o BE m comunicado. A.M.V.

A quatro dias do fim, 
faltam 6.300 euros para 
o sucesso da iniciativa

A campanha de crowdfunding, reco-
lha de fundos, d’O SETUBALENSE, 
que termina na próxima terça-feira, 
dia 2 de Junho, às 18 horas, está a 
6.329,82 euros de atingir o objecti-
vo, que são 30 mil euros.

A quatro dias do fim, a iniciativa 
contou ontem com o generoso con-
tributo do Centro de Convívio dos 
Ex-Alunos do Orfanato Municipal de 
Setúbal, que fez um donativo de 150 
euros. A participação foi decidida em 
reunião da direcção do centro, que 
nos enviou também um texto de in-
centivo. Um texto interessante, com 
alguns dados históricos, que tencio-
namos publicar na integra na edição 
de segunda-feira.

Registamos igualmente os do-
nativos da Mercearia Confiança de 
Troino (100 euros) e de Alberto Pe-
reira (40 euros). Este último leitor, 
conhecido professor de Setúbal, en-
viou-nos também uma bonita men-
sagem: “um contributo modesto, 
para o muito que O SETUBALENSE 

CROWDFUNDING

Ex-Alunos do Orfanato 
Municipal de Setúbal 
apoiam campanha do jornal 

tem contribuído para a história de 
Setúbal”.

Agradecemos sentidamente estes 
apoios e incentivos, que muito nos re-
forçam a vontade de fazer um jornal 
cada vez melhor.

Nesta recta final, apelamos aos 
leitores e à comunidade para que 
ajudem ao sucesso da campanha. Já 
só restam quatro dias para o prazo 
terminar. Para participar vá ao site do 
jornal, ligue 265 094 353 ou entre di-
rectamente na plataforma em ppl.pt/
causa/osetubalense.

Recordamos que, nos termos des-
tas campanhas de crowdfunding, os 
valores que não tiverem sido doados 
incondicionalmente são devolvidos 
aos doadores, pelo que é muito im-
portante que o objectivo seja atin-
gido.

A iniciativa visa assegurar a publica-
ção diária do jornal durante os meses 
de Abril e Maio em que a receita de 
publicidade caiu fortemente. O ob-
jectivo são 30 mil euros, 15 mil em 
cada um destes dois meses. Até agora 
foram angariados 23.670,18 euros.

No final da campanha, O SETUBA-
LENSE publicará a lista completa de 
todos os mais de cem apoiantes.

O SETUBALENSE

RECTIFICAÇÃO
Por lapso, na notícia “PSD agradece 
a profissionais do Centro Hospitalar 
de Setúbal”, publicada na edição de 
quarta-feira, 27 de Maio, na página 4, 
O SETUBALENSE escreveu “Hospital 

de São Sebastião”, na qual se deveria 
ler “Hospital de São Bernardo”. 
Aos visados e aos leitores, apre-
sentamos assim as nossas devidas 
desculpas.

Mário Rui Sobral

Regresso foi acautelado 
com todas as medidas 
de segurança, garante 
a associação

A PARTIR DE 1 DE JUNHO

União Mutualista reabre 
valências de infância e farmácia

A União Mutualista N. Sra. da Concei-
ção, no Montijo, preparou com todas 
as medidas de segurança o regresso 
à actividade das valências de infân-
cia e da farmácia, que reabrem já no 
próximo dia 1.

“Foram definidos rigorosos pla-
nos de contingência que visam, em 
primeira instância, salvaguardar e 
preservar tanto os utentes e clientes 
como os profissionais que trabalham 
na instituição”, anuncia a associação, 
em nota de Imprensa.

Assim, já a partir da próxima sema-
na abrem portas a Casa da Criança e 
o Centro Infantil António Marques 
(CIAM), que foram alvo de algumas 
intervenções. “Ambos os equipamen-
tos sofreram melhorias significativas 
para poderem acolher ainda com 
maior qualidade todos os pequenos 
utentes que agora voltam à sua rotina 
diária”, indica a mutualista. O CIAM 
viu “reformulado e bastante melhora-
do todo o seu espaço exterior, o que 
vai permitir às crianças usufruírem 
dos novos equipamentos, mais atrac-
tivos e seguros”.

Quanto aos planos de contingência 
para a infância, “além de proibirem o 

Um dos espaços do CIAM que foram reformulados

DR

acesso aos equipamentos a todos os 
que não sejam profissionais ou uten-
tes, implicam uma mais profunda e 
frequente higienização e arejamento 
dos espaços”. Além disso, vão haver 
“equipas específicas para cada sala 
(reduzindo contactos), e muita for-
mação para os mais novos, de etique-
ta respiratória, correcta utilização dos 
equipamentos de protecção indivi-
dual e adequada lavagem das mãos”, 
acrescenta a instituição.

A reabertura da farmácia permitirá 
o acesso dos clientes ao interior do 
espaço. Esta valência da mutualista 
“foi em toda a região uma das que 

mais cedo disponibilizou um acesso 
confortável e seguro aos  clientes, 
através de uma porta alargada de 
acrílico”, lembra a associação. “É uma 
das últimas a reabrir o seu espaço in-
terior precisamente porque só agora 
consegue assegurar as condições de 
segurança a todos.”

A instituição sublinha que criou 
“um espaço seguro e isolado para a 
realização dos testes e medição da 
tensão arterial” bem como criados 
“percursos de entrada e saída do es-
paço interior”. Existirá ainda “uma li-
mitação de pessoas” em simultâneo 
no espaço de atendimento.
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Setúbal

Ana Martins Ventura

Gabinete questiona 
quais os recursos 
necessários para a 
Câmara e como será 
a articulação com 
parceiros

COMBATE E RECURSOS

Protecção Civil defende que 
município deve gerir plano 
contra incêndios rurais

Protecção Civil defende que o mu-
nicípio deve gerir o plano contra in-
cêndios rurais mas falta informação 
sobre como a gestão deve ser feita e 
os recursos que serão necessários, 
em articulação com entidades locais 
articulados.

O parecer é do Serviço Municipal 
de Proteção Civil e Bombeiros (SMP-
CB) da Câmara de Setúbal que, após 
analisar o Plano Nacional de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) 
e a estratégia 2020-2030, aprovada 
na passada semana em Conselho de 
Ministros, aponta que a elaboração 
deste plano foi iniciada com o plano 

DR

anterior ainda em vigor. O que dificul-
ta a análise para “colmatar lacunas” e 
“eventuais erros de planeamento co-
metidos”.

Para o SMPCB a nível regional e 
local o plano aprovado não identifi-
ca “como” e quem” deve promover a 
concertação entre todas as institui-
ções parceiras. Embora a governan-
ça “deva iniciar-se, a nível local, nos 
municípios, “uma vez que é ao nível 
local que todos os incêndios come-
çam” e cada presidente de Câmara é 
“o responsável municipal da política 
de proteção civil”.

No entanto, ainda está por escla-
recer se o centro multi-agências, 
que vai reunir planeamento e coor-
denação nacional, também irá ser 
responsável pelo “planeamento e 
coordenação a nível local”. Sendo que 
este centro integra a Autoridade Na-
cional de Emergência e Proteção Ci-
vil (ANPC), Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas (ICNF), 
Guarda Nacional Republicana, Institu-
to Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA) e Agência para a Gestão Inte-
grada de Fogos Rurais (AGIF).

Pelo menos no que diz respeito 
a arborização e rearborização de 
acordo com o Decreto-Lei do PNGI-
FR o papel das autarquias fica claro. 
Fica na competência dos municípios 
autorizar estas acções, mas apenas 
desde que disponham de gabinete 
técnico florestal. A excepção fica com 
as “acções relacionadas com eucalip-
tos e em áreas protegidas e na rede 
natura”, refere o Decreto-Lei.

O que ainda falta esclarecer       
sobre o novo PNGIFR? 
Quanto a intervenções nas zonas ur-
banas e florestais, o SMPCB aponta 
que “faltam esclarecimentos referen-
tes ao financiamento e à preparação 
do edificado, nomeadamente nos 
edifícios mais antigos”. E também 
“não se entende” que sendo as autar-
quias responsáveis acções elencadas 
na Preparação do Território Edificado, 
a coordenação fique a cargo da ANPC.

Uma questão levantada tendo 
em conta que “as autarquias são as 
grandes financiadoras e principais 
responsáveis pela proteção de pes-
soas e bens em todo o território”.

BREVES

O atendimento do Gabinete de 
Consulta Jurídica é retomado 
segunda-feira no edifício sede da 
União das Freguesias de Setúbal 
e passará a aceitar inscrições 
para consultas jurídicas, que 
serão todas segundas e quartas-
feiras, a partir das 14h00.
Através de um protocolo 
celebrado entre a delegação 
de Setúbal da Ordem dos 
Advogados e a União das 
Freguesias de Setúbal, o 
Gabinete de Consulta Jurídica 
presta apoio jurídico a 
pessoas residentes nesta área 

concelho que, “por motivos 
de insuficiência económica 
ou financeira, não têm a 
possibilidade de assegurar 
os custos de serviços de 
consultadoria prestados por 
advogados”, expõe a autarquia 
em comunicado.
Devido ao quadro da situação 
epidemiológica atual e às 
consequentes implicações, 
o Gabinete de Consulta 
Jurídica havia interrompido 
o atendimento na União das 
Freguesias de Setúbal, em 
Março.

Diferentes troços da Avenida 
de Angola estão condicionados 
ao trânsito automóvel a partir 
de segunda-feira. Um dos 
troços afectados localiza-
se entre as ruas Dr. Miguel 
Homem Sampaio e Melo e a 
Nova Lisboa. E a alternativa de 
circulação vu passar pela rua 
Dr. Miguel Homem Sampaio e 
Melo, pela Avenida Dr. António 
Rodrigues Manito, Rua Dr. 
Henrique Cabeçadas e Avenida 
de Moçambique. A alteração 
de trânsito deve-se a trabalhos 
de repavimentação da via, 
“executados de forma faseada”, 
que motivam o encerramento 
e o condicionamento de 
“diferentes troços daquela área 
do Bairro do Liceu”, explica 
a autarquia em comunicado.  
Estão também previstas 

operações de pavimentação 
no troço da Avenida de Angola 
compreendido entre a Avenida 
de Benguela e a Rua Dr. Miguel 
Homem Sampaio e Melo. E 
neste caso, os automobilistas 
devem utilizar como alternativa 
a Avenida de Benguela e a Rua Dr. 
Miguel Homem Sampaio e Melo.
Também um troço da Avenida 
Manuel Maria Portela estará 
condicionado ao trânsito entre os 
dias 1 de e 23 de Junho, devido a 
estreitamento de via “no sentido 
de circulação sul/norte, no troço 
compreendido entre as ruas 
Almeida Garrett e da Tebaida”. 
As operações em curso estão 
relacionadas com os projectos 
intermunicipal Ciclop7 – Rede 
Ciclável e Pedonal da Península 
de Setúbal e a construção do 
Terminal Interface de Setúbal.

SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS
Consultas jurídicas retomadas 
na União das Freguesias

A PARTIR DE 1 DE JUNHO
Obras condicionam trânsito no 
Bairro do Liceu e na Portela

DR
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1 de Junho, uma comitiva da 
Câmara Municipal de Setúbal vai 
visitar vários estabelecimentos, 
acompanhada pelo elenco deste 
conto infantil. O programa prevê 
que as visitas comecem no Jardim 
de Infância da Azeda, pelas 
09h30, seguindo-se o JI Luísa 

Todi, às 10h15 e o JI dos Arcos, às 
11h00.  A partir das 13h30 será 
visitado o Jardim de Infância da 
Bela Vista e o Jardim de Infância 
do Bairro Afonso Costa recebe a 
visita a partir das 14h30. O JI da 
Brejoeira é palco da última visita 
pelas 16h00. 

“Alice no País 
das Maravilhas” 
percorre cidade 
e escolas

O Dia Mundial da Criança vai 
ser celebrado em Setúbal com 
um espectáculo itinerante do 
conto infantil “Alice no País das 
Maravilhas” a percorrer as ruas da 
cidade e escolas básicas.
Com a reabertura do pré-escolar 
também agendada para o dia 

A Ocean Alive organiza hoje, pelas 
17h00, um webinar sobre “carbono 
azul e alterações climáticas”, que 
surge no âmbito de uma recomen-
dação ao Governo.

Essa recomendação, que é pro-
movida pela Ocean Alive, pretende a 
inclusão das pradarias marinhas e sa-
pais no Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica de Portugal (RNC2050), 
“como sumidouros naturais dos ga-
ses com efeito de estufa, comple-
mentando o sequestro das florestas 
terrestres”, refere a associação.

Este roteiro faz parta da estratégia 
nacional para que, em 2050, o ba-
lanço entre as emissões e as remo-
ções de gases de efeito estufa seja 

NATUREZA

Ocean Alive organiza webinar sobre 
“carbono azul e alterações climáticas”

PUBLICIDADE

DR

nulo. É uma iniciativa que responde 
aos compromissos de Portugal pe-
rante o Acordo de Paris, para que 
o aumento da “temperatura média 
global do planeta não ultrapasse os 
1,5.ºC”.

“O apelo da Ocean Alive surge da 
necessidade em ver reconhecida a 
grande eficácia das pradarias mari-
nhas e sapais na remoção de gases 
de efeito de estufa da atmosfera, e 
o seu armazenamento a longo prazo 
nos sedimentos marinhos e estuari-
nos. Neste momento, o Roteiro ape-
nas considera as florestas terrestres 
como sumidouros naturais de carbo-
no (verde)”, diz a organização.
R.S.

55 LUMINÁRIAS NO PUA
Baixa e zona ribeirinha recebem 
iluminação decorativa

Para aumentar a atractividade das 
ruas da baixa e da zona ribeirinha, a 
Câmara Municipal de Setúbal está a 
proceder ao embelezamento destes 
locais através da “colocação de ilumi-
nação decorativa permanente”.

“Os arcos e pórticos das ruas, orna-
mentadas com motivos florais, foram 
renovados com a colocação de uma 
dezena de instalações de luzes”, 

refere a autarquia em comunicado, 
afirmando, ainda, que “este embele-
zamento enquadra-se num projecto 
de requalificação da imagem urbana 
do território”.

O município vai colocar, ainda, 
cinco dezenas e meia de instalações 
luminárias “nos troncos das árvores 
do Parque Urbano de Albarquel e da 
Praia da Saúde”. M.C.C.

DR
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Montijo

Autarquia fecha 2019 com saldo de 11,7 milhões de euros
e Nuno Canta fala de resultados sem paralelo na região

Os resultados do exercício financei-
ro do ano anterior – apresentados 
pela gestão socialista da Câmara 
Municipal do Montijo e aprovados 
na última quarta-feira com os votos 
a favor da maioria, uma abstenção 
da CDU e o voto contra do PSD – não 
têm paralelo no Distrito de Setúbal e 
muito dificilmente se encontra igual 
noutras regiões. 

A convicção manifestada pelo pre-
sidente da autarquia, Nuno Canta, é 
sustentada com o facto de o municí-
pio ter fechado 2019 com um saldo 
orçamental que ultrapassa os 11 mi-
lhões e 795 mil euros.

Os números vertidos na presta-
ção de contas mostram também um 
resultado líquido positivo superior a 
4,9 milhões de euros, para taxas de 
execução de 105,8% na receita (mais 
de 40,7 milhões de euros, o que re-
presentou um crescimento de 14% 
face a 2018) e de 86% na despesa 
(quase a atingir os 33 milhões de eu-
ros, o equivalente a um aumento de 
mais de 6,6 milhões em relação ao 
ano anterior).

A receita de capital rondou os 845 
mil euros, montante que, segundo 
o documento da autarquia, inclui os 
mais de 303 mil euros do POR Lisboa 
2014-2020 referentes às candida-
turas de reabilitação dos Paços do 
Concelho, construção do Jardim das 
Nascentes,  reabilitação da EB Joa-
quim de Almeida e criação da ciclovia 
entre Montijo e Pinhal Novo.

As despesas de capital cifraram-se 
em mais de 6,6 milhões, explicadas 
com a aquisição de terrenos e edifí-
cios, como o prédio da antiga fábrica 
Izidoro, edifício frente aos Paços do 
Concelho para instalação da Loja do 
Cidadão, edifício da antiga Trabatijo, 

Mário Rui Sobral

Resultado líquido 
positivo ultrapassou os 
4,9 milhões de euros. 
Taxas de execução de 
105,8% na receita e de 
86% na despesa

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

DR

entre outros), além de várias inter-
venções realizadas. 

Destacado foi também, no lado da 
despesa, o aumento das transferên-
cias para as freguesias (mais de 343 

mil euros), para a Área Metropolita-
na de Lisboa (mais de 819 mil euros 
no financiamento do Passe Navegan-
te) e para o movimento associativo 
(mais de 77 mil euros).

“Números extraordinários”
As contas apresentadas pela autar-
quia apontam também uma taxa 
de execução de 114% (mais de 16,9 
milhões de euros) nos impostos di-

rectos, que englobam, entre outros, 
IMI, IMT, IUC e Derrama. Ultrapassa-
ram todos a dotação prevista, com o 
IMI a ser o único caso em que houve 
uma ligeira quebra de receita compa-
rativamente com 2018. Já o IMT foi 
aquele que mais cresceu: mais 550 
mil e 301 euros face ao ano anterior. 
Quanto aos impostos indirectos a ta-
xa de execução ficou-se pelos 89% 
(pouco mais de um milhão de euros 
que compara com o valor de mais de 
1,2 milhões registado em 2018).

Nota ainda para a amortização de 
empréstimos na ordem de pouco 
mais de um milhão de euros, com 
a dívida municipal a situar-se agora 
nos 3,6 milhões de euros para uma 
reconfortante capacidade de endivi-
damento do município que ascende 
aos 42,3 milhões.

Os números foram realçados pelo 
presidente da Câmara. “São resulta-
dos extraordinários, que nenhum ou-
tro concelho desta região, e até mes-
mo de outras, apresenta”, disse Nuno 
Canta, considerando que o exercício 
reflecte “uma política de rigor na apli-
cação dos dinheiros públicos”, a qual 
“permite ter contas em dia, diminuir a 
dívida municipal, continuar a reduzir 
os impostos municipais” e prosseguir 
com o “investimento público”.

Mas para o vereador do PSD, João 
Afonso, que votou contra, as contas 
apresentadas apenas têm uma tra-
dução: “A Câmara é gorda e o conce-
lho é magro, à custa dos bolsos dos 
montijenses. Os números reflectem 
o modelo de espoliação de riqueza 
das famílias e empresas a favor de 
um Estado que não cumpre as suas 
obrigações”. O social-democrata ex-
plicou depois que as críticas eram 
“principalmente” dirigidas às polí-
ticas socialistas da Administração 
Central e que em relação ao exercício 
financeiro a inexistência de défice 
nas contas da autarquia até merecia 
parabéns.

Já a vereadora Ana Baliza – este-
ve só a representar a CDU devido a 
problemas de saúde que obrigaram 
o vereador Carlos Jorge de Almeida 
a ser assistido no hospital do Barreiro 
– justificou a abstenção, lembrando 
que aquelas não eram contas da co-
ligação.

Nuno Canta vincou à oposição a saúde financeira da autarquia com os números de 2019

Igualmente aprovado, mas com 
quatro votos favoráveis dos 
socialistas e duas abstenções 
da oposição (CDU e PSD), foi 
a segunda modificação ao 
Orçamento Municipal de 2020 
para inclusão e distribuição do 
saldo orçamental de quase 
11,8 milhões de euros apurado no 
fecho das contas de 2019. 
Já comprados estão “dois 
camiões para recolha de resíduos 
sólidos no valor de cerca de 
200 mil euros cada”, anunciou 
Nuno Canta.  A autarquia 
tem orçamentado para este 

Compra  Dois camiões de recolha de lixo
a caminho por cerca de 400 mil euros

ano “a aquisição de imóveis 
e edifícios para o património 
municipal”, a realização de 
“empreitadas de recuperação 
de edifícios escolares e do 
parque habitacional municipal”, 
bem como a aquisição de 
equipamentos para a higiene 
urbana” e a “construção da Casa 
da Música Jorge Peixinho”. 
Isto, além da “beneficiação 
da iluminação pública, de 
pavimentações em diversas 
zonas do concelho e apoio aos 
bombeiros do Montijo e de 
Canha, entre outros”.
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Covid-19 que o Mundo atravessa, 
em particular as medidas, 
consequências e dinâmicas sociais 
da pandemia e como esta nova 
realidade pode afectar o quotidiano 
de todos nós”, anunciou a autarquia. 
A primeira sessão, agendada para 
as 16h00 do próximo 1, vai contar 

com participações de Luís Jacob, 
presidente executivo da RUTIS e 
José Figueiredo, vice-presidente 
da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Setúbal. Nuno Canta, 
presidente da Câmara, e Francisco 
dos Santos, abrem a sessão que terá 
Isabel Moisés como moderadora.

Ciclo de 
'Webinares' 
sobre Covid-19 
arranca dia 1

“Consequências Covid-19” intitula 
um ciclo de “webinares” que a 
Câmara Municipal do Montijo vai 
promover, através da Universidade 
Sénior, a partir do início de Junho 
no canal do município no Youtube. 
A iniciativa tem como objectivo 
“abordar o estado de pandemia de 

BREVES

A construção da Casa da 
Música Jorge Peixinho, no 
Montijo, vai ser adjudicada à 
empresa Rockwork Soluções 
Construtivas Unipessoal por 
980 mil euros, depois de a 
proposta ter sido aprovada na 
reunião de quarta-feira passada 
com os votos a favor de PS e 
PSD e uma abstenção da CDU. 
A obra vai permitir reabilitar e 
requalificar um edifício junto 
à empreitada do Jardim das 
Nascentes que está em fase de 
conclusão.

Além da União Mutualista N. 
Sra. da Conceição, os lares das 
santas casas das misericórdias 
de Montijo e Canha também 
vão instalar equipamentos 
conhecidos como “Box das 
Emoções” para permitir as 
visitas de familiares a idosos em 
segurança. A Câmara Municipal 
financia os equipamentos para 
as três instituições. O executivo 
aprovou um apoio global de 17 
mil euros para o efeito.

A Câmara Municipal decidiu, 
por unanimidade, autorizar a 
reabertura condicionada de 
estabelecimentos comerciais 
com mais de 400 metros 
quadrados a partir de hoje. 
Nuno Canta explicou que a 
decisão foi tomada após terem 
sido consultadas a Protecção 
Civil, os presidentes das juntas 
de freguesia e a autoridade 
concelhia de saúde. 

OBRA
Casa da Música 
adjudicada

FINANCIADAS
Lares com 'Box 
das Emoções'

HOJE
Espaços 
comerciais 
reabrem

Mário Rui Sobral

Centro de Acolhimento 
Autárquico de 
Emergência, 
para situações de 
desalojamento súbito, 
é uma das principais 
medidas

CÂMARA APOIA OS MAIS VULNERÁVEIS

Programa de solidariedade criado 
para evitar que alguém fique para trás

“Para não deixar ninguém para trás 
e fazer chegar os recursos a quem 
mais precisa”, conforme vincou o 
presidente Nuno Canta, a Câmara 
do Montijo decidiu na reunião de 
quarta-feira passada, por unanimi-
dade, criar um Programa Municipal 
de Solidariedade.

Além de englobar algumas medidas 
já em implantação, reorganizando-as, 
o programa acrescenta outras, novas, 
das quais se destaca a criação de um 
Centro de Acolhimento Autárquico 
de Emergência Social (CAAES), que 
visa “dar resposta às necessidades de 
realojamento imediatas e urgentes de 
pessoas em vulnerabilidade social”, 
explicou o socialista.

Para o efeito, a autarquia destinou 

A Câmara Municipal decidiu ampliar o conjunto de medidas de apoio social

DR

aquisição de mobiliário, electrodo-
mésticos e demais bens necessários, 
assim como electricidade e água”. O 
Centro de Acolhimento vai ser “geri-
do por uma instituição particular de 
solidariedade social, através de pro-

tocolo a celebrar com o município”, 
sendo que os utentes “serão sinali-
zados pelos serviços municipais de 
Protecção Civil e/ou pelos parceiros 
da Rede Social”.

O programa de solidariedade per-
mite ainda reforçar, com um mon-
tante global de 20 mil euros, o apoio 
“às instituições do concelho que in-
tegram a Rede de Apoio Alimentar”, 
para a aquisição de alimentos. A Câ-
mara destaca ainda, entre as novas 
medidas, “a criação de uma resposta, 
de funcionamento semelhante à Re-
de de Apoio Alimentar, para a dispo-
nibilização de bens de primeira ne-
cessidade (higiene pessoal e limpeza) 
às famílias sócio-economicamente 
vulneráveis”.

Vão ser também distribuídas mil 
máscaras comunitárias às famílias 
que beneficiam de apoio alimentar. 
A confecção das mesmas está a car-
go dos seniores que participam “nos 
projectos municipais de envelheci-
mento activo e pelo Banco Local de 
Voluntariado”, revelou Nuno Canta. 
O autarca adiantou que a Câmara 
vai “manter o IMI Familiar, estudar 
a implementação de uma farmácia 
solidária” e continuar a “entrega de 
refeições quentes ao domicílio”, entre 
outras medidas.

“uma habitação de tipologia T4 do 
parque habitacional municipal no 
Bairro do Esteval”. O apartamento, 
avança o município em nota de Im-
prensa, “irá sofrer obras de recupe-
ração”, com a autarquia a suportar “a 

Mário Rui Sobral

A oposição (CDU e PSD) absteve-se 
na votação da prestação de contas 
de 2019 dos Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento (SMAS) 
que foi aprovada, também na reunião 
da passada quarta-feira, pela gestão 
socialista da Câmara do Montijo. O 
documento apresentou um saldo de 
execução orçamental de mais de 1,2 
milhões de euros e um resultado po-
sitivo acima dos 467 mil euros – mais 
178 mil e 745 euros do que em 2018.

Segundo a autarquia, a taxa de rea-
lização orçamental “atingiu os 105% 

CONTAS FECHADAS
SMAS transitam para 2020 com quase meio milhão de resultado positivo

na receita e os 86% na despesa”, o 
que representou “em valores abso-
lutos” mais de 7,1 milhões de euros 
na receita e um montante acima dos 
5,9 milhões na despesa.

“Os encargos com a Simarsul, num 
valor superior a dois milhões de eu-
ros, continuaram a influenciar as 
contas dos SMAS Montijo em 2019”, 
justificou o município.  

Com quase 477 mil euros de exe-
cução ao nível das despesas de ca-
pital, a autarquia destaca entre as 
obras realizadas “o melhoramento 
da drenagem em Sarilhos Grandes e 
a instalação de ramais e respectiva 
ligação à rede pública de saneamento 

na Rua Ferreira de Castro, no Mon-
tijo”, lembrando ainda que “através 
da Simarsul foi construída a ETAR de 
Canha”. Além disso, realça também 
a empreitada “na Circular Externa” 
assim como a “reabilitação estrutural 
dos polos de abastecimento de água 
dos sistemas de Pegões Cruzamento 
e Santo Isidro de Pegões”, no que to-
ca ao abastecimento de água.

Nuno Canta admitiu que o saldo 
orçamental “será aplicado no paga-
mento do encargo com a Simarsul”, 
mas também em investimentos este 
ano “na rede de saneamento na zona 
do Seixalinho, na ampliação da rede 
de água em Santo Isidro de Pegões, 

na reabilitação do reservatório R1 do 
Montijo, na remodelação de rede de 
saneamento e de colectores no Bairro 
Serrano e da rede de abastecimento 
de água na Rua Joaquim de Almeida”. 
O autarca acrescentou que o muni-
cípio espera “há mais de um ano” 
a autorização necessária da Infra-
-estruturas de Portugal para poder 
realizar intervenções que permitam 
resolver o problema da água amare-
lada em alguns locais da cidade. De 
resto, vai ser ampliada a rede de água 
do Pau Queimado e da Atalaia para 
minimizar o problema da coloração 
da água, que afecta as zonas do Alto 
das Vinhas Grandes.
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

ALMADA 265 520 716  SETÚBAL 265 094 354

SEIXAL 265 092 725  MONTIJO 212 318 392

MOITA 212 047 599  BARREIRO 212 047 599

PALMELA 212 384 894  ALCOCHETE 937 081 515

Dr. Arnaldo Fernandes - Cardiologista (Director Técnico)
Dr. Agostinho Borges - Cardiologista Pediátrico/ crianças
Drª. Leonor Parreira - Cardiologista/ Arritmologista
Drª. Sara Gonçalves - Cardiologista
Dr. Delfim Lopes - Neurologista
Drª. Ivone Fernandes - Pneumologista/ doenças pulmonares
Dr. Víctor Fonseca - Pneumologista/ doenças pulmonares
Dr. Hugo Pereira - Clínica Geral
Drª. Helena Cláudio - Acupuntura

- Análises Clínicas -

Instituto de Cardiologia de Setúbal
Rua dos Comediantes nº 9A - Setúbal
TELF. 265 531 400 - FAX: 265 531 401

Bloco Clínico Classificados

      

         

          

PRECISA-SE 
PADEIRO/A

ZONA PALMELA

CONTATO 928053156

Senhor procura senhora
Para fazer vida a dois com 
Idade dos 65 aos 70 anos

Reformado, com carro próprio
Telef. 920 093 244

Precisa-se M/F 
Padeiro ou ajudante

de padeiro

Setúbal - 919 318 286
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ANUNCIE 
NO SEU 
DIÁRIO 

DA REGIÃO

DOMINGAS 
DOS SANTOS 
GUERREIRO

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Domingas dos Santos Guerreiro. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1939 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

FRANCLIM 
MARTINS 
DE MELO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Franclim Martins de Melo. A 
família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar 
o funeral ou que, de qualquer outra forma, 
manifestaram as suas condolências.

(1942 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

AMÉRICO 
VIDAL BORGES 

SERRENHO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Américo Vidal Borges Serrenho. 
A família vem por esta via agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1941 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

ORLANDO NUNES 
DELGADO

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Orlando Nunes Delgado. A fa-
mília vem por esta via agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram a acompanhar o 
funeral ou que, de qualquer outra forma, ma-
nifestaram as suas condolências.

(1942 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

Necrologia

Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra

ASSEMBLEIA GERAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do Artigo 22º. do Compromisso desta 
Instituição, convoco a Assembleia Geral Ordinária para reunir no 
próximo dia 19 de Junho de 2020 (sexta feira), pelas 20,30 horas, 
na Capela da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, sita no Largo 
5 de Outubro, em Sesimbra, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Único: Apreciar, discutir e aprovar o Relatório de Ativi-
dades e Contas do Exercício de 2019 e do Parecer 
do Conselho Fiscal.

Como para a Assembleia Geral poder funcionar em 1ª convocação 
é necessária, nos termos do n.º 1 do Artigo 24º do Compromisso, 
a presença ou representação de, pelo menos, metade e mais um 
dos Irmãos com direito a voto e no pleno gozo dos seus direitos 
sociais, número que é de admitir não consiga alcançar-se, designo 
o mesmo dia 19 de Junho de 2020 (sexta-feira), pelas 21,00 horas, 
para a Assembleia Geral reunir em 2ª convocação, podendo então 
deliberar com qualquer número de Irmãos.

Sesimbra, 28 de Maio de 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ass.: Ana Filipa Batista
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Região

# Fique em casa
Tudo o que precisa perto de si... 
 Apoie o comércio local

A SUA FARMÁCIA MAIS PERTO DO QUE NUNCA

ENTREGAS AO DOMICÍLIO

GRATUITO PARA COMPRAS SUPEREIORES A 25€
NO CONCELHO DA MOITA E BARREIRO 

3,50€ PARA COMPRAS INFERIORES A 25€
E OUTROS CONCELHOS

Telf: 215 859 736 • 910 326 210
Rua Joly Braga Santos, Loja 2 e 4 2860 - 129 Alhos Vedros

D. TERESA
PARAPSICÓLOGA - MÉDIA

Trata de problemas: Espirituais, 
Curas, Invejas, Bruxedos, Saúde, 

Amor, Justiça

40 Anos de Experiência 
em Portugal

Telf: 211 566 838 / 920 194 790 / 914 544 601 

Enfermeiro Raul Santos
Presta serviços ao Domicilio 

Apoio a acamados, pensos, injeções, tratamentos, 
revitalização de sistema imunitário e outros serviços.

Telm: 91 229 10 04

Morada: Av. D. Manuel I, nº 74 B - Setúbal 
Contacto: 916 864 136 / 265 761 195

Horário 
Segunda a Sexta 
9h00 às 13h00 

e das 15h00 às 18h00

Horário especial: 2ª a 6ª: 09h00/12h00 – 14h00/17h00
Av José Mourinho, 92/94. - Telef. 210 100 967

Estamos abertos MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO COVID-19 

Recolha e Entrega de Viaturas ao 
Domicílio

Largo da Misericórdia, 9 – Setúbal | 265 525 158 | 969 165 642 | lindoptica@sapo.pt

Novo Horário até 31 de Maio – 2ª a 6ª das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00 | Sábado das 10h00 às 13h00 

A SUA ÓPTICA DE REFERÊNCIA 

A Saúde Ocular em 1º Lugar Lindóptica

PUBLICIDADE

BREVES

Humberto Lameiras

O troço com cerca 
de três quilómetros 
pretende incentivar 
a mobilidade suave e 
ciclável

QUINTA DO CONDE

Câmara aprova concurso para troço
pedonal junto à estação ferroviária de Coina 

O percurso pedonal ao longo da Es-
trada Nacional 10, entre a Avenida de 
Negreiros e o limite norte da fregue-
sia da Quinta do Conde, vai ser requa-
lificado, tendo a Câmara de Sesimbra 
já aprovado o respectivo concurso. 

A decisão tomada na reunião de 
Câmara para este troço próximo da 
estação ferroviária de Coina, tem 
como objectivo criar um percurso 
pedonal praticamente contínuo, com 
cerca de três quilómetros, que “in-
centive a mobilidade suave, pedonal 
e em determinadas partes ciclável, e 
facilitar a ligação entre paragens de 
transportes públicos, espaços verdes, 
zonas comerciais e de serviços, zonas 
habitacionais, escolas e movimento 
associativo”, refere a autarquia. O 
mesmo comunicado acrescenta que 
o projecto engloba criação de bolsas 
de estacionamento.

A intervenção tem um custo base 
que ronda os 600 mil euros e faz par-

Para além do circuito, o projecto engloba a criação de bolsas de estacionamento 

FOTÓGRAFO

te do HUB10 - Plataforma Humaniza-
da e Conexão Territorial, programa 
conjunto dos municípios da Arrábida 
- Sesimbra, Palmela e Setúbal -, cen-
trado na Estrada Nacional 10, com ex-
tensão à Estrada dos Quatro Castelos.

A finalidade da obra é “promover 
este território comum como uma área 
privilegiada e dinâmica de mobilidade 
intermodal mais sustentável na região 
metropolitana de Lisboa, através da 

melhoria destes eixos rodoviários de 
comunicação estruturante e da valo-
rização dos interfaces ferroviários de 
Coina e da Penalva, criando, ao mes-
mo tempo, condições de promoção da 
mobilidade pedonal e ciclável”.

No total dos três municípios, o 
investimento é de 2 milhões e qua-
trocentos e vinte e dois mil euros, 
com um cofinanciamento por via do 
FEDER de 50%.

A Câmara Municipal de 
Alcácer do Sal entregou 10 
mil máscaras cirúrgicas de 
protecção individual a 12 
instituições do concelho.
Também a EDP entregou 
máscaras de protecção 
individual à Santa Casa da 
Misericórdia de Alcácer do Sal, 
à AURPICAS e à Santa Casa da 
Misericórdia do Torrão.

O Centro Ciência Viva do 
Lousal – Mina de Ciência reabre 
todos os espaços ao público na 
próxima segunda-feira.
Refere a Câmara que 
existem condições de 
máxima segurança e 
comodidade para os 
visitantes, segundo as 
normas e comportamentos 
de salubridade aconselhados 
pelas autoridades de Saúde.

ALCÁCER 
Oferta de 10 mil 
máscaras a 12 
instituições

GRÂNDOLA
Ciência Viva do 
Lousal reabre 
segunda-feira

Obra está 
enquadrada 
num programa  
dos municípios 
de Sesimbra, 
Setúbal e Palmela 
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A reabertura aconteceu no passado dia 19 e 
foi feita com “a máxima segurança neste novo 
modelo de trabalho, para que os nossos clientes 
tenham a melhor confiança em nós”, sublinham 
os seus responsáveis.
A Sotavento, é o mais recente projecto do Grupo 
Cabana Beach Bar, está situada em plena praia 
da Fonte da Telha, Caparica. É o sítio ideal para 
desfrutar dos mariscos mais frescos, deliciosas 
carnes e uma completa carta de vinhos. 

FOTOLEGENDA

Marisqueira 
Sotavento 
reabre com 
total prioridade 
à segurança

FOTÓGRAFO

2019, ao Programa de Reabilitação 
de Instalações Desportivas 
(PRID 2019), promovido pelo 
Instituto Português do Desporto e 
Juventude (IPDJ).
O objectivo é melhorar as 
condições de segurança na prática 
de desportos indoor, através da 

substituição das tabelas para 
demarcação do campo de hóquei 
em patins, “permitindo assim a 
continuação desta prática em 
Sines com maior segurança”.
A candidatura foi de 31 370 euros, 
financiada a 50% pelo IPDJ e 
50% através do apoio da Câmara.

Novas tabelas 
para mais 
segurança do 
hóquei em Sines

A obra de substituição de tabelas 
do campo de hóquei em patins do 
Pavilhão dos Desportos de Sines 
está concluída, avança a autarquia.
Os trabalhos foram desenvolvidos 
no âmbito da candidatura 
apresentada pelo Hóquei Clube 
Vasco da Gama, em Fevereiro de 

UM TRUNFO A CONSIDERAR

“Um Sistema de Gestão da Qualidade é uma ferramenta" 
A qualidade é uma das áreas de for-
mação prestadas pelo Gabinete de 
Apoio às Empresas, da Associação 
para Formação Profissional e De-
senvolvimento do Montijo (AFPDM), 
onde Lurdes Antunes é formadora 
no tema.

Refere a mesma que a qualidade 
é “uma palavra comum e frequente 
no nosso vocabulário”, sendo “utili-
zada para qualificar o ar, a roupa, os 
automóveis, a saúde, os produtos e 
os serviços que nos disponibilizam as 
organizações, e até a vida”.

A questões como, será que a fre-
quência com que utilizamos a palavra 
qualidade é proporcional ao efecti-
vo conhecimento que temos do seu 
significado e das implicações da sua 

implementação, Lurdes Antunes res-
ponde com outra questão: “o que di-
ferencia afinal, uma organização com 
um Sistema de Gestão da Qualidade 
implementado, duma organização 
que não o possua?” e, em seguida, 
sintetiza levantando questões e pro-
pondo respostas.

“Um Sistema de Gestão da Qualida-
de é uma ‘ferramenta’ de gestão que 
apoia as organizações na definição 
de metodologias e de outras acções 
necessárias ao seu desenvolvimento 
sustentável. Essa ‘ferramenta’ tem 
por base as Normas ISO do grupo 
9000”. 

Sobre se “serão os requisitos da 
norma possíveis de implementar 
em qualquer tipo de organização?”, 

responde que “se a organização 
tiver trabalhadores que possuam 
competências nesta matéria, nor-
malmente não existem dificuldades 
significativas”.

Portanto se a organização “não 
possuir essa competência, necessita 
de investir na sua aquisição, quer seja 
através de formação, de consultoria 
ou de ambas”. 

Explica a formadora que a “im-
plementação dum Sistema de 
Gestão da Qualidade clarifica o 
papel de cada um na organização, 
clarifica os circuitos entre as várias 
áreas, simplifica e melhora a reali-
zação das várias tarefas, melhora 
a comunicação interna, diminui a 
probabilidade de erro, promove o 

tratamento de riscos e oportuni-
dades, motiva e aumenta a parti-
cipação dos trabalhadores”, estes 
apenas alguns aspectos.

“Penso ser fácil concluir que o so-
matório de todas estas vantagens 
se traduz numa grande mais-valia 
para as organizações, para os tra-
balhadores e para a sociedade em 
geral. Felizmente, esta mais valia 
está sendo cada vez mais procura-
da por todo o tipo de organizações 
independentemente da sua dimen-
são ou sector de actividade”. E, num 
tempo em que todos os “trunfos” 
são necessários, a “aquisição” des-
ta “ferramenta” é, “sem dúvida, um 
investimento a considerar”, diz Lur-
des Antunes.Lurdes Antunes
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A notícia de que o Governo iria 
alocar 15 milhões de euros 
para apoiar a Comunicação 
Social, através da compra 

antecipada de publicidade institu-
cional, causou desde logo inúmeras 
questões, sobretudo em relação aos 
critérios a ser utilizados e a que órgãos 
seriam adjudicadas as verbas.

Na semana passada, publicada a Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 
38-B/2020, conhecemos a resposta 
parcial a uma destas questões. Muito 
resumidamente, as grandes benefi-
ciadas serão a Impresa, dona da SIC 
e do Expresso, e a Media Capital, que 
detém a TVI. Estes dois grupos ficam 
com quase 7 milhões dos 11,2 milhões 
de euros de apoio aos media nacio-
nais! Quanto aos critérios utilizados 
e de que forma foram calculados os 
montantes a atribuir, é algo que está 
no segredo dos deuses!

Ora vejamos, segundo a análise de 
audiências de TV da agência de meios 
Initiative, no mês de Março, o consu-
mo televisivo doméstico em Portugal 
aumentou 23% face a Fevereiro. A SIC 
(Impresa) manteve a liderança da esco-
lha dos telespectadores, terminando o 
mês com um crescimento de 18% na 
sua audiência média. Já a TVI (Media 
Capital) seguiu a mesma tendência, 
embora tenha registado “apenas” um 
incremento de 15% . Mais, segundo da-
dos do próprio Expresso (jornal do gru-
po Impresa), a circulação paga da sua 
edição do dia 14 de Março teria mesmo 
aumentado 5,5%, traduzindo-se em 
quase 93 mil exemplares vendidos. O 
jornal refere ainda “um crescimento de 
quase 8% só nas vendas em banca se 
compararmos com as restantes edi-
ções do jornal, em 2020”.

Entretanto, no mesmo país mas 
numa realidade distinta, sobrevivem 
órgãos de comunicação social sem voz 

Os misteriosos critérios 
de apoio aos media

OPINIÃO

Cristina Rodrigues 

Deputada do PAN

nacional mas que se encarregam de 
noticiar o que acontece localmente – 
o que num contexto de proximidade 
acaba por ser muito importante para 
uma grande faixa dos leitores! Destes 
órgãos não há números públicos rela-
cionados com triagens nem quantos 
eventualmente se viram obrigados a 
encerrar portas. Curiosamente, em 
meados de Abril, o Expresso publi-
cou um artigo sobre um périplo da 
Lusa pelos jornais do Alentejo: todos 
reportaram quebras vertiginosas na 
publicidade e nas vendas, e partilham 
a incógnita sobre se há recuperação 
possível no pós-pandemia.

Há aqui, parece-me, além de uma 
enorme falta de transparência no pro-
cesso, uma contínua desconsideração, 
quase um desprezo, pelas pessoas – 
proprietários, funcionários e clientes 
destas pequenas e médias empresas 
jornalísticas – que mais precisam de 
apoio nesta fase!

Afinal que critérios foram utilizados e 
como foram calculados os montantes? 
Esta questão é partilhada por alguns 
dos meios nacionais seleccionados 
que recusaram este apoio, alegando 
falta de transparência no processo, 
mas também por acreditarem que a 
decisão deveria passar pelo mercado, 
pelos leitores e pelos investidores co-
merciais. E neste modelo de incentivo 
utilizado, quase parecendo uma sub-
sidiação directa, como salvaguardar a 
independência e isenção jornalística 
dos destinatários? Questões até agora 
sem resposta, apesar dos muitos pedi-
dos de esclarecimento já feitos. Certo 
é que enquanto isto, há empresas no 
sector, a nível regional e local, que mal 
sobrevivem, mas que são essenciais no 
dia-a-dia das populações que servem!

Região

Num sector fortemente 
competitivo, a loja de 
Setúbal assumiu desde 
o início o compromisso 
com a qualidade

PUBLIREPORTAGEM

Ópticas de Portugal Setúbal 
conjuga os melhores produtos 
com qualidade e experiência  

A Ópticas de Portugal abriu portas 
em Setúbal em 2011. Acompanhar a 
evolução de um mercado tão com-
petitivo e em constante renovação 
de oferta tem sempre os seus de-
safios em qualquer sector de activi-
dade. “Nunca é fácil acompanhar a 
evolução de um mercado, que, pela 
questão preço, em muitas situações 
perde qualidade de serviço”, frisa 
Vitor Cruz a O SETUBALENSE. Para 
o proprietário e rosto visível da Ópti-
cas Portugal Setúbal “a concorrência 
é feroz e por vezes não muito ética. 
Da nossa parte o mais importante é 
fornecer aos utentes o melhor serviço 
em saúde visual”.

O serviço aliado à qualidade e 
experiência são os factores que dis-
tinguem a loja da concorrência, con-
sidera, Vítor Cruz. “A experiência, 
quase 25 anos de profissão, a cons-
tante renovação de conhecimento, 
mantendo-nos a par das novidades 
e inovações no ramo óptico. Por isso 
temos um pouco de tudo para ofe-
recer aos utentes; as melhores mar-
cas, os melhores produtos, óculos de 
trabalho, desporto, natação, lupas. 
Os melhores serviços; optometria, 
contactologia, retinografia, tonome-
tria. As melhores parcerias, o atendi-

A higienização já era regra na loja,  agora foi ampliada com novos métodos 
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mento personalizado e muito mais. 
Com a crise provocada pela Covid-19 

o ano de 2020 fica em parte compro-
metido e, por isso mesmo, Vitor Cruz 
não arrisca muito no que pode resultar 
a actividade até final do ano. “Neste 
momento não é fácil ter ideias concre-
tas sobre o assunto, o mercado ainda 
está um pouco desconfiado, muitos 
dos utentes perderam rendimento, 
e vão levar algum tempo a recuperar, 
mas os primeiros indicadores são bas-
tante positivos”.

A Ópticas Portugal foi das pou-
cas lojas em Setúbal que não sus-

penderam a sua actividade. Com al-
guma tranquilidade, o empresário 
diz que nem foi uma decisão muito 
difícil de tomar e explica porquê. 
“Nós como ramo estritamente li-
gado à saúde, e sendo a visão de 
extrema importância no conforto 
no dia-a-dia dos nossos utentes, 
assumimos um espírito de missão, 
não tendo como objectivo primor-
dial o lado do negócio, mas sim o 
serviço prestado a todos e quais-
quer utentes que assim o neces-
sitassem, sendo boa parte destes 
profissionais de saúde”. 

A adaptação a esta nova 
realidade, revela, “também 
não foi complicada, no dia-a-
dia desta área de negócio, a 
higienização dos espaços já 
era rotina, foi de resto seguir 
as novas recomendações 
da Direcção Geral da Saúde, 
fazendo alterações evidentes no 
espaço para que a segurança dos 
utentes pudesse ser optimizada. 

Estas regras sanitárias, muitas 
delas vieram trazer uma nova 
forma de pensar os nossos 

Visual Imposto pelas novas regras sanitárias 
espaços, e certamente algumas 
delas fazem todo o sentido em 
manter permanentemente, e 
iremos fazê-lo. 

No âmbito da Covid-19, as 
alterações são visíveis, mas 
discretas, não alterando de 
forma alguma a personalidade 
do espaço”. A concluir, Vítor Cruz 
deixa o convite. “Queríamos 
dizer a todos que, nos venham 
visitar, serão recebidos, com 
simpatia, profissionalismo e em 
segurança”. Vitor Cruz (à esquerda)



DesportoO presidente do Grupo 
Desportivo de Alfarim, José 
Fernando Dias, numa mensagem 
dirigida aos associados e 
simpatizantes do clube 
apelou ao cumprimento das 
regras sanitárias. “Vivemos 
dias de incerteza e de muitos 

Alfarim pede para que 
se cumpram as regras 
sanitárias

receios porque não sabemos 
quando tudo irá voltar à 
normalidade. Quero dizer-vos 
que trabalhamos todos os dias 
para que, possamos voltar em 
segurança total e incondicional. 
Estou certo de que o regresso 
estará para breve".
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HÓQUEI EM PATINS 

Sesimbra 
disputa 
liguilha 
para decidir 
permanência 
na 2.ª Divisão

Por determinação da Federação 
de Patinagem de Portugal, vão 
disputar-se na próxima época de 
2020/2021, provas de acesso à 1.ª 
Divisão e 2.ª Divisão Nacional de 
Hóquei em Patins.

No que respeita ao Nacional da 
2.ª Divisão, todos os clubes que in-
tegram a competição transmitiram 
à Federação que não concordavam 
com descidas de divisão, nem com a 
realização de "liguilha", opinião que 
não foi aceite. 

Sobre este assunto, “a Direcção 
do Grupo Desportivo de Sesimbra, 
endereçou missiva ao Presidente 
da Federação de Patinagem de Por-
tugal, manifestando o seu total de-
sagrado pela decisão tomada, com 
custos financeiros muito graves, face 
à paragem forçada das competições 
e eventuais constrangimentos  des-
portivos para os clubes envolvidos, 
resultante como se pode depreen-
der  da nova competição, que lamen-
tamos e não concordamos”, referem 
os sesimbrenses.

Entretanto, o Sesimbra ficou a co-
nhecer quatro das seis equipas que 
vai defrontar na "Fase Preliminar da 
2.ª Divisão", uma vez que as outras 
duas equipas são provenientes da 
Fase Pré-Preliminar para acesso à 2.ª 
Divisão, ambas a militar na presente 
época na 3.ª Divisão Nacional.

Assim, e para além do GD Sesim-
bra, HC Sintra, CACO, Paço de Arcos 
"B" e mais duas equipas da 3.ª Di-
visão, integram a Zona Sul da Fase 
Preliminar da 2.ª Divisão.

A competição será disputada a 
uma volta, com jogos em casa e jo-
gos fora, de acordo com o sorteio 
a efectuar na FPP, com os três pri-
meiros classificados da Zona Sul a 
disputarem o Nacional da 2.ª Divisão 
e os três últimos classificados a dis-
putarem a 3.ª Divisão, na época de 
2020/2021.

José Pina

A Associação Desportiva Samou-
quense está empenhada em traba-
lhar afincadamente na preparação da 
época 2020/2021e, neste momento 
adianta que “existe já um compromis-
so de todos os treinadores da época 
que agora terminou continuarem a 
colaborar com o clube na próxima 
temporada, pelo que os padrões 
de qualidade do trabalho feito irão 
manter-se”.

SAMOUQUENSE
Todos os treinadores desta época vão continuar na próxima 

De acordo com o presidente do 
clube, António José Pinto, “este é um 
facto que nos garante que o bom tra-
balho que tem vindo a ser desempe-
nhado, quer pelas equipas técnicas, 
quer pelos atletas está garantido”.

O dirigente associativo conside-
ra entretanto que “tão importante 
como a garantia da manutenção das 
equipas técnicas, é também necessá-
rio garantirmos que os nossos atletas 

se mantém também connosco, pois 
eles são a pedra basilar do sucesso da 
ADS. A época não terminou como es-
perávamos e merecíamos, mas a bem 
da saúde de todos não tínhamos ou-
tra alternativa. Esperamos que este 
desfecho repentino nos traga vonta-
de redobrada de no futuro fazermos 
ainda melhor e de provarmos a todos 
a garra que nos move”.

O clube que promete transmitir 

novidades assim que elas surjam 
aguarda entretanto que “a Associa-
ção de Futebol de Setúbal levante as 
restrições ao nível do futebol distrital, 
para podermos retomar os treinos e 
as competições. E, aguardamos tam-
bém pelo levantamento das restri-
ções impostas pela Câmara Municipal 
de Alcochete ao Campo da Praia para 
retomar o trabalho de secretariado”.
J.P.

Ricardo Lopes Pereira

Veredicto final 
conhecido após a 
vistoria realizada pela 
DGS ontem de manhã

ESTÁDIO DO VITÓRIA FC APROVADO

Bonfim com luz verde para 
receber jogos na retoma da Liga

O Estádio do Bonfim, em Setúbal, 
casa do Vitória FC, foi aprovado pela 
Direção-Geral da Saúde (DGS) para 
receber jogos na retoma da I Liga por-
tuguesa de futebol, apurou O Setu-
balense. O recinto recebeu ontem de 
manhã a terceira vistoria por parte 
da Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo e, depois de 
verificadas as correções relacionadas 
com a sinalética, recebeu luz verde – 
decisão ainda não era oficial à hora do 
fecho desta edição – para acolher os 
jogos caseiros que restam ao clube 
realizar no campeonato.

Com a aprovação da DGS, o Está-
dio do Bonfim integra os 15 estádios 
autorizados a receber os jogos no 
regresso da competição, que será 
retomada a partir de 3 de Junho. A 
estreia do Vitória será na próxima 
quinta-feira, pelas 19 horas, na Ma-
deira, com o Marítimo, enquanto o 
primeiro jogo em Setúbal será a 10 
de Junho, pelas 17 horas, frente ao 
Santa Clara. Além dos açorianos, os 
sadinos jogarão também no Bonfim 
com o Rio Ave (23 de junho), Paços 
de Ferreira (4 de Julho), Famalicão 

Bonfim é um dos 15 estádios autorizados a receber jogos de futebol
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as condições exigidas pela DGS. Isso 
é o mais importante”, frisou depois a 
14 de Maio depois de uma vistoria”.

Plantel faz hoje o quinto             
rastreio à covid-19
Entretanto, os jogadores, equipa 
técnica e staff do Vitória é hoje, pela 
quinta semana consecutiva, subme-
tido a mais um rastreio à Covid-19. 
Os testes realizam-se no Estádio do 
Bonfim pelas 8 horas, antes de Julio 

Velázquez orientar, pelas 10 horas, 
mais uma sessão de trabalho tendo 
em vista a preparação do duelo de 
quinta-feira, pelas 19 horas, na Ma-
deira, com o Marítimo.

Segundo nota publicada na página 
oficial do clube, no treino de ontem 
houve “intensidade, dinâmica e con-
centração” na preparação da partida 
do Funchal. “A preparação tem sido 
feita ao detalhe e todos os pormeno-
res, físicos, técnicos e tácticos, são 
aperfeiçoados treino após treino”. 
Amanhã, o plantel volta a treinar no 
Estádio do Bonfim.

Terceira Taça de Portugal foi 
conquistada há 15 anos
Assinala-se hoje o 15.º aniversário da 
conquista da terceira Taça de Portu-
gal na história do clube. Depois dos 
troféus erguidos em 1965 (3-1 sobre 
o Benfica) e 1967 (3-2 à Académi-
ca), os adeptos vitorianos tiveram 
de esperar 38 anos até chegar o dia 
29 de Maio de 2005, dia em que os 
golos apontados por Manuel José e 
Meyong deram no Jamor o triunfo, 
por 2-1, sobre o Benfica.

Recordamos os nomes dos heróis 
que o treinador José Rachão fez ali-
nhar nessa tarde: Moretto, Éder, Auri, 
Hugo Alcântara, Nandinho, Sandro, 
Ricardo Chaves, Manuel José, Jor-
ginho, Bruno Ribeiro e Meyong. No 
banco de suplentes estiveram Mar-
co Tábuas, Veríssimo, Hélio, José Rui, 
Pedro Oliveira, Binho e Igor (ambos 
foram utilizados).

(13 de Julho) e Belenenses SAD (26 
de Julho).

Recorde-se que desde a primeira 
hora, a administração do clube presi-
dido por Paulo Gomes mostrou a sua 
confiança na aprovação do recinto. “A 
vistoria correu muito bem e deixou-
-nos com sinais bastante positivos. 
Aqui não está em causa se o estádio é 
do Euro 2004, se não é do Euro 2004, 
se é de nível 1, nível 2 ou nível 3. O que 
está aqui em causa é se cumpre ou não 



04:15 ~ 3.7 m ~ Preia-mar
10:21 ~ 0.3 m ~ Baixa-mar
16:36 ~ 3.7 m ~ Preia-mar
22:42 ~ 0.3 m ~ Baixa-marSE

TÚ
BA

L
TR

Ó
IA

SI
N
ES

SE
SI
M
BR

A

A
LM

A
DA03:45 ~ 3.6 m ~ Preia-mar

09:51 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:06 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
22:14 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar

03:46 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
09:53 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:08 ~ 3.6 m ~ Preia-mar
22:16 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar

04:29 ~ 4.1 m ~ Preia-mar
10:08 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar
16:50 ~ 4.1 m ~ Preia-mar
22:31 ~ 0.4 m ~ Baixa-mar

MARÉS

FICHA TÉCNICA REGISTO DE TÍTULO n.º 107552 | DEPÓSITO LEGAL n.º 8/84 PROPRIETÁRIO Outra Margem – Publicações e Publicidade, NIF 515 047 325 (detentores de mais de 10% do capital social: Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro) Sede do 
proprietário: Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal EDITOR Primeira Hora – Editora e Comunicação, Lda, NIF 515 047 031 (Detentores de mais de 10% do capital social: Setupress Lda, Losango Mágico, Lda, Carla Rito e Gabriel Rito) Sede do 
Editor Travessa Gaspar Agostinho,1, 1.º, 2900-389 Setúbal Conselho de Gerência Carla Rito, Carlos Dinis Bordallo-Pinheiro, Gabriel Rito e Carlos Bordallo-Pinheiro REDACÇÃO Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 Setúbal DIRECTOR Francisco Alves 
Rito Redacção Mário Rui Sobral, Humberto Lameiras, Ana Martins Ventura Desporto Ricardo Lopes Pereira, Miguel Nunes Azevedo Secretárias de Redacção Teresa Inácio, Graciete Rodrigues PUBLICIDADE Direcção Comercial Carla Sofia Rito, Carlos Dinis 
Bordallo-Pinheiro  Coordenação Ana Oliveira (Setúbal), Carla Santos (Moita e Barreiro) Publicidade Lina Rodrigues, Rosália Baptista, Célia Félix, Mauro Sérgio IMPRESSÃO Tipografia Rápida de Setúbal, Lda - Travessa Gaspar Agostinho, 1, 1.º, 2900-389 
Setúbal geral@tipografiarapida.pt  DISTRIBUIÇÃO VASP - Venda Seca, Agualva - Cacém Tel. 214 337 000 Tiragem média diária  9000 exemplares Estatuto Editorial disponível em www.osetubalense.com


