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Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal:

“Destinámos 3 milhões para
medidas de apoio à população

no combate à pandemia”
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Parque Empresarial de Setúbal

BlueBiz com mais investimento

Área Metropolitana de Lisboa

Oito milhões para municípios

Computadores para crianças e jovens

GNR Setúbal lança campanha

“Prémios Turismo do Alentejo”

Alcácer do Sal concorre

As obras de expansão da Mecachrome 
e da Vitas Portugal no BlueBiz – Parque 

Empresarial da Península de Setúbal, gerido 
pela aicep Global Parques – Gestão de Áreas 
Empresariais e Serviços, empresa pública 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
estão concluídas, permitindo aumentar as 
exportações. Estão ainda prontas as insta-
lações da Euronavy Engineering, empresa 
líder na tecnologia de tintas anti corrosivas 
para manutenção de estruturas petrolíferas 
e de combustível, novo cliente que ocupa-
rá 4.100m2 de área no BlueBiz, preparados 
com todas as exigências que a sua activida-
de química implica. A expansão da unidade 
da Mecachrome, em mais 2.200m2, reforça 
a posição de destaque do cluster aeronáuti-
co da península de Setúbal. A expansão da 
Vitas, importante empresa do sector agroa-
limentar, que ocupará a área adicional de 
5.270m2, permitirá o desenvolvimento da 
sua actividade exportadora com o aumento 
do volume de stock manuseado, passando 

a barreira das 22.000 toneladas/ano. Adi-
cionalmente, a Lauak, indústria aeronáutica 
instalada no BlueBiz desde 2008, tem pron-
to um novo parque de estacionamento com 
capacidade para 164 viaturas, dedicado aos 
seus trabalhadores. O BlueBiz recebe em-
presas de diversos sectores de actividade, 
com destaque para a metalomecânica de 
precisão para a aeronáutica, a química e a 
logística automóvel. O investimento total, 
que terá elevado impacto no desenvolvi-
mento económico da região, foi de cerca 
2.396.831,19€. O CEO da aicep Global Par-
ques, Filipe Costa, afirma que “celebramos 
o resultado de um intenso período de es-
forço de investimento e dos colaboradores 
da aicep Global Parques, com um conjunto 
importante de obras de instalação de em-
presas a decorrer em simultâneo neste e 
noutros parques. Obras que permitem a ins-
talação de mais atividade produtiva com a 
consequente criação de emprego e riqueza 
em Setúbal”.

O Comando Territorial de Setúbal da GNR 
lançou uma campanha de angariação 

de computadores para crianças e jovens, 
em toda a sua área de acção no distrito, 
tendo em consideração a situação actual 
que se atravessa, em que as escolas estão 
encerradas e os alunos estão em casa a es-
tudar.  “Constatou-se, através das Secções 
de Prevenção Criminal e Policiamento Co-
munitário, nomeadamente pelas equipas 
da Escola Segura que desempenham as 
suas funções junto das escolas do distrito, 
que existe um conjunto significativo de 
alunos sem acesso a computadores para 
poderem manter as suas atividades letivas 
em casa, garantindo assim a necessária 

aprendizagem, com recurso às novas tec-
nologias proporcionada pelos equipamen-
tos informáticos”, refere a GNR. A GNR apela 
à mobilização conjunta para ampla difusão 
desta iniciativa, no sentido da ajudar na 
entrega de computadores que não lhes 
faça falta ou estejam em desuso, nos pos-
tos territoriais da sua área de residência, no 
distrito de Setúbal, para os mesmos serem 
distribuídos a quem deles necessite. Esta 
acção é realizada em colaboração com to-
dos os agrupamentos de escolas do distrito, 
os quais irão proceder ao levantamento das 
respectivas necessidades, para posterior 
entrega dos computadores angariados, às 
crianças e jovens. 

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) 
aprovou uma reprogramação de ope-

rações de investimento dos seus municí-
pios no valor de mais de oito milhões de 
euros. A aprovação corresponde a projec-
tos municipais, institucionais e associativos 
que serão desenvolvidos no âmbito dos 
equipamentos escolares, inovação social, 
equipamentos sociais e património cultu-
ral e natural. Remodelação, recuperação e 
ampliação de escolas básicas, requalifica-
ção de creches, programas para seniores, 
medidas de apoio à vida independente 
para autistas, e intervenções em parques 

urbanos, estruturas verdes e villas romanas 
são alguns dos projectos contemplados. 
“Os investimentos agora aprovados per-
mitirão, por isso, a concretização de um 
conjunto substancial de respostas das au-
tarquias a múltiplos desafios, em setores 
considerados prioritários”, refere a AML. 
Recorde-se que a Área Metropolitana de 
Lisboa, no âmbito das operações do pro-
grama Portugal 2020, tem competências 
delegadas enquanto organismo intermé-
dio para a gestão do Pacto para o Desen-
volvimento e Coesão Territorial da AML 
(PDCT/AML).

O município de Alcácer do Sal vai concor-
rer aos “Prémios Turismo do Alentejo 

2019”, promovidos pela Entidade Regional 
de Turismo do Alentejo e Ribatejo, em duas 
categorias: Melhor Evento Gastronómico, 
com o Torrão Doce, e Melhor Prémio de In-
vestimento Público, com o Museu Municipal 
Pedro Nunes. “A consolidar-se cada vez mais 
como um produto turístico de excelência 
gastronómica, o Torrão Doce dá alento aos 
doceiros para continuarem a sua arte, pre-
servando as receitas tradicionais de modo 
a que não desapareçam, mas desafiando-

-os simultaneamente a serem inovadores, 
criando e reinventando o uso dos produtos 
locais”, refere a autarquia. O Museu Munici-
pal Pedro Nunes é um projecto ambicioso 
que há um ano é uma realidade de enorme 
importância para Alcácer do Sal e recebeu já 
milhares de visitantes”, adianta. Os Prémios 
de Turismo do Alentejo vão na sua 10ª edi-
ção e têm como objectivo divulgar projectos 
e iniciativas de significativa importância no 
âmbito do turismo, que contribuam para a 
melhoria da oferta turística do destino, refor-
çando a competitividade do setor na região. 

os fornecedores e vai isentar durante, este 
trimestre, o pagamento das tarifas fixas 
dos serviços de abastecimento de água, 
saneamento e resíduos para todos os 
consumidores não-domésticos, o paga-
mento de taxas referentes à ocupação do 
espaço público e publicidade aos deten-
tores de estabelecimentos comerciais, e o 
pagamento até Junho de rendas espaços 
municipais arrendados ou concessiona-
dos. Abriu ainda um hospital de campa-
nha com capacidade para 100 pessoas no 
Parque de Feiras.

Moita – A autarquia aprovou a prorro-
gação do prazo de pagamento de factu-
ras e rendas ao município, a simplificação 
do acesso à tarifa social de água, a criação 
da Linha de Apoio Informativo 800 102 
200 (chamada gratuita) para auxílio à po-
pulação, em conjunto com a Rede Social 
do Concelho e as Juntas de Freguesia, a 
criação na página do município de um 
conjunto de informações úteis relativas 
a contactos de emergência e estabeleci-
mentos comerciais a laborar no concelho 
com entregas aos domicílio. 

Montijo - Em duas semanas de fun-
cionamento, a Linha de Apoio Social da 
Câmara Municipal do Montijo já atendeu 
mais de 130 chamadas. Estão, igualmen-
te, a ser entregues uma média de 225 re-
feições semanais a munícipes que preci-
sam de apoio, diário, perante a pandemia 
de Covid-19.  (Ver mais na pág. 11).

Palmela - O município aprovou um 
conjunto de medidas de apoio. Serviço 
gratuito “Não saia de casa, nós vamos por 
si!” - apoio a pessoas idosas na aquisição 
de bens essenciais e medicamentos; pra-
zo adicional de 90 dias para pagamento 
de água ao município face à data limite 
da factura; apoio financeiro extraordi-
nário às IPSS do concelho, com serviços 
de apoio à população. Isenção, a título 
excepcional, do pagamento de taxas ou 
rendas das concessões municipais encer-
radas durante a pandemia.

Santiago do Cacém – A autarquia 
aprovou medidas de apoio entre Abril 
e Junho tais como a isenção do paga-
mento do direito de superfície às micro 
e pequenas empresas instaladas nos par-
ques empresariais municipais; Isenção do 
pagamento de rendas referentes aos es-
paços municipais arrendados ou conces-
sionados para fins comerciais integrados 
nos sectores que foram encerrados ou 
que sofreram restrições de funcionamen-
to; Isenção do pagamento das tarifas de 

água, saneamento e resíduos sólidos nos 
tarifários sociais e de famílias numerosas; 
Isenção do pagamento das tarifas fixas 
dos serviços de abastecimento de água, 
saneamento e resíduos sólidos para to-
dos os consumidores domésticos e não-
-domésticos; isenção do pagamento das 
tarifas dos serviços de abastecimento de 
água, saneamento e resíduos sólidos para 
todas as IPSS e outras instituições equipa-
radas, bem como as associações de bom-
beiros; Apoio de emergência a famílias 
carenciadas devidamente assinaladas.

Sesimbra – O município tomou uma 
série de medidas de apoio à comunida-
de entre Março e Junho como a suspen-
são da cobrança das rendas relativas às 
concessões de exploração de estabele-
cimentos comerciais ou de restauração 
e bebidas, nos termos dos respectivos 
contratos celebrados com o município e 
do pagamento devido pela utilização dos 
espaços individuais do Centro de Apoio 
à Incubação de Empresas de Sesimbra; 
suspensão da cobrança das taxas munici-
pais referentes à ocupação de lugares de 
venda em todos os mercados municipais 
e feiras do concelho e do pagamento 
das tarifas de estacionamento nas zonas 
públicas concessionadas; suspensão de 
todos os cortes de fornecimento de água; 
diferimento do pagamento das rendas 
das habitações municipais vencidas, a 
pedido dos respetivos arrendatários; sem 
qualquer penalização e sem prejuízo da 
revisão da renda nos casos de diminuição 
do rendimento do agregado familiar.

Setúbal - Isenção do pagamento das 
taxas de esplanadas nos meses de Mar-
ço e Abril e do pagamento das rendas 
de concessão de estabelecimentos que 
estejam proibidos de exercer a sua acti-
vidade (estabelecimentos pertencentes 
à câmara municipal). O fornecimento de 
refeições aos alunos carenciados do con-
celho. Linha de apoio (800 212 216) para 
aquisição de bens essenciais de super-
fícies comerciais e farmácias, destinada 
exclusivamente a munícipes em grupos 
de risco identificados, como a população 
com mais de 70 anos, doentes oncológi-
cos, pessoas com deficiência, incapaci-
dade e em quarentena devido ao novo 
coronavírus. O banco de alimentos criado 
para dar resposta à distribuição de bens 
essenciais fica instalado na Companhia 
de Bombeiros Sapadores de Setúbal. 
O pagamento das rendas de habita-
ção social municipal, sem imposição de 

qualquer penalização, só será retomado 
quando o actual quadro de emergência 
nacional for ultrapassado. Suspensão do 
pagamento do estacionamento pago no 
concelho.

Seixal - A autarquia assegura refeições 
gratuitas a todos os alunos da rede pú-
blica de jardins-de-infância e 1.º ciclo do 
concelho dos escalões A e B, em regime 
de take-away e em descartáveis indivi-
duais para serem consumidas em casa. 
Um plano de apoio social, em parceria 
com as juntas de freguesia e as institui-
ções sociais do concelho, de forma a 
apoiar os idosos e pessoas em isolamen-
to, com a entrega ao domicílio de refei-
ções confecionadas, medicamentos e ou-
tros bens de primeira necessidade, para 
que estes possam ficar resguardados em 
suas casas.(Ver pág.5).

Sines -  Câmara Municipal de Sines 
aprovou um pacote de 22 medidas de 
apoio a famílias, empresas e instituições. 
A maioria das medidas estende-se até 30 
de Junho. Para as famílias, a medida de 
maior relevo será a isenção do pagamen-
to dos 1.º e 2.º escalões de consumo nas 
facturas de água, saneamento e resíduos 
urbanos entre Março e Junho. Para famí-
lias com tarifário social ou cartão social e 
para famílias com tarifário familiar, a isen-
ção será total. Também ficam isentas de 
pagamento, até 30 de junho, as rendas 
da habitação social, os juros de mora de 
facturas cujo prazo de pagamento seja 
posterior a 16 de Março, os títulos do 
transporte urbano, as Atividades de Ani-
mação e Apoio à Família, as refeições do 
pré-escolar e do 1.º ciclo, as mensalidades 
da Piscina Municipal e as Aulas de Dança 
do CAS. Para as empresas, haverá isenção 
do pagamento de 15m3 de consumo das 
facturas de água, saneamento e resíduos 
urbanos, na componente variável, emiti-
das no período de 1 de março a 30 de Ju-
nho. Nestes quatro meses, ficam também 
isentos os pagamentos das concessões 
de parcelas do domínio público, as ren-
das de edifícios municipais afetos a res-
tauração, bebidas e similares e as taxas do 
Mercado Municipal. As esplanadas ficam 
isentas de pagamento de taxas durante o 
ano 2020 e as taxas de publicidade ficam 
isentas no período decretado de estado 
de emergência. Finalmente, foram apro-
vadas medidas dirigidas às instituições 
locais, sendo uma delas a isenção do pa-
gamento do pagamento da água, sanea-
mento e resíduos até Junho.

HOSPITAL - Presidente Vítor Proença na abertura do hospital de campanha do Torrão
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