MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara de Sines aprova projectos do Corredor Azul
A Câmara Municipal de Sines aprovou, em reunião de Câmara de 29 de Setembro, por
maioria, com o voto contra do vereador da CDU, os projectos “Fundo de Eficiência
Energética”, “Programa de Fomento da Absorção de Tecnologia”, “Academia de Energias”e
“Programa Empreender na Escola”, para efeitos de candidatura ao Quadro de Referência
Estratégico Nacional (QREN), no âmbito do “Corredor Azul – Rede Urbana para a
Competitividade e a Inovação”.
O “Fundo de Eficiência Energética” traduz-se no desenvolvimento de um estudo de
eficiência energética a partir de uma amostra representativa do tecido habitacional do
concelho de Sines. Os objectivos do programa são a elaboração de um estudo de avaliação e
proposta de melhorias em 500 habitações, existência de 500 habitações com
relatório/certificado de eficiência energética, incremento da actividade empresarial no
sector da (pequena) empreitada, divulgação de programas de eficiência energética e
utilização racional de energia, e produção de um estudo, tendo como universo as 500
habitações, e a sua assimilação à escala regional/nacional. O orçamento total do projecto é
de 205 mil euros, esperando-se uma comparticipação pelo QREN de 80%. O município de
Sines, enquanto entidade gestora do projecto, assegura a restante verba.
O “Programa de Fomento da Absorção de Tecnologia”, destinado preferencialmente às
empresas localizadas no concelho de Sines, consiste na elaboração de um diagnóstico das
condições tecnológicas e operacionais de cada empresa aderente, apresentando medidas
correctivas. Os objectivos do programa são estabelecer uma ponte entre os núcleos de
investigação aplicada das Universidade e Politécnicos e as empresas, criar um ambiente
propício para a reconfiguração de novos processos, inovadores e eficientes, no seio das
empresas, acrescentar valor ao negócio das empresas visadas, por evidência das boas
práticas e estudos de modernização das suas actividades e negócios, estabelecer uma nova
cultura de eficiência na gestão dos negócios das empresas, criar uma prática de parceria
colaborativa, e disseminar o conceito de colaboração empresa-universidade. O orçamento
total do projecto cifra-se nos 290 mil euros, esperando-se uma comparticipação pelo QREN
de 80%. O município de Sines, enquanto entidade gestora do projecto, assegura a restante
verba.
O projecto “Academia de Energias” prevê a construção de um Pavilhão Multifuncional na ZIL
II, no Lote 122B, na Quinta da Lameira, onde funcionará uma academia destinada ao ensino
prático de disciplinas nas áreas da metalurgia e energias renováveis. O projecto representa
um investimento de 730 mil euros, esperando-se uma comparticipação pelo QREN de 80%.
O município de Sines, enquanto entidade gestora do projecto, assegura a restante verba.
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O “Programa Empreender na Escola” visa aumentar a competitividade do território da Rede
Urbana e dos seus agentes, em particular as empresas, e desenvolver capacidades
empreendedoras nos jovens adolescentes. O programa vai abranger, no mínimo, 10 escolas,
uma por cada um dos concelhos do Corredor Azul, e prevê a criação de uma mini-empresa
em cada escola, em que os estudantes assumem a sua gestão e são confrontados com a
necessidade de tomarem decisões de negócios de forma autónoma, mas acompanhada. O
projecto apresenta um investimento elegível de 275 mil euros, esperando-se uma taxa de
comparticipação pelo QREN de 80%. Os restantes 20% serão suportados entre o município
de Sines (a entidade gestora do projecto) e os outros municípios do Corredor Azul.
O vereador Francisco do Ó Pacheco (CDU) votou contra a aprovação dos quatro projectos,
com o seguinte argumento. “Nos termos da lei, os documentos a apreciar e votar em cada
reunião de câmara deverão estar à disposição de toda a vereação 48 horas antes do inicio
dos trabalhos, sendo que os documentos em causa foram colocados à minha disposição à
hora da reunião, não me dando qualquer hipótese de os analisar. Deveria ser convocada
nova reunião de câmara com esses documentos para mais tarde, cumprindo a lei”.
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, contesta esta posição,
referindo a urgência em aprovar estes projectos para não perder as taxas de 80% do quadro
comunitário e garantido todos os esclarecimentos necessários para uma tomada de posição
fundamentada.
O “Corredor Azul – Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação”, tem como objectivo
global a criação de uma rede informal de partilha de informação e conhecimento e
afirmação de um território específico da região Alentejo e integra os municípios de Évora,
Arraiolos, Borba, Elvas, Estremoz, Montemor-o-Novo, Santiago do Cacém, Sines, Vendas
Novas e Vila Viçosa
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou
o telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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