SIDI

NOTA À IMPRENSA

Repsol, Câmara de Sines e coletividades
assinaram protocolos de colaboração
A Repsol Polímeros, a Câmara Municipal de Sines e 16 coletividades do concelho assinaram, no
dia 30 de janeiro, nos Paços do Concelho, protocolos de colaboração relativos a 2011.
O montante dos apoios atribuídos totaliza 40 mil euros, distribuídos da seguinte forma:
A Gralha - Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo: € 2500
Academia de Ginástica de Sines: € 2500
Andebol Clube de Sines: € 3000
Associação de Caçadores do Concelho de Sines: € 1000
Associação Recreativa de Dança Sineense: € 2000
Associação Sines Solidária: € 1000
Bombeiros Voluntários de Sines: € 2000
Cercisiago: € 3000
Clube de Natação do Litoral Alentejano: € 1000
Clube Desportivo e Recreativo de Porto Covo: € 500
Contra-Regra – Associação de Animação Cultural: € 5000
Ginásio Clube de Sines: € 1000
Hóquei Clube Vasco da Gama: € 2500
Independentes Futsal Associação: € 2000
Siga a Festa – Associação de Carnaval: € 7000
Vasco da Gama Atlético Clube: € 4000
Na cerimónia de assinatura dos protocolos, o presidente da Câmara, Manuel Coelho, destacou
“a importância extraordinária” das coletividades e instituições para Sines e disse que as
empresas devem assumir uma prática de parceria com a Câmara nos apoios às associações e
entidades que trabalham para o desenvolvimento dos desportos, da cultura e da solidariedade
social, de modo a melhorar as suas atividades e tornar o concelho e a cidade mais atrativos para
as pessoas e os investimentos produtivos.
A distribuição do montante total dos apoios pelas várias entidades coube à autarquia, porque,
justificou o presidente, é a entidade que melhor conhece a vida do concelho, a que está mais
bem posicionada para avaliar o trabalho de cada coletividade e a que garante maior equidade na
repartição das verbas disponibilizadas pelas empresas (neste caso, pela Repsol).
“Através dos protocolos e da sua divulgação garante-se a transparência do processo e que toda a
gente fica a saber os montantes e a sua distribuição”, afirmou o presidente.
O autarca sublinhou que protocolos como este, e a participação da autarquia, não “hipotecam”
ou “inibem” a Câmara face às empresas na defesa dos interesses e dos recursos públicos,
nomeadamente no que respeita às obrigações das unidades industriais na defesa da qualidade
do ambiente.
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“Temos problemas preocupantes em matéria ambiental. São suscetíveis de afetar a saúde da
população e afetam a imagem de Sines. Sou o principal interessado na sua resolução.”
Sebastian Mussini, diretor-geral cessante da Repsol Polímeros, pediu desculpa pelo atraso na
assinatura dos protocolos, ainda referentes a 2011, tornada agora possível pela retoma da plena
atividade da unidade após dois meses de suspensão.
O empresário agradeceu o apoio da Câmara na distribuição do montante dos apoios pelas
coletividades, considerando que “não é essa a função da empresa”.
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