SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara de Sines transmite ao governo preocupação
pelo abate maciço de árvores na zona industrial
A vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Sines, Cármen Francisco, reuniu-se, no dia 15
de fevereiro, com o secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Daniel
Campelo, e o diretor regional das Florestas, Carlos Ramalho, tendo sido transmitida a
preocupação da autarquia “com o abate maciço de árvores que se tem vindo a verificar no
município de Sines.”
O abate de árvores mais preocupante registou-se na Zona Industrial e Logística e Sines em áreas
que a Câmara considera como cortinas florestais de proteção e redução da propagação da
população atmosférica e da intensidade dos maus cheiros que se têm sentido em Sines.
Os cortes mais preocupantes aconteceram em dois polígonos, um a leste e outro a sul da ETAR
da Ribeira dos Moinhos, sendo este segundo especialmente grave porque está localizado entre a
estação e a cidade.

O secretário de Estado e o diretor regional das Florestas assumiram o compromisso de serem
estabelecidas regras de gestão florestal no município e na Zona Industrial e Logística de Sines
que permitam cumprir os objetivos destas zonas florestais como zonas de proteção às indústrias,
em particular no que diz respeito à qualidade do ar.
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A reunião entre a vereadora Cármen Francisco, o secretário de Estado e o diretor regional
realizou-se no âmbito de uma visita do governante à Reserva Natural das Lagoas de Santo André
e da Sancha.
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