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Missão do pólo é dar apoio ao nível da investigação e do desenvolvimento tecnológico

Assinado protocolo com vista à concretização do projecto, que envolverá várias entidades

Porto de Mós vai acolher pólo
tecnológico em recursos minerais
Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

z Está dado o primeiro passo para
a criação, em Porto de Mós, do Pólo
Tecnológico em Recursos Mine-
rais da Região Centro, que terá
como missão apoiar este sector ao
nível da investigação e do desen-
volvimento, buscando soluções
que garantam a sustentabilidade
económica da actividade e, em
simultâneo, princípios de preser-
vação ambiental.As várias enti-
dades envolvidas assinaram, esta
terça-feira, um protocolo, onde se
comprometem a definir, até Junho,
o modelo de funcionamento do
pólo, e até ao final do ano, o seu
plano de acção. 

Jorge Vala, presidente da Câma-
ra, garante que é um “compro-
misso para valer” e que o objecti-
vo é que, ainda em 2021, o pólo
comece a funcionar na incubado-
ra de empresas que está a nascer
na antiga escola EB1 da vila. No
médio prazo, a intenção passa por
transferi-lo para o edifício da actual
a EB 2,3 Manuel Oliveira Perpétua,
onde o Município tenciona criar
um centro de investigação e desen-
volvimento

Segundo Jorge Vala, o pólo irá
“dar apoio às empresas em várias
vertentes, da investigação à ino-
vação e ao desenvolvimento tec-
nológico”. “ Vai permitir investi-
gar e operacionalizar procedi-
mentos no âmbito da sustentabi-
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lidade ambiental, económica e
outras, no que diz respeito à pedra
natural, rochas ornamentais e tam-
bém argilas”, explicou o autarca,
durante a assinatura do protocolo.

Além do Município de Porto de
Mós, a iniciativa junta a Associação
Cluster Portugal Mineral Resourses,
a Quercus e a Associação para a Ino-
vação e Tecnologia na Pedra Natu-

ral. Esta última é promotora do Cen-
tro para a Inteligência e Tecnologia
na Indústria da Pedra Natural (Sto-
neCITI), que tem como entidades
fundadoras a Assimagra, que repre-
senta a indústria portuguesa dos
recursos minerais, e o Instituto Supe-
rior Técnico, também envolvidas no
projecto.

Nas intervenções que fizeram,

os representantes das várias enti-
dades destacaram o envolvimen-
to da associação ambientalista Quer-
cus, considerado “revelador” do
caminho que o sector dos recursos
minerais “quer trilhar na busca pela
competitividade e pela sustenta-
bilidade ambiental”, como referiu
Miguel Goulão, presidente da Assi-
magra. 

Ourém

MOVE escolhe 
engenheira
biofísica para
candidata

z Formada em engenharia biofísi-
ca, Anabela Pereira vai ser a cabe-
ça-de-lista do MOVE - Movimento
Independente, à Câmara de Ourém,
concelho de onde é natural. O anún-
cio foi feito, no sábado, numa ses-
são de apresentação dos candida-
tos do movimento aos vários órgãos
autárquicos.

Entre os nomes anunciados está
o de João Pereira, que irá encabeçar
a lista à Assembleia Municipal. Foram
ainda apresentados dez dos 13 can-
didatos às juntas de freguesia, fal-
tando fechar o processo em Espite,
Alburitel e Urqueira.

Com experiência na área da ges-
tão e do ordenamento do território,
Anabela Pereira, natural de Seiça,
iniciou a sua ligação ao MOVE em
2016, como formadora na escola
autárquica do movimento. 

No seu primeiro discurso como
cabeça-de-lista, a candidata admitiu
a "surpresa" pelo convite e revelou
as duas condições que impôs para o
aceitar. A primeira passava por ter
uma candidatura "independente de
qualquer força política". A segunda
estava relacionada com o programa
eleitoral do MOVE, que, "além de
obras e de infra-estruturas", teria de
traduzir "um projecto estratégico para
o desenvolvimento sustentável do
concelho, tecnicamente exequível".
A fixação de jovens no concelho e a
criação de um plano para o turismo
serão outras das prioridades.

Durante a sessão, Vítor Frazão,
presidente do MOVE, que em 2013
e 2017 liderou a lista à Câmara, teceu
fortes críticas às alterações à Lei
Autárquica, - que estão agora a ser
revertidas - com o objectivo de "coar-
tar a liberdade, a democracia e a
igualdade dos movimentos inde-
pendentes".

Polémica entre Junta da Golpilheira e presidente da Câmara 

Autarca da Batalha acusado de agir como “dono disto tudo”
z A menos de seis meses das elei-
ções autárquicas, estalou o ver-
niz entre o executivo da Junta de
Freguesia da Golpilheira (PS) e o
presidente da Câmara da Bata-
lha (PSD). Num comunicado
publicado na página de Facebook
da Junta, o líder do Município é
acusado de agir como “o dono
disto tudo”, com o executivo da
freguesia a alegar que não lhe é
dado conhecimento dos projec-
tos que a Câmara executa na Gol-
pilheira. 

“Temos um presidente de
Câmara que não respeita, nem
reconhece o poder local. Execu-

ta, desde o início do mandato,
obras na nossa freguesia sem nun-
ca dar conhecimento oficial das
mesmas, nem à Junta de Fregue-
sia nem à Assembleia”, pode ler-
se no comunicado, onde são apon-
tados vários exemplos. 

Um deles é a denominada Eco-
via Vale do Lena, que a Câmara
está a criar e que atravessa “gran-
de parte” da freguesia. “Nunca
nos foi apresentado o projecto,
que devia ter sido discutido com
a Junta, já que está a ser criado
num caminho agrícola aberto por
esta autarquia”, expõe José Fili-
pe, presidente da Junta.

O pautarca da Golpilheira reve-
la que tem recebido “diversas recla-
mações e pedidos de esclareci-
mento” sobre a obra aos quais não
consegue responder por “falta de
informação”. 

Em resposta, o presidente da
Câmara lembra que o projecto está,
desde 2019, incluido no plano de
actividades do Município, apro-
vado por unanimidade pela Assem-
bleia Municipal, onde estão “repre-
sentantes da freguesia”. 

Paulo Batista Santos diz ainda
que, antes do início da obra, foi
enviada uma comunicação a “todas
as entidades envolvidas, Junta

incluída”, com uma apresentação
do projecto e imagens. “Estou dis-
ponível para dar os esclarecimentos
que forem necessários. É um exce-
lente projecto, de cariz intermu-
nicipal, na área da mobilidade sua-
ve”, realça o líder do Município. 

Sobre o restante teor do comu-
nicado, Paulo Batista Santos con-
sidera tratar-se de “politiquice
própria de ano eleitoral”. Critica,
contudo, o facto de ter sido utili-
zado um meio institucional – a
página oficial da Junta de Freguesia
no Facebook - para fazer um ata-
que político-partidário ao presi-
dente da Câmara”. Anabela Pereira


