Setúbal, 17 de junho de 2020

PRESS RELEASE
Porto de Setúbal e Município assinam
Protocolos de Cooperação de Segurança
e Proteção Civil
A APSS – Administração dos Porto de Setúbal e Sesimbra, S.A. e a CMS - Câmara
Municipal de Setúbal assinaram ontem [16 de Junho], dois protocolos de cooperação
nas áreas da segurança e Proteção Civil, reforçando a parceria estratégica e decisiva para
o desenvolvimento das atividades ligadas à economia do Mar que têm permitido
aproximar a população do mar e das suas atividades.

Os protocolos que, contemplam as obras de beneficiação do quartel da Companhia dos
Bombeiros Sapadores de Setúbal, procedendo ao encapsulamento de produtos com
fibras de amianto, e a criação e gestão de um Centro de Interpretação de Riscos num
espaço cedido pela APSS, SA localizado no Jardim Eng. Luis da Fonseca, inserem-se na
continuação do papel ativo que a APSS tem na sociedade em matérias de boas práticas
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ambientais e sociais, reforçando a parceria de cooperação que tem com a CBSS em áreas
que englobam, entre outras, a formação, a segurança e combate a incêndios.
Durante a cerimónia a Presidente do Conselho de Administração da APSS, Lídia Sequeira
afirmou ser “uma satisfação para a APSS poder contribuir para a instalação deste centro
vocacionado para a vertente educativa”, bem como “para a melhoria das condições de
trabalho dos bombeiros sapadores.”
O apoio da APSS, ao abrigo da lei do mecenato, para os trabalhos de encapsulamento
da cobertura do quartel dos bombeiros, ascende a 60 mil euros.
A Presidente da Câmara de Setúbal, Maria das Dores Meira reforçou que “este
contributo é uma ajuda preciosa e uma mais-valia para a melhoria das condições de
trabalho dos bombeiros sapadores.”
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