Setúbal, 07 de Novembro de 2018

PRESS RELEASE

“Melhoria das Acessibilidades
Marítimas ao Porto de Setúbal”
Sessão de Esclarecimento

A APSS realizou ontem [6 de Novembro], no Auditório do seu edifício sede, uma sessão de
esclarecimento relativa ao projeto de “Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao Porto de
Setúbal” em que participaram 200 pessoas, na qual foi possível esclarecer um conjunto de
questões que vinham sendo objeto de informação insuficiente e incorreta.
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A sessão, liderada pela Presidente do Conselho de Administração da APSS, Lídia Sequeira, contou
com a presença do Biólogo e Professor no ISPA – Instituto Universitário de Ciências Psicológicas,
Sociais e da Vida, Manuel Santos, da responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental realizado
pela Proman – Centro de Estudos e Projetos, SA, Paula Mendes e do responsável pelo estudo de
hidrodinâmica realizado pela Hidromod – Modelação e Engenharia, Lda., que, durante perto de
6 horas, prestaram os esclarecimentos técnicos sobre os estudos desenvolvidos e sobre a
intervenção prevista, abordando e debatendo amplamente as questões colocadas pela
assistência, no âmbito das preocupações ambientais, da sustentabilidade e desenvolvimento da
cidade de Setúbal e das atividades desenvolvidas no rio Sado.

A iniciativa insere-se na campanha de esclarecimento da opinião pública promovida pela APSS
sobre o projeto que consiste na melhoria das acessibilidades marítimas ao Porto de Setúbal,
projeto estruturante indispensável à modernização do Porto de Setúbal, a par de outros em
curso como a melhoria do acesso ferroviário com a eletrificação da linha férrea no porto, a
modernização do VTS (controlo de tráfego marítimo) e a JUL – Janela Única Logística que
estenderá a JUP a toda a cadeia logística nacional, na interligação com os meios de transporte
terrestres, com os portos secos e com as plataformas logísticas, numa lógica intermodal.
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