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Realizou-se na Póvoa de Varizm, com a presença do Ministro do Ambiente, o 
9.º Encontro PME Inovação, onde se falou da forma como os negócios e a sus-
tentabilidade devem ser conceitos interligados. Decorreu no Garrett na tarde de 
segunda-feira, dia nacional do empresário, numa organização Cotec Portugal em 
parceria com a Câmara Municipal da Póvoa

Ministro do Ambiente na Póvoa 
para falar sobre inovação sustentável

O governante Pedro Matos Fer-
nandes explicou que as questões 
ambientais são "o maior desafio 
que a nossa sociedade enfrenta", 
e isso abrange áreas como a evo-
lução da economia e o sentido de 
prosperidade "a que a nossa espé-
cie ambiciona".

Trocando em miúdos, elaborou: 
"Os economistas reconhecem que 
a escassez das matérias-primas, a 

escassez da água e a concentração 
de gases carbónicos que conduz 
ao aquecimento global são as três 
principais ameaças ao desenvolvi-
mento económico".

Por isso, é importante que a ino-
vação valorize o ambiente porque 
"esse é o melhor negócio que podem 
fazer", concluiu.

Aires Pereira, enquanto presi-
dente da Câmara, falou da Póvoa 

como um importante centro pes-
queiro, conserveiro, e agrícola, e 
com grande ligação ao mar, pelo 
que adaptar os negócios à ques-
tão ambiental será indispensável.

Enquanto presidente da Lipor, 
transmitiu: "Somos hoje em Por-
tugal um dos raros operadores na 
área dos resíduos cujos municípios 
cumprem, globalmente, as metas 
que o país se propôs em matéria 

de reciclagem. Estamos, por isso, 
felizmente, cada vez mais longe 
do confinamento de resíduos em 
aterro. Estamos já, decididamente, 
na era da economia circular, ao ser-
viço da preservação dos recursos 

naturais e do combate às altera-
ções climáticas".

No final, foi entregue o Pré-
mio PME Inovação COTEC-BPI à 
empresa têxtil Inovafil, produtora 
de “fios inteligentes”.

O Programa da Orla Costeira 
(POC) está em fase de avalia-
ção técnica pelo Governo e de-
verá ser aprovado num período 
de quatro meses. A garantia é 
do Ministro do Ambiente, Pedro 
Matos Fernandes. 

Na Póvoa de Varzim e Vila 
do Conde alguns edifícios "terão 
que recuar" para se poder com-
pensar o avanço das águas do 
mar, que nos últimos anos leva-
ram 13 quilómetros da costa 
portuguesa.

Após a fase de discussão 
pública, o POC Caminha-Es-
pinho, que sinaliza demolições 
em vários edifícios na costa, 
nomeadamente Póvoa e Vila, 
está a ser reapreciado pelos 
serviços técnicos do ministé-
rio do Ambiente e, depois, será 

entregue para aprovação. "Quero 
acreditar que, num máximo de 
4 meses, o POC estará apro-
vado. Mas o processo ainda não 
está nas minhas mãos", fez saber 
Matos Fernandes, à margem da 
conferência da Cotec realizada 
na Póvoa. 

O ministro vincou a impor-
tância do POC: "Nós perdemos 
13 quilómetros de costa em Por-
tugal nos últimos anos. Não é 
uma forma de falar, é mesmo 
assim: o mar levou-os. Somos 
dos países da Europa que mais 
sofre com as alterações climá-
ticas".

Isso acontece por duas 
razões: a primeira tem a ver 
com a escassez de água num 
país marcado pela seca estru-
tural. A outra é o avanço do 

nível médio das águas do mar: 
"Isso não se resolve betonando 
a costa portuguesa", argumen-
tou. "O normal numa praia não 
é haver pedra e sim areia para 
proteger o avanço do mar. Por 
isso temos de fazer um esforço 
de adaptação ao território cos-
teiro, que tem grande sensibili-
dade e riqueza ambiental".

Pintado o contexto geral, falou 
concretamente sobre esta região: 
"Para manter a linha da costa o 
mais natural possível e reduzir 
o risco sobre as atividades que 
as pessoas desenvolvem, há de 
facto algumas casas que vão ter 
que recuar. Faremos isso com 
toda a normalidade e serenidade. 
Se há coisa que eu não ensino 
na Póvoa de Varzim é que o mar 
está a avançar sobre a terra".

Avanço do mar sobre 
a costa obriga a plano de ação
na Póvoa e Vila do Conde
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Ministro Pedro Matos Fernandes
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Varzim segue em frente na Taça e tem 
agora encontro marcado com Anadia P. 3
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VILA DO CONDE
Festa de Natal 
com neve e muita 
animação para 
as crianças no 
centro da cidade  
PÁGINA 21

SOCIEDADE
Prémio de 10 
mil euros em 
concurso de ideias 
para projeto de 
arquitetura 
PÁGINA 3

DESPORTO
Estreia inédita 
de atleta do 
Póvoa Futsal 
ao serviço da 
seleção nacional
PÁGINA 14

SOCIEDADE
Ministro alerta 
que edifícios 
na costa terão 
de recuar devido 
ao avanço do mar
PÁGINA 4

Festa da beleza poveira com casa cheia
PÁGINAS 8 A 10

FOLHA DESPORTIVA

Novo tapete de Beiriz já está na 
casa do Presidente da República   P. 2
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