
111 A ERSAR - Entida-
de Reguladora dos Servi-
ços de Águas e Resíduos 
distinguiu a INOVA-EM, 
organizadora da Expofa-
cic, em Cantanhede, com 
o Selo de Qualidade da 
Gestão de Resíduos Urba-
nos.

A cerimónia de entrega 
das distinções relativas ao 
sector dos resíduos reali-
za-se no dia 19 de abril, 
no âmbito do 12.º Fórum 
Nacional de Resíduos.

Dos 11 parâmetros de 
avaliação a que foi sujei-
ta, a empresa municipal 
situou-se no melhor nível 
de classificação em oito, 
destacando-se em aspe-
tos como Acessibilidade 
Física do Serviço, Aces-
sibilidade do Serviço de 
Recolha Seletiva, Acessi-
bilidade Económica do 
Serviço, ou Reciclagem 
de Resíduos de Recolha 
Seletiva.

“Identificar, distinguir e 
divulgar casos portugue-
ses de referência relativos 

à prestação dos serviços 
de abastecimento público 
de água, saneamento de 
águas residuais urbanas 
e gestão de resíduos ur-
banos e assim contribuir 
para a melhoria dos secto-
res” é o objetivo deste re-
conhecimento, atribuído 
em parceria com o jornal 

Água&Ambiente.
O júri é composto por 

responsáveis da iniciativa 
e várias entidades do setor 
- Associação Portuguesa 
de Distribuição e Drena-
gem de Águas (APDA), a 
Associação Portuguesa 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (APESB), a As-

sociação Portuguesa dos 
Recursos Hídricos (APRH), 
a ESGRA - Associação para 
a Gestão de Resíduos, a 
APEMETA - Associação 
Portuguesa de Empresas 
de Tecnologias Ambien-
tais e a DECO - Associação 
Portuguesa para a Defesa 
do Consumidor.

GNR já levantou 
71 autos por 
falta de limpeza 
em terrenos 
florestais

111 A GNR já levantou, 
em todo o país, 71 autos 
de contraordenação a pro-
prietários por falta de lim-
peza de terrenos florestais, 
que podem ficar sem efeito 
se a limpeza for assegurada 
até 31 de maio.

“Desde o dia 2 de abril 
já foram elaborados pela 
GNR 71 autos de contraor-
denação”, avançou ontem 
o chefe da seção do Serviço 
de Proteção da Natureza e 
Ambiente (SEPNA) do Co-
mando Territorial da GNR 
Viana do Castelo, Miguel 
Branco.

O responsável, que fala-
va aos jornalistas durante 
uma ação de fiscalização 
realizada em Viana do Cas-
telo e Caminha, adiantou 
que desde 15 de janeiro 
esta força policial efetuou, 
em todo o país “7.760 
ações de sensibilização 
que alcançaram 111.522 
pessoas”.

O militar adiantou que a 
fase de sensibilização dos 
proprietários “superou as 
expetativas”, com “uma 
adesão muito grande” às 
ações promovidas, consi-
derando que essa partici-
pação se reflete em “cada 
vez mais terrenos limpos”.

Miguel Branco explicou 
que, após a elaboração do 
auto de contraordenação, 
é informada a Câmara Mu-
nicipal, que “irá notificar o 
proprietário e dar-lhe um 
prazo para fazer a limpe-
za”.

“A partir do dia 1 de ju-
nho vai ser verificada, no-
vamente, a situação. Se o 
proprietário não efetuou a 
gestão de combustível até 
31 de maio vai ser notifica-
do para o pagamento da 
contraordenação ou para 
apresentação de defesa 
para constar no processo 
de contraordenação”, es-
pecificou.

Ferido ligeiro 
após colisão 
na Mealhada

111 Um homem de 47 
anos foi ontem encaminha-
dos para os Hospitais da 
Universidade de Coimbra, 
na sequência de uma coli-
são entre um ligeiro e um 
motociclo, na Mealhada. 
O acidente ocorreu pelas 
15H40, na rotunda que se-
gue para o Luso, e vitimou 
o condutor do motociclo, 
natural de Anadia, que terá 
fraturado um braço em re-
sultado da colisão.

No local estiveram dois 
elementos dos Bombeiros 
Voluntários de Anadia, 
tendo a GNR local tomado 
conta da ocorrência. B.N.P.

Relações luso- 
-britânicas “o 
mais próximas 
possível” 
após o Brexit

111  As relações ente 
Portugal e o Reino Unido 
vão continuar a ser “o mais 
próximas possível” depois 
do Brexit, prometeu on-
tem o primeiro-ministro, 
António Costa, após um 
encontro com a homóloga 
britânica, Theresa May.

À saída de Downing Stre-
et, residência oficial do 
chefe do Governo britâni-
co, Costa disse que o prin-
cipal tema em debate foi a 
saída do Reino Unido da 
União Europeia, o Brexit, e 
o impacto na situação dos 
cidadãos portugueses resi-
dentes e dos britânicos que 
residem e que visitam ha-
bitualmente em Portugal.

Costa reiterou sobretudo 
o desejo de que “as relações 
possam ser o mais próxi-
mas possível, em particular 
no domínio da cooperação 
na área das ciências e da 
investigação científica, no 
domínio do ensino supe-
rior e no domínio das rela-
ções económicas”.

O chefe do governo por-
tuguês lembrou que o 
investimento britânico 
quintuplicou em 2017 re-
lativamente a 2016.

“O desejo que temos é 
que, depois do Brexit, es-
sas relações económicas 
se continuem a desenvol-
ver, não só como parcei-
ros comerciais, que já têm 
um nível muito elevado, 
mas sobretudo ao nível do 
investimento, para além 
de continuarmos a contar 
com o Reino Unido como 
principal mercado emissor 
de turismo”, salientou.

Dueceira considera desequilibrada 
a distribuição de apoios do PDR 2020

INOVA-EM distinguida com 
Selo de Qualidade da Gestão 
de Resíduos Urbanos

111  A Dueceira ma-
nifestou ontem a sua dis-
cordância perante a “de-
sequilibrada” distribuição 
regional dos apoios do 
Programa de Desenvol-
vimento Regional (PDR 
2020) para as medidas 
florestais e exigiu uma re-
programação mais justa 
para o Pinhal Interior.

Em comunicado, a asso-
ciação de desenvolvimen-
to do Ceira e Dueça, que 
representa os municípios 
de Lousã, Miranda do Cor-
vo, Penela e Vila Nova de 
Poiares, solicita a maior 
atenção para a reprogra-
mação do PDR 2020 e a 
“discussão e programação 
da nova PAC para o perío-
do pós-2020”.

Citando o Relatório de 
Avaliação dos Incêndios 
ocorridos entre 14 e 16 
de outubro de 2017 em 
Portugal, a Dueceira refere 
que a região do Alentejo 
concentra “56,4 por cento 
dos fundos europeus (FE-

ADER) para as operações 
que integram a Ação 8.1 
Silvicultura Sustentável, 
em contraste com 36 por 
cento que somam o Cen-
tro (26,3 por cento) e o 
Norte (9,7 por cento).

A entidade assume esta 
tomada de posição “na ex-
pectativa de que contribua 
construtivamente para 

uma articulação e diálogo 
com o Governo, nomea-
damente com os órgãos 
da tutela com autoridade 
nesta matéria, conducente 
a uma visão estratégica da 
gestão florestal e a uma 
reprogramação coerente 
dos fundos afetados”.

Daí que a Dueceira apele 
a que esses fundos sejam 

canalizados “para ações 
que objetivem a preven-
ção e diminuição do ris-
co de incêndio florestal 
em zonas de maior risco, 
possibilitando uma maior 
eficácia dos meios nomea-
damente nos concelhos da 
sua área de abrangência, 
os quais se localizam na 
região que ainda possui a 
ousada e trágica denomi-
nação de pinhal interior”.

A associação de desen-
volvimento do Ceira e 
Dueça constata ainda que 
na programação em vigor, 
comparativamente ao pe-
ríodo anterior de 2007-
2013, existe um decrésci-
mo notório nas medidas e 
fundos do PDR destinados 
para a agricultura e, no 
seu âmbito, para a floresta.

De acordo com a Due-
ceira, as alterações intro-
duzidas, por força das 
tragédias ocorridas, “não 
atingiram o total de fun-
dos para as medidas flo-
restais”.

Distinção é atribuída pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Luís Antunes, autarca da Lousã, é o presidente da associação
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111  A combinação 
vencedora do concurso 
do Euromilhões, sorte-
ada ontem, é composta 
pelos números 14 – 27 - 
39 - 46 - 48 e as estrelas 
11 e 12. Esta informação 
não dispensa consulta 
na plataforma oficial do 
concurso.


