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A Verbos do Cais-Unipessoal,Lda 
é uma empresa constituida em De-
zembro de 2016, com o capital social 
de 50,00 € (cinquenta euros) e que 
concorreu ao Concurso Público para 
a concessão do Porto de Recreio de 
Olhão. Alguns meses mais tarde pas-
sa a sociedade anónima e aumenta o 
capital.

Primeira curiosidade: o concurso pú-
blico foi lançado em 22/9/2016 e a 
empresa é constituida em data pos-
terior. A realidade é que a empresa 
consegue sair vencedora do concurso 
e fica com com a concessão do Porto 
de Recreio por 35 anos. Prepara-se 
para tomar posse do anteriormente 
chamado Porto de Pesca Artesanal e 
ainda uma vasta área dentro do Porto 
de Pesca. A referida empresa é ainda 
responsável pelas muitas centenas 
de m2 de construção para “infraes-
truturas de apoio” ao Porto de Re-
creio, de legalidade muito duvidosa, 
pois estão praticamente em cima do 

mar. Recorda-se que nas Ilhas Bar-
reira muitas dezenas de casa foram 
demolidas com o pretexto de que es-
tariam a menos de 50m do mar. 

Agora vem a parte mais chocante: 
pela ocupação deste imenso espaço 
público vai a empresa pagar a ridícula 
quantia de 1,07 € mais uma pequena 
percentagem dos lucros. Quanto vale 
um m2 da referida área, e ainda por 
cima com a “ marina” já construida? 
100?, 500? 1000?

Como é que as entidades responsá-
veis (Docapesca, Câmara Municipal 
de Olhão, Ministério do Mar) permi-
tem o “saque” de tão vasta  área do 
Domínio Público por um preço per-
feitamente simbólico de um euro?

Antigamente estas empresas eram 
apelidadas de ”empresas do regime” 
porque eram apoiadas e protegidas 
pelo Estado Ditatorial. Será que se 
assiste, em plena democracia, ao re-
nascimento deste tipo de empresas?

Por tuta e meia!

Comissão Coordenadora Concelhia de Olhão 
do Bloco de Esquerda

Avenida da República, Galerias Avenida, loja 6 
8700-308 Olhão

Seca 
ameaça 
Algarve!

Lê este e outros artigos em 

olhao.bloco.org

Lê este artigo na página central
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insuficiente
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fitas

Contacte-nos por correio eletrónico

olhao@blocomail.org



. 2

Sustentabilidade hidrica no 
Algarve

Devemos afastar 
a hipótese de 
construção de 
mais barragens 
porque a longo 
prazo corremos o 
risco de ter grandes 
reservatórios 
de água 
completamente 
secos.

Embora ainda muitos duvidem, a realidade é que as alte-
rações climáticas aí estão. Isto, a propósito da situação 
de seca que se vive em todo o Algarve, algumas chuvas 
que cairam em  Abril não inverteram a situação. Já vamos 
no sexto ano de seca (com quantidades de precipitação 
abaixo do normal) e nos dois últimos anos  praticamente 
não tem chovido.

 Alguns factos:

• Tem-se observado, no Sul do país, uma diminuição de 
30ml de precipitação por década, o que nos últimos 
50 anos corresponde a menos 150 ml.

• Sabe-se, que a região mediterrânica, tem estado a 
aquecer 20% mais rapidamente do que o resto do 
mundo e que tendo em conta as políticas globais em 
curso, as temperaturas podem subir, em média, 2,2º 
já em 2040 (por comparação às da época pré-indus-
trial-séc.XVIII).

• Em meados de Dezembro do ano passado ainda havia 
mais de um milhar de pessoas de 30 aldeias a serem 
abastecidas por autotanques porque os furos tinham 
secado ou estavam contaminados por quimicos.

Por outro lado, o consumo de água doce tem aumentado 
de forma exponencial, devido ao aumento das actividades 
ligadas ao turismo, mas sobretudo pelo crescimento da 
agricultura intensiva do olival, amendoal, abacate, citrinos 
e frutos vermelhos ( a agricultura  no  Algarve é responsá-
vel por cerca de 2/3 do consumo total de água ).

Perante este panorama, colocam-se basicamente dois 
cenários: captação de água no Pomarão e bombagem 
para as barragens existentes e centrais de dessalinização. 
Devemos afastar a hipótese de construção de mais bar-
ragens porque a longo prazo corremos o risco de ter gran-

des reservatórios de água completamente secos. Captar 
água no Pomarão e bombeá-la para as barragens existen-
tes, poderá ser uma hipótese com algum interesse,mas 
apenas quando o caudal do Rio Guadiana o permitir,o que 
só acontecerá durante alguns meses do ano. A dessalini-
zação também comporta alguns riscos ambientais pelas 
enormes quantidades de salmouras que resultam do pro-
cesso.

A verdadeira sustentabilidade hidrica ,no Algarve, só se 
consegue limitando o consumo para determinadas activi-
dades excessivamente gastadoras para os benefícios que 
trazem.

Mas estará a nossa elite política e económica preparada 
para limitar a construção de campos de golfe ou parar a 
expansão da cultura do abacate?
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Atentado ambiental 
em Olhão

A empresa concessionária das obras do porto de recreio, 
Verbos do Cais, também responsável pelas construções 
na marina, pela exploração progressiva de ancoradores 
limitrofes, por uma área de cerca de 31000m2 no Porto 
de Pesca, decidiu proceder à remoção de lamas e limpe-
za na zona do cais de embarque (T), tendo para o efeito 
construido uma rampa ( pedras e entulho) para permitir o 
acesso de maquinaria à ria.

Foram retiradas dezenas de toneladas de lamas tóxicas e 
contaminadas ( removidas junto ao esgoto ilegal do cais T 
) e posteriormente depositadas numa vala aberta junto do 
local onde decorrem as obras das futuras infraestruturas 
do porto de recreio.. Correr com os pescadores parece ser 
o objectivo. Aliás, parece ser evidente, que a limpeza só 
foi feita porque a zona vai passar a ser frequentada por 
gente “fina”.

Posteriormente, e com o objectivo de recolher testemu-
nhos, deslocou-se ao local o deputado do Bloco de Es-
querda eleito pelo Algarve que questionou os Ministérios 
do Mar e do Ambiente sobre o ocorrido.

Resposta do Ministério do Mar:

... apenas foi realizada uma operação de limpeza e remo-
ção de lixo, nomeadamente pneus, carros de supermerca-
do e plásticos, e não foi efectuada qualquer operação de 
remoção de inertes ( lamas)...

Parece que Lisboa não vê o que se passa em Olhão e acre-
dita em todas as “ patranhas que lhe impingem!

A FORÇA DO BLOCO FAZ A DIFERENÇA!

Os deputados municipais eleitos pelo BE votaram 
contra a proposta de delimitação da ARU apresenta-
da pela Câmara Municipal.

( ARU-área de reabilitação urbana- é uma área de-
finida dentro da cidade de Olhão e que oferece aos 
proprietárioa dos edifícios degradados a possibilida-
de de reabilitá-los com grandes vantagens, nomea-
damente a nível fiscal, com isenções ou redução de 
alguns impostos)

 A proposta da Câmara vai no sentido de alongar  a 
ARU para zonas do domínio pùblico portuário e ma-
rítimo ( zonas envolventes da antiga lota) e com o 
objectivo de facilitar “ futuros negócios de especula-
ção imobiliária”.

 A proposta do BE vai no sentido de inserir no seu 
perímetro edifícios históricos, nomeadamente a Re-
criativa Olhanense que é dos poucos edifícios histó-
ricos e culturalmente relevantes da nossa cidade.

Bloco não 
aprova 
delimitação da 
ARU
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Sabia que...
... de Março a Junho a Ambiolhão 
não fez a leitura dos contadores 
de água? Admitindo que foi devi-
do à pandemia que temos vindo 
a sofrer, essa falta pode-nos sair 
bem cara, pois o somatório da di-
ferença entre o consumo real e o 
estimado poderá conduzira uma 
subida de escalão com o respec-
tivo aumento dos preços da água, 
resíduos sólidos e saneamento.

Para evitar este prejuízo devemos 
comunicar mensalmente a respec-
tiva leitura do contador?

... durante o período de emergên-
cia a Administração da Empresa 
Municipal Mercados de Olhão 
mandou encerrar uma banca na 
praça das hortaliças/frutas, e que 
vende também mel, figos e frutos 
secos com o pretexto de não se 
enquadrar na categoria de “ pro-
dutos alimentares frescos”?

Interpretação de sábio, mas sem-
pre a prejudicar os operadores e 
sobretudo os consumidores que 
ficaram sem acesso aos produtos 
de primeira necessidade acima re-
feridos?

... num negócio que teve como 
parceiro a Ambiolhão, a Câmara 
Municipal de Olhão comprou a 
Belaolhão por cinco milhões de 
euros? Segundo o Presidente, o 
destino a dar ao espaço seria aco-
lher as oficinas camarárias e, no 
Verão funcionar como estaciona-
mento. Passados alguns meses, e 
Câmara Municipal de Olhão com-
pra a parte que era da Ambiolhão 
e é anunciado que o destino do es-
paço será um hotel.

O Presidente Pina, provavelmen-
te, reserva uma surpresa para os 
compradores do espaço: “será 
uma marina na doca”?

... construido, inicialmente, para 
acolher as pequenas embarca-
ções de pesca artesanal, o porto 
de recreio (em frente do jardim 
dos patinhos) está a ser “ocupa-
do” pela empresa Verbos do Cais 
que reserva para os pescadores 
apenas cerca de 20% do espaço?

Para afugentar os utilizadores a 
Docapesca aumentou algumas ta-
xas mais de 200%, levando mui-
tos à desistência e abrindo cami-
nho para que a empresa Verbos 
do Cais se torne “dona” da quase 
totalidade da frente de mar de 
Olhão. Ou não?   

A reabertura das escolas no con-
texto da atual pandemia está a ge-
rar receios e alguma insegurança 
entre os vários elementos da co-
munidade escolar.

Claro que o ensino presencial é da 
maior importância para o processo 
de socialização dos nossos jovens, 
mas no atual contexto, a abertura 
deveria processar-se respeitando 
um conjunto de regras, nomeada-
mente a higienização das mãos, a 
limpeza e arejamento das salas de 
aula e, sobretudo, manter a distân-
cia de segurança recomendada. 
Pelo que se conhece da realidade 
das nossas escolas, algumas, terão 
grandes dificuldades em cumprir 
os critérios recomendados, prin-
cipalmente ao nível do distancia-
mento entre alunos ( não será pos-
sível fazê-lo com turmas de 28-30 
alunos ) e também em relação à 
limpeza/arejamento dos espaços 
devido à falta crónica de funcioná-
rios que as escolas já vinham sen-
tindo e que se irá agravar porque as 
tarefas serão a dobrar.

Outro fator problemático, e que 
não tem solução à vista, é o dos 
professores e funcionários que 
integram grupos de risco. Terão 
todas as razões para procurar um 
atestado médico, o problema é que 
a partir do segundo mês terão o 
seu vencimento em risco. Muitas 
turmas ficarão privadas de aulas, 
e haverá outros professores para 
substitui-los?

Devido aos referidos constrangi-
mentos, o êxito no funcionamen-
to das escolas só será conseguido 
com o total empenho da comuni-
dade escolar que, muitas vezes, 
terá que redobrar esforços para 
cumprir, com as referidas limita-
ções, todas as regras de prevenção, 
evitando assim que o número de 
casos aumente para valores dificil-
mente controláveis.

As escolas em 
tempo de covid


