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Figura do Distrito Facto do Ano

Faz reserva da idade, mas 
não consegue esconder as 
convicções muito vincadas e o 
fortíssimo sentido de orienta-
ção para a visão estratégica.

Maria Lídia Ferreira Se-
queira, licenciada em Econo-
mia, especialista em trans-
portes, gestora pública reco-
nhecida, com vasto currícu-
lo, é reservada, mas, quan-
do tem que falar, fala com a 
propriedade do conhecimen-
to e experiência dos velhos 
sábios.

Foi activista sindical e até 
simpatizante da UDP no pós-
25 de Abril.

Poucas pessoas tiveram 
em 2018 tanta infl uência e 
impacto como ela na região 
de Setúbal. A acção de Lí-
dia Sequeira atinge toda a 
península, com implicações 

fortes e directas de Setúbal 
ao Barreiro e Sesimbra.

Como presidente da Ad-
ministração do Porto de Lis-
boa, que é dona do projecto 
do Terminal de Contentores 
do Barreiro, mantém a cida-
de e o concelho, com tão rele-
vante vocação industrial, sus-
pensos dos avanços e recuos 
do processo. Entre os primei-
ros e os segundos estudos 
de impacte ambiental e lo-
calizações, mudaram-se po-
sições partidárias, refi zeram-
-se projectos e reformularam-
-se muitos aspectos dos ins-
trumentos de planeamento 
em construção. Quando Lídia 
Sequeira toma uma decisão, 
o terreno político e económi-
co treme no Barreiro.

Em Setúbal, com  APSS, a 
sua acção é ainda mais sentida 

e o seu nome fi cou bem mais 
conhecido no ano passado.

O Projecto de Melhoria das 
Acessibilidades Marítimas 
aos Porto de Setúbal, um in-
vestimento de 25 milhões de 
euros para que a cidade te-
nha “um novo porto”, como 
diz, geraram a maior reac-
ção social dos últimos anos 
no concelho. O medo do que 
as dragagens possam es-
tragar no Estuário do Sado 
e no Parque Marinho Luís 
Saldanha, ofuscou o brilho 
da prosperidade que o pro-
jecto promete. Lídia Sequei-
ra mostrou estratégia, priori-
dades bem defi nidas e ace-
nou com a nova marina liga-
da ao Cais 33 e até com um 
terminal de cruzeiros, mas 
nem essa perspetiva de so-
nho convenceu toda a gente.

Além disto, a experiente 
gestora conheceu em 2018 
o amargo gosto do “seu por-
to” paralisado pela luta labo-
ral. Foi vitima no Porto de Se-
túbal, o ano passado, da pre-
cariedade quase total do tra-
balho portuário, um mode-
lo de que os sindicatos dos 
estivadores a acusam de ter 
sido a criadora, quando pas-
sou pela Administração do 
Porto de Sines.

Esse problema está, pelo 
menos por agora, arrumado. 
Permanece a polémica das 
obras do porto de Setúbal 
e a incerteza do terminal no 
Barreiro.

A história dirá como a fi r-
meza, quase teimosia, de Lí-
dia Sequeira fi cará gravada 
no cimento dos anos. Porto, 
porto e meio?

Lídia 
Sequeira

Porto, porto e meio
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