
 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

 
 
ENTRE: 
 

O MUNICÍPIO DO BARREIRO, adiante designado por MUNICÍPIO, com sede no Barreiro, na 

Rua Miguel Bombarda, pessoa coletiva de direito público n.º 506 673 626, aqui representado 

por Carlos Humberto Carvalho, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal do Barreiro;  

 

A ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A., adiante designada por APL, com sede em 

Lisboa, na Rua da Junqueira, n.º 94, pessoa coletiva/NIF 501 202 021, aqui representada, por 

Marina Lopes Ferreira, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração;  

 

A BAÍA DO TEJO, S.A., adiante designada por BAÍA DO TEJO, com sede no Barreiro, no Lar-

go Alexandre Herculano, pessoa coletivo n.º 502 288 698, aqui representada por Sérgio Paulo 

Barradas Saraiva, na qualidade de Administrador Executivo; e 
 

A ORDEM DOS ARQUITECTOS - SRS, adiante designada como OASRS, Associação Pública 

de direito público, titular do cartão de identificação de pessoa coletiva nº 500802025, com sede 

na Tv. do Carvalho, 23-25, 1249-003 LISBOA, neste ato representada por Rui Leonel Gomes 
Alexandre, na qualidade de Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul (CDRS); 
 
 

Considerando que: 

 

- O MUNICÍPIO, enquanto autarquia local, tem como atribuições a promoção e a salvaguarda 

dos interesses próprios da respetiva população, nos domínios de intervenção previstos na 

Lei número 75/2013, de 12 de Setembro, designadamente nos transportes e comunicações, 

proteção civil, ambiente, promoção do desenvolvimento, ordenamento do território e urba-

nismo, património, habitação e equipamentos urbanos, na área do respetivo concelho; 

 

- O MUNICÍPIO, tem, entre outras, competências de participar, com outras entidades, no pla-

neamento que diretamente se relacione com as atribuições do município, colaborar no apoio 

a programas e projetos de interesse municipal, em parceria com as entidades da administra-

ção central, exercer o controlo prévio (licença, comunicação prévia ou autorização de utiliza-

ção), designadamente nos domínios da construção, reconstrução, demolição ou conserva-

ção de edifícios, bem como emitir parecer sobre projetos de obras não sujeitas a controlo 

prévio. 

 

- A APL tem por objeto a administração do porto de Lisboa, visando a sua exploração econó-

mica, conservação e desenvolvimento e abrangendo o exercício das competências e prerro-

gativas de autoridade portuária; 
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- A APL é a entidade que exerce a jurisdição do porto de Lisboa, definida no Decreto-Lei 

336/98 de 3 de Novembro, abrange, na vertente terrestre onze concelhos: Oeiras, Lisboa, 
Loures, Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal e Almada, 

estendendo-se por cento e dez quilómetros ribeirinhos. Na sua vertente flúvio-marítima abar-

ca uma superfície de trinta e dois mil e quinhentos hectares, tendo como limites, a jusante, o 

alinhamento das Torres de São Julião e Bugio e a montante, Vila Franca de Xira; 

 

- A APL, de acordo com os seus estatutos, assegurará o exercício das competências necessá-

rias ao regular funcionamento do porto nos seus múltiplos aspetos de ordem económica, 

financeira e patrimonial, de gestão de efetivos e de exploração portuária e ainda as ativida-

des que lhe sejam complementares, subsidiárias ou acessórias; 

 

- A BAÍA DO TEJO enquanto empresa do setor empresarial do Estado, proprietária e gestora 

de ativos imobiliários objeto de intervenção no âmbito do projeto Arco Ribeirinho Sul, 

nomeadamente nos concelhos do Barreiro e Seixal, para além da missão que já detinha de 

gestão e requalificação ambiental e urbanística do seu património, assumiu ainda, através do 

Decreto-Lei nº 57/2012, 12 de março, as atribuições e competências relativas à promoção do 

projeto do “Arco Ribeirinho Sul”; 

 

- O projeto do “Arco Ribeirinho Sul”, com enquadramento nas orientações estratégicas 

expressas nos instrumentos de gestão territorial de âmbito supramunicipal em vigor (PNPOT 

e PROTAML), visa requalificar, entre outros, o antigo complexo industrial da 
CUF/QUIMIGAL, constituindo-se como uma oportunidade enquanto alavanca do desenvol-

vimento do território designado como Arco Ribeirinho Sul no contexto da AML, que se pre-

tende constituir como «uma grande metrópole de duas margens centrada no Tejo»; 

 

- De forma a promover a requalificação urbana, empresarial e ambiental do território da ex- 

QUIMIPARQUE e áreas envolventes, foram desenvolvidas um conjunto de ações pelo 

MUNICÍPIO, concretizadas através da elaboração de documentos estratégicos de desenvol-

vimento territorial, urbano, empresarial, ambiental e patrimonial, bem como através da refle-

xão no âmbito da elaboração e revisão (em curso) de planos municipais de ordenamento do 

território, nomeadamente o plano de urbanização da Quimiparque e zonas envolventes 

(PUTQAE). 
 

- A ORDEM DOS ARQUITECTOS é uma Associação Pública de direito público, à qual compe-

te estatutariamente e legalmente, nos termos do Decreto-Lei n.º 176/98 de 3 de Julho, con-

tribuir para a defesa e promoção da arquitectura; 

 

- A Ordem dos Arquitectos, representa profissionais que exercem os actos próprios da profis-

são no domínio da arquitectura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e 
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desenho do quadro espacial da vida da população, visando a integração harmoniosa das 

actividades humanas no território, a valorização do património construído e do ambiente; 

 

- A Ordem dos Arquitectos, tem competências para colaborar com a Administração Pública, 

pronunciando-se, nomeadamente sobre assuntos relacionados com o ordenamento do terri-

tório e o património; 

 

- A Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos tem, entre outras atribuições, a realiza-

ção de assessorias, estudos, conferências e publicações que contribuam para um melhor 

esclarecimento público das implicações e relevância da arquitectura e do urbanismo, 

nomeadamente e no âmbito do presente protocolo, quanto à integração das actividades por-

tuárias no concelho do Barreiro. 

 

- No âmbito da Rede Transeuropeia de Transportes, do Plano Estratégico de Transportes 

(PETI) e do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa, importa proceder ao 

estudo da viabilidade da construção no Barreiro de um novo Terminal de Contentores para o 

Porto de Lisboa, bem como de todas as medidas de prevenção ambiental, de inserção urba-

na e respetivas acessibilidades; 
 

 

É acordado mutuamente e de boa-fé, celebrar o presente protocolo de colaboração, nos termos 

das cláusulas seguintes: 

 

1º 

Objeto  
 

1. Constituem objetivos deste Protocolo, criar as condições para concertação: 

 

A. Dos termos da colaboração, por parte da OASRS, na definição das linhas estruturantes 

para a elaboração do estudo e das abordagens de planeamento e projectual para a 

requalificação urbana, ambiental e paisagística do território do Quimiparque e áreas 

envolventes, no contexto da articulação entre a cidade, o terminal e a Área Logística 

Industrial e Tecnológica Anexa (ALITA). 

 

B. Dos princípios da colaboração entre a OASRS e as entidades subscritoras do presente 

protocolo, tendo em vista a colaboração na elaboração dos estudos e enquadramento 

das peças concursais ou outros procedimentos enquadrados na construção do Terminal 

de Contentores no Barreiro e da ALITA; 
 

C. Dos termos do apoio, por parte da OASRS, na divulgação e debate público que possam 

fazer sentido ou que as partes considerem pertinentes e que envolvam os processos 
supra indicados. 
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2º 

Comissão de acompanhamento 

 

1. No âmbito da comissão de acompanhamento criada ao abrigo do protocolo celebrado entre 

o Município, a APL, a Baía do Tejo, a Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.E., e EP - 

Estradas de Portugal, S.A., a OASRS poderá, a pedido da referida Comissão, colaborar 

e apoiar na definição da estratégia urbana e industrial do Barreiro. 

 

2. A APL, em articulação com os restantes membros da Comissão de Acompanhamento, for-

necerá à OASRS todo o apoio técnico e logístico necessário à realização das acções 

definidas no Art. 1º do presente Protocolo. 

 

3. A OASRS, no âmbito da Comissão de Acompanhamento referida no nº 1 do presente arti-

go, poderá constituir equipas de projeto e/ou grupos de trabalho especializados e/ou 

sectoriais que funcionarão, em qualquer caso, sob as suas diretrizes, tutela e acompa-

nhamento. 
 

3º 

Programação das ações 

 

As ações a desenvolver serão acordadas entre os subscritores deste protocolo.  

 

4º 

Validade e Eficácia  

 

O presente protocolo tem início a partir da data da sua assinatura, e vigorará até se considera-

rem totalmente realizadas as ações objeto do presente protocolo, podendo ser alvo de revisão, 

se alguma das partes o requerer, e pode ser rescindido em qualquer altura por iniciativa de 
uma das partes, se houver incumprimento do seu objetivo, ou no caso de impossibilidade 
superveniente. 
 
 
O presente protocolo foi feito em quatro exemplares, devidamente assinados, ficando um 
exemplar na posse de cada uma das partes. 
 
 
Lisboa, 11 de Dezembro de 2014 
 
 
 
 
 
________________________________ 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

DO MUNICÍPIO DO BARREIRO    

CARLOS HUMBERTO CARVALHO  
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_________________________________ 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A 

MARINA LOPES FERREIRA 
 
 
 
 
________________________________ 
ADMINISTRADOR EXECUTIVO  

DA BAÍA DO TEJO, S.A 

SÉRGIO PAULO BARRADAS SARAIVA 

 
 
 
 
 
________________________________ 
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO REGIONAL DO SUL 
DA ORDEM DOS ARQUITECTOS 
RUI LEONEL GOMES ALEXANDRE 
 
 

 


