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Nota Introdutória 

 

Em outubro de 2017 a população do Barreiro manifestou-se nas eleições 

autárquicas, sendo este o último orçamento deste executivo que tomou posse 

em 22 de outubro desse ano. Ao longo do nosso mandato três palavras 

estiveram sempre na nossa mente para operacionalizar o início de uma 

mudança para a qual a população do Barreiro se pronunciou positivamente: 

Foco, Investimento e Concretização. 

É através desta forma de estar na vida autárquica, de fazer política, mas 

essencialmente, de concretização no território de ações que melhorem de 

forma significativa a qualidade de vida dos barreirenses, no presente e no 

futuro, que temos procurado atuar, sabendo que temos ainda um longo 

caminho pela frente. 

Chegados aqui, estamos em condições de afirmar que, em grande parte, este 

objetivo foi alcançado! 

São visíveis as melhorias ao nível do espaço público, na rede de águas e 

saneamento, na educação e nas áreas sócio culturais. Melhorias possíveis 

porque se investiu, porque se aliou investimento público a investimento privado, 

porque acreditámos nas potencialidades da nossa terra e investimos em 

concordância com o desejo de as ver concretizadas. 

A conclusão do Polis será uma realidade, assim como a melhoria do espaço 

público nos terrenos do Gaio na R. Miguel Pais. Virámos, definitivamente, o 

Barreiro para o Rio, de forma ainda mais evidente com a empreitada de 

requalificação da Avenida da Liberdade, a Recosta como todos conhecemos, 

onde este orçamento contempla a sua concretização. Requalificámos o Moinho 

Pequeno e em 2021 iremos requalificar o Moinho Grande, erguendo das ruínas 

dois símbolos do nosso passado.  

Para além das ações concretizadas, demos passos importantes na resolução 

de alguns problemas que em 2021, terão a sua resolução definitiva. 

Apesar da consciência do dever cumprido, não foram tempos fáceis. 

Para além dos desafios que se nos colocam diariamente na resolução da coisa 

pública, enfrentámos e enfrentamos o problema da pandemia provocada pelo 

COVID-19. 

Desde a primeira hora que conseguimos enfrentar este problema, antecipando 

uma série de medidas que nos prepararam melhor para o desafio que tínhamos 

pela frente. 
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Desafio este, que, infelizmente, não sabemos quando terminará. No entanto, 

não viramos a cara à luta e continuaremos, como até aqui, a acreditar que, com 

o contributo de todos, o futuro do Barreiro será seguramente melhor. 

Também por isso o Barreiro aderiu à Tarifa Social da Água de atribuição 

automática, passando assim de pouco mais de 170 famílias beneficiárias para 

quase 7000 famílias. Iremos igualmente introduzir baixas no tarifário, possíveis 

não só pela capacidade orçamental existente, mas também, pelos 

investimentos feitos neste setor, em grande parte executados pelos nossos 

trabalhadores. 

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano que apresentamos este ano é um 

documento que concretiza, definitivamente, este acreditar no futuro. 

Construído em tempos de incerteza devido aos impactos do COVID-19, é um 

documento que, acreditamos, será mais um passo na afirmação do Barreiro e 

na sua capacidade de concretização. 

É um documento que, só é possível apresentar, devido à saudável situação 

financeira do Município, fruto de uma gestão eficiente e equilibrada, 

desenvolvida nos últimos 3 anos. 

É um documento que, tal como os anteriores, foi construído de acordo com 

todos os requisitos técnicos legais, evitando assim, derrapagens orçamentais 

que poderiam, no futuro, desequilibrar as contas do Município, apontando tal 

como os anteriores orçamentos apresentados, para uma elevada taxa de 

concretização. 

É um documento que para além de encerrar definitivamente uma série de 

problemas que se têm “arrastado” ao longo dos anos, permite planear o futuro. 

A Esquadra da PSP no Barreiro Velho será finalmente uma realidade, assim 

como a Escola EB1 + JI n.º 3 do Barreiro, resolvidos que estão os problemas 

que estas obras enfrentaram. 

A reabilitação do espaço público e a melhoria das acessibilidades da Av. da 

Liberdade, assim como, o reforço das pavimentações, será um contributo 

decisivo na mobilidade do Concelho. 

A zona envolvente ao Barreiro A será reabilitada, contribuindo para criar mais 

uma centralidade no Barreiro, ligando-a à R. Stara Zagora, e tornando espaços 

esquecidos em novas referências urbanas. 

As coberturas de amianto das escolas do Concelho estão, também, 

contempladas neste orçamento para serem removidas, terminando, desta 

forma, um problema de saúde pública e criando melhores condições de ensino 

aos nossos jovens. 
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Uma aposta clara na preservação e na valorização do património é dada com a 

reabilitação do Moinho de Maré Grande, assim como na reabilitação de uma 

antiga fábrica da Cuf para a construção da START UP Barreiro, num claro sinal 

de futuro, de criatividade e de vontade em seguir num caminho empreendedor. 

O alargar do apoio ao Movimento Associativo (fortemente afetado pela 

pandemia), assim como às Corporações de Bombeiros é o reconhecimento da 

importância destes setores na nossa vida quotidiana. Vertemos em apoio 

orçamental e não apenas em palavras a importância que estes setores têm 

para o Barreiro e para a sua população. 

A cultura, que pela primeira vez terá um orçamento superior a 1 milhão de 

euros, a educação, a ação social e o desporto, continuarão a ter uma aposta 

forte porque acreditamos no conhecimento, na qualidade de vida e na 

capacitação da nossa população. 

Em tempo de crise não cortamos nos apoios a quem mais necessita, 

reforçando assim laços de solidariedade e de apoio fundamentais para os 

barreirenses. 

A Unidade de Saúde Familiar do Alto do Seixalinho, irá ser finalmente 

construída, indo assim ao encontro de um anseio de décadas da população 

daquela freguesia e do Barreiro, num investimento integralmente suportado 

pela Autarquia.  

Por fim, um orgulho enorme em podermos definitivamente encerrar o Nicola e, 

com isso, proporcionar condições de trabalho dignas aos nossos trabalhadores 

num novo centro operacional, resolvendo um problema de décadas. 

Mas se todas estas concretizações nos dão a sensação de dever cumprido, 

não podemos nunca deixar de planear o futuro. Porque muito ainda há a fazer. 

Temos a consciência que a reabilitação urbana é um dos principais problemas 

do nosso Concelho pelo que, pretendemos dar passos decisivos na sua 

resolução. 

Fazemos por isso uma aposta na reabilitação do espaço público e das 

infraestruturas do Barreiro Velho (aliado à concretização da Esquadra da PSP), 

assim como um programa de desenvolvimento de habitação a custos 

controlados, quer através da aquisição e reabilitação de habitações, quer 

através da construção, serão contributos essenciais nesta área, com a fixação 

de população jovem que trará novas dinâmicas e vivências a zonas do 

Concelho mais problemáticas. Este é um dos caminhos que este orçamento 

aponta para as bases da sua concretização. 

Lançaremos o projeto e a empreitada da nova Piscina dos Fidalguinhos de 

modo em que 2022 esta seja uma realidade, aumentando assim, a oferta de 
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equipamentos desportivos no Concelho, numa vertente onde temos carências 

identificadas. 

Continuaremos igualmente a olhar para os Transportes Coletivos do Barreiro 

como o marco que são na nossa cidade. Concretizada a renovação integral da 

frota, a instalação do posto de abastecimento de Gás Natural, o continuo 

recrutamento de profissionais entre outros investimentos, seguidos por este 

período de crise pandémica que veio colocar travão ao crescimento que estava 

a ocorrer, não deixaremos nunca de afirmar a sua importância, para não só o 

desenvolvimento, mas igualmente para a atratividade do Concelho do Barreiro. 

Por fim, uma palavra de enorme gratidão para todos os Trabalhadores do 

Município do Barreiro. 

O esforço, dedicação e profissionalismo demonstrado, mesmo em tempos 

conturbados, permitiu que o Barreiro seja hoje uma terra com melhor qualidade 

de vida e que podemos acreditar que com esta vossa forma de atuar, os 

nossos sonhos, serão, num futuro cada vez mais próximo, uma realidade. 

 

 

Frederico Rosa 

 

 


