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ORÇAMENTO 2015 

 

DESENVOLVER O BARREIRO 

AFIRMAR O PODER LOCAL – REFORÇAR O SERVIÇO PÚBLICO  

 

 

I: 

1. UM CONCELHO A CONSTRUIR VONTADES 

A conjuntura económica, com a desativação da indústria tradicional pesada, as novas 

acessibilidades de transportes intermunicipais e regionais a nível da área metropolitana de 

Lisboa, o Tejo como produto turístico comum às zonas ribeirinhas do estuário, o interesse 

crescente, mesmo no plano internacional, sobre a história e património industriais, as 

necessidades de melhoria da qualidade de vida, a fixação do ensino superior politécnico, as 

orientações previstas nos documentos de âmbito regional (PROT- AML) ou a revisão, em curso, 

do plano diretor municipal, são fatores que levam ao repensar do nosso território em todo o 

seu potencial. 

Para além das transformações que se preveem para a zona da Baía do Tejo, apontamos à 

valorização das frentes dos rios Tejo e Coina, associando-as aos corredores verdes e à reserva 

natural da mata nacional da machada e sapal do Rio Coina, com a potenciação do seu usufruto 

qualificado por parte das populações. 

 

Construímos, ao longo do tempo, as condições necessárias para que hoje possamos afirmar 

um caminho e uma estratégia de posicionamento do município enquanto centralidade 

nacional, e potencialmente internacional, nos segmentos do turismo industrial e do 

conhecimento dos processos e tensões que envolveram as vagas de industrialização do 

Portugal dos séculos XIX e XX, associadas à formação de uma classe operária e de um território 

de resistência, trabalho e luta ainda hoje míticos e cada vez mais objeto de atenção e análise. 

Possuímos trabalho feito e definimos objetivos claros no que concerne à construção de um 

território e de um percurso mais transparentes e acessíveis. 

Apostamos na afirmação de uma estratégia de desenvolvimento local assente na valorização 

do património material, imaterial e natural. 



 

 
 

2 

Queremos reforçar os sentimentos de pertença a uma comunidade e a um percurso 

determinados. 

Tomamos por fundamental a construção de um concelho mais competitivo, detentor de mais e 

melhor conhecimento, capaz de identificar e aproveitar oportunidades de modernização 

tecnológica, cada vez mais capacitado para a prestação de um serviço público de qualidade 

crescente. 

Fá-lo-emos, sempre, promovendo a participação e envolvimento crescentes dos munícipes e 

da comunidade na construção, em sentido lato, destes ou de quaisquer outros objetivos. 

 

2. PODER LOCAL HOJE 

O Poder Local Democrático, pilar e símbolo arrojado da Revolução de Abril, é, crescentemente, 

objeto de uma ofensiva pensada, estruturada, global, manifestamente ideológica. 

Uma ofensiva que não se desliga da ofensiva global contra os direitos e conquistas do povo 

português. 

Uma ofensiva com raízes históricas, prolongada no tempo e amplamente intensificada nos 

últimos anos.  

Nela, encontram eco e corpo os objetivos de: 

Redução do Estado e, particularmente, das suas funções tutelares, de soberania e sociais, 

associada á alienação de funções e serviços públicos, reforço das privatizações, concessões e 

externalizações de serviços. 

Oneração crescente das populações, seja pela via do aumento de impostos, taxas ou tarifas, 

seja pela redução de salários e pensões. 

Redução do investimento. 

Aniquilação das condições de construção de uma resposta e de uma alternativa, reforçando 

sentimentos de paralisia, medo, desespero, afunilamento e dispersão (em múltiplos sentidos), 

dando cada vez mais sentido à ideia de que “nunca fomos tão livres, e nunca podemos alterar 

e influenciar tão pouco”. 

 

Depois da afirmação, sob o manto da necessidade, do caráter fundamental e imprescindível da 

reconfiguração do Estado e do quadro de direitos e garantias existente, deparamo-nos com 

uma fase qualitativa nova, em que os passos antes dados, e em que as medidas transitórias 

antes assumidas, se convertem em Leis que institucionalizam uma nova realidade que se vinha 

preparando e que se impõe também ao Poder Local Democrático. 

Podemos retratar a posição atual deste processo em quatro linhas fundamentais: 
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A imposição de asfixia financeira, a que se associam retenções abusivas, cortes, 

incumprimentos de legislação, as sucessivas Leis de Finanças Locais (com relevo para a últimas 

e para a forma como a mesma, por si só, consagra um conjunto vasto de medidas asfixiantes 

esboçadas em momentos anteriores), a regulamentação dos setores das águas, saneamento e 

resíduos ou o FAM. 

Uma crescente ingerência administrativa, associada a uma progressiva amputação da 

autonomia local e apontando cada vez mais à construção lata dos poderes de tutela como 

abrangendo dimensões de legalidade e mérito.  

A negação das condições fundamentais ao exercício de funções atribuídas, assente numa 

contração acentuada da estrutura orgânica, numa limitação dos recursos humanos 

abrangendo trabalhadores e dirigentes, numa amputação dos instrumentos de gestão ou 

numa degradação da relação com freguesias. 

O empobrecimento da expressão democrática do poder local, com redução do número de 

freguesias, limitação do papel das entidades intermunicipal ou intensificação das tendências 

de presidencialização e homogeneização de executivos. 

 

Menos não quer dizer melhor. 

Apenas um trabalho próximo das populações, dos trabalhadores e dos seus órgãos 

representativos, pode preconizar a mudança que importa construir. 

 

3. O BARREIRO HOJE – BREVE DIAGNÓSTICO DA EVOLUÇÃO DO CONCELHO NAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS 

 

O País atravessa uma grave crise económica e social com consequências gravíssimas no 

sistema financeiro, no tecido económico e empresarial e na situação social dos trabalhadores, 

das famílias e do povo português. 

O Poder Local Democrático não é alheio a esta crise. As autarquias do Barreiro não são alheias 

a esta crise. Vivemos imensas dificuldades. Enfrentamos a maior ofensiva de sempre contra o 

Poder Local Democrático. 

 

De concelho de “pleno emprego”, o Barreiro passou, ao longo das últimas décadas, para uma 

posição em que se sucedem taxas de desemprego quase sempre superiores à média nacional. 

De concelho em que a maioria da população trabalhava no próprio território, representando 

ainda um polo de emprego para as populações dos concelhos mais próximos, transitámos para 

um quadro em que a grande maioria da população trabalha fora, particularmente em Lisboa.  
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De concelho prioritariamente industrial (setor secundário), transformamo-nos num concelho 

predominantemente de serviços (setor terciário). 

Este percurso, traduzindo uma desqualificação e um empobrecimento do território e das suas 

populações, explica, em boa medida, a redução contínua e progressiva do número de 

empresas, bem como a perda, nos últimos 30 anos, de cerca de 18 mil habitantes. 

E mesmo que os resultados preliminares dos Censos 2011 indiquem uma estagnação, ao longo 

da última década, da população residente (2011:79.042, 2001:79.012), sustando assim, 

aparentemente, a tendência de descida, o fato é que, na península de Setúbal, os mesmos 

dados revelam um aumento global da população residente (+ 9 % face a 2001). 

Contudo, estes dados devem suscitar-nos uma leitura mais densa, alertando-nos para um 

conjunto de preocupações adicionais: 

Os setores mais jovens da população têm saído do concelho. Procurando emprego, melhores 

condições de vida e habitação mais barata.  

A população residente, à semelhança do que sucede no país, está cada vez mais envelhecida. 

O parque habitacional tem-se degradado, como é visível e evidente em várias zonas do 

concelho. 

 

Todos estes elementos têm causas e explicações. Nenhum deles é fruto do acaso.  

Sucedem-se como consequência de decisões e opções políticas das quais discordamos.  

A destruição do aparelho e da estrutura produtiva nacionais assumiram uma dimensão e 

reflexos profundíssimos no Barreiro. A forma como foram concretizados, sem a adoção ou, 

sequer, a ponderação das alternativas necessárias, agravaram ampla e dramaticamente os 

seus resultados. 

Continuamos a viver tempos difíceis.  

Como podemos, neste quadro, aceitar decisões que continuamente adiam a concretização da 

estratégia de desenvolvimento do concelho, da região e do país e que poderiam, de forma 

determinante, contribuir para a inversão da realidade descrita? 

O novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete, a rede de alta velocidade, a 

terceira travessia do Tejo, a ponte Barreiro/Seixal, a intervenção no parque escolar do ensino 

secundário no Concelho, são meros exemplos, agravados pela construção de uma agenda de 

gestão do novo período de fundos comunitários (Portugal 2020) que, parece, volta a não 

aproveitar integralmente o papel dinamizador do Poder Local Democrático ou as condições 

que permitiriam à Área Metropolitana de Lisboa recuperar atrasos significativos em diversas 

áreas. 
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4. ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. UM ESPAÇO POTENTE, DINÂMICO E VIBRANTE  

 

O Barreiro tem as condições e o potencial necessários para se assumir como parceiro de relevo 

no desenho e construção de uma estratégia regional e nacional de desenvolvimento.  

Fazendo-o, daremos um enorme contributo para a afirmação e progresso da área 

metropolitana de Lisboa, do país e do Barreiro, do mesmo passo que assumimos o nosso 

posicionamento num determinado contexto histórico e territorial, e nos preparamos para uma 

nova fase do nosso próprio desenvolvimento. 

 

Portugal precisa de uma Área Metropolitana de Lisboa mais potente, suscetível de afirmação à 

escala europeia. 

Consegui-lo, implica, antes do mais, lançar um novo olhar sobre essa mesma Área 

Metropolitana, sobre a cidade de Lisboa, sobre a península de Setúbal e sobre o arco 

ribeirinho sul. 

Só depois de vencidos e ultrapassados os desequilíbrios entre a margem norte e a margem sul 

pode a Área Metropolitana de Lisboa sê-lo verdadeiramente. Só então, do mesmo modo, 

podem ser tomadas medidas para que Portugal se assuma como porta atlântica da Europa, um 

espaço de encontro entre o Mediterrâneo e o Atlântico, entre Europa e África, um espaço de 

encontro de vidas, culturas, religiões e diferentes modelos de desenvolvimento. 

Só então, pode Portugal afirmar-se e ser na Europa e no seu contexto. 

  

Assumimos um papel de relevo no processo de construção de uma agenda metropolitana 

assente nos princípios da: 

Promoção da coesão territorial, enquanto elemento propiciador dum novo equilíbrio na 

ocupação do território regional e nos fluxos de pessoas e bens.  

Mobilidade regional, reforçada em ações e investimentos de racionalização e integração dos 

serviços de transporte e mobilidade disponibilizados por diversos operadores e atores no 

quadro metropolitano. 

Eficiência dos serviços de interesse geral, cada vez mais suportados em redes mais 

inteligentes, com a incorporação de componentes de informação e comunicação que confiram 

mais poder aos cidadãos.  

Internacionalização, construída sobre um duplo segmento de infraestruturas portuárias, 

aeroportuárias, ferroviárias e logísticas, e, bem assim, sobre a relevância da língua portuguesa 

no mundo enquanto fator de difusão cultural, de reforço das funções políticas, de potenciação 
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das redes de trocas na europa e junto da comunidade de países de língua portuguesa, da vida 

científica e profissional, do turismo de congressos e eventos e do ensino superior.  

Difusão do conhecimento e da tecnologia, com particular enfoque na formação do capital 

humano e na capacitação da decisão e gestão empresarial. 

Melhoria da competitividade e da descentralização das oportunidades territoriais de 

investimento e criação de riqueza. 

 

 

II: 

 

1. EIXOS PRIORITÁRIOS  

PRESENTE E FUTURO 

Podemos identificar com alguma clareza, um conjunto de questões cujo alcance e relevância as 

tornam fatores transversais de referência na construção de uma imagem e de uma estratégia 

para o Barreiro num horizonte de 5 a 10 anos. 

A evolução das perspetivas de desenvolvimento sobre o território da antiga CUF/Quimigal 

projeto (a que hoje, em parte, se associa a possibilidade de reforço da atividade portuária), a 

legislação autárquica, o novo ciclo de fundos comunitários, a evolução da situação financeira 

da câmara, a capacitação dos trabalhadores das autarquias. 

Somam-se a estes, as questões da participação, democracia e cidadania, do investimento nas 

frentes de água, do desenvolvimento económico, da afirmação identitária, da música, do 

desporto, da educação, da formação e da capacitação. 

 

1.1.  Barreiro, Uma Grande Equipa  

Terra de Democracia, Participação e Cidadania 

Apostamos numa forte dimensão participativa. Na capacidade da autarquia para estar, falar e 

construir soluções com todos.  

A sua construção e materialização, dependem de trabalho diário. Dependem, em boa medida, 

de pequenos gestos. Da capacidade de ouvir. Da disponibilidade para convencer e para ser 

convencido.  

Devemos considerar as pequenas e as grandes ações, que nos permitam aprofundar 

mecanismos e percursos de participação e proximidade às populações.  
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Elaboramos um plano de desenvolvimento da participação, democracia e cidadania que deve 

conter, ao lado de velhas e novas propostas, as opções participadas (freguesias, locais, 

trabalhadores, comunidade educativa, seniores, entre outras), os roteiros das freguesias, as 

reuniões públicas de câmara descentralizadas, o aprofundamento da rede municipal de 

conselhos, observatórios e comissões municipais, assente num maior envolvimento dos vários 

serviços municipais (alimentando-os) e na abertura crescente à comunidade, um modelo de 

aproximação ao município e às populações, designadamente através da discussão programada 

de projetos, obras e ações em concreto, bem como uma proposta e um calendário de 

iniciativas temáticas de participação capazes de abordar temas cujo impacto e dimensão 

exigem e suscitam um tratamento (desde logo no contexto de fóruns municipais) a outra 

escala: vejam-se os exemplos da relação com o movimento associativo, com as empresas e 

empresários ou com a comunidade educativa, a análise e debate de grandes projetos 

municipais ou os vetores da identidade, do património e do nosso percurso histórico, estes, 

presentemente, com um território privilegiado de abordagem no espaço memória e nos 

caminhos e instrumentos que se veem construindo em torno da nossa história e património. 

 

A estes elementos, outros se associam e devem continuar a associar.  

A incorporação das componentes de informação, comunicação e novas tecnologias enquanto 

meios de participação e cidadania, criando condições para que se avance, no longo prazo, para 

um quadro avançado e sólido de e – participação.  

Um plano de comunicação, critico, capaz de potenciar o que somos, temos e fazemos. Apto a 

posicionar-nos no contexto local, regional e nacional. Intimamente entrosado com a ação da 

autarquia e com os seus objetivos. Galvanizador do esforço a empreender. Próximos dos 

serviços, das suas metas e prioridades. Arrojado.  

A atenção que, permanentemente, importa prestar ao plano geral e à macro escala é 

reforçada por um cuidado atento e por uma atenção pormenorizada à pequena escala, aos 

pequenos espaços de organização e debate, às raízes e afirmações de liberdade e resistência 

que vão nascendo ao nível do bairro, da rua, da associação, da escola.  

Encontramos um caminho e uma estratégia de projeção e valorização do Barreiro. 

Internamente reconhecível, legível e experienciável. O trabalho, a indústria, a luta, a 

resistência, marcam-nos. Este Barreiro cresce ao lado do Barreiro novo que nasce. São o 

mesmo.  

Devemos, numa perspetiva de curto, médio e longo prazos, avaliar e encontrar os caminhos de 

aprofundamento do processo de descentralização e de aproximação a uma rede de 

desenvolvimento local. 
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1.2. Barreiro. Trabalhar, Viver e Usufruir.  

Terra de Desenvolvimento.  

Território Central na AML e no País. 

 

Assumimos, enquanto fatores prioritários para o crescimento e futuro do Barreiro, o 

desenvolvimento económico, o investimento e a criação de emprego. 

Importa apostar nos atuais espaços empresariais, na Quimiparque, em Coina, nas Rebelas ou 

em Sete Portais.  

Devemos assumir, sempre, um papel de relevo, proactivo, na atração de atividade económica, 

do mesmo passo que trabalhamos mais intensamente a relação com o “mundo” empresarial 

do Barreiro. 

Fazemos um esforço para, juntamente com entidades públicas e privadas, construir e 

promover parcerias para o desenvolvimento. 

Continuamos a intervir com o objetivo de diversificar a base económica empresarial do 

concelho (indústria tradicional e logística, economia dos rios e mar, conhecimento e 

investigação, economia social, património e cultura-criatividade) bem como a existência de 

serviços de interesse geral. 

Cabe-nos encontrar um espaço para o turismo como atividade que pode atrair nichos de 

relevo; do turismo náutico ao patrimonial, cultural e desportivo, todos suscetíveis de 

contribuir para a valorização económica das bacias do Tejo e Coina, envolvendo-as numa 

estratégia de economia de mar, tão necessária à região e ao país. 

Neste sentido, devemos procurar dar passos na elaboração do plano de desenvolvimento 

turístico do Barreiro, ponderando ainda a possibilidade e interesse de realização de uma 

iniciativa internacional de reflexão sobre o aproveitamento futuro da área e património 

ferroviário e industrial não utilizado. 

De igual modo, procuraremos estabelecer os moldes de um acordo com a REFER e a entidade 

de turismo visando a recuperação, para atividade turística, da antiga estação fluvial da Av. dos 

Sapadores, fazendo-o no âmbito de um esforço contínuo de manutenção e alargamento do 

papel da atividade ferroviária no concelho ao qual, em boa medida, dá corpo o relatório 

entregue ao secretário de estado relativo à salvaguarda e dinamização do património 

ferroviário. 

Queremos encontrar os caminhos de construção de uma rede de instituições de ensino, 

formação e conhecimento capazes de potenciar a atividade económica e ajudar ao 

crescimento económico sustentado. 



 

 
 

9 

 

A possibilidade, atualmente em cima da mesa, de alargamento da atividade portuária, 

particularmente pela via da possível localização no Barreiro do novo terminal de contentores, 

assume particular relevância e deve merecer toda a nossa atenção no contexto da visão 

estratégica que vimos construindo para os antigos territórios industriais. 

Identificamos um conjunto de questões determinantes, a vários níveis, para que possamos dar 

a nossa concordância à localização do terminal de contentores no Barreiro: as técnico-

portuárias, as ambientais, as de acessibilidades e mobilidade, as de inserção urbana e plano de 

vista ou as de impacto económico na região. 

A par destas, outras questões subsistem às quais é necessário continuar a procurar dar 

resposta: p.e., a plataforma logística, portuária, industrial e tecnológica. 

 

A construção e afirmação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável e planeado, 

capaz de contribuir ativamente para os objetivos de regeneração e inclusão que pretendemos 

ver prosseguidos, implica um conjunto de passos e iniciativas, com diferentes níveis de 

urgência, em que devemos focar a nossa atenção. 

A conclusão do processo de revisão do plano diretor municipal, a resolução dos problemas de 

várias Augis, a elaboração ou conclusão de alguns planos de pormenor integram-se neste 

objetivo.  

Paralelamente, devemos terminar, iniciando depois um processo de concretização, o plano de 

mobilidade, a rede ciclável e a rede de hortas urbanas. 

O território da CUF/Quimigal é, particularmente no contexto do arco ribeirinho sul, um 

elemento nodal para o futuro do concelho. Trabalhamo-lo de forma permanente e sistemática. 

Procuramos que ele represente um espaço de qualificação do concelho e da cidade. De 

desenvolvimento económico, de criação de riqueza e de emprego. Associamo-lo a novas 

atividades ligadas à produção, à atividade portuária, à logística, às novas tecnologias, às 

energias, ao saber, à cultura, ao património e à qualidade de vida. Apoiamos nele e no seu 

futuro uma possibilidade de transformação do Barreiro numa centralidade empresarial, aberta 

ao concelho, articulada, promotora da regeneração do tecido consolidado, promovendo o 

alargamento e consolidação do centro.  

Procurámos incorporar estas ideias no plano de urbanização do território, em fase avançada 

de elaboração. 

 

Assumimos como eixo estratégico o alargamento das intervenções na frente ribeirinha, 

continuando a implementar um plano de ação e gestão integrada da frente ribeirinha. 
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Preparamos novas candidaturas às zonas ribeirinhas, algumas em conjunto com outras 

entidades, apostando na frente que se estende do sistema de caldeiras à praia norte. Ao 

mesmo tempo, planificamos intervenções na restante zona ribeirinha. 

 

Impõem-se novos passos e estratégias em matéria de regeneração urbana. 

Sendo uma área complexa, desde logo mercê da sobreposição, muitas vezes paralisante, de 

múltiplos quadros de atribuições e competências, importa ir mais longe. Importa, de forma, 

consistente, sólida e coerente, ser arrojado e inovador, dando passos efetivos na concretização 

de uma estratégia municipal de reabilitação urbana para o Barreiro, abarcando entre outros os 

territórios do Barreiro velho. 

Esta estratégia deve, designadamente, marcar pela qualidade urbana, reforçar e alargar o 

centro e procurar continuar a redinamizar o Mercado 1º de Maio como uma âncora da 

vivência do centro, concretizar um plano de recuperação de espaços públicos e arruamentos, 

tendo em conta as dinâmicas sociais existentes, priorizar os eixos urbanos de maior relevo, 

prolongar intervenções urbanas em alguns bairros e zonas do concelho já intervencionadas, ou 

intensificar e repensar formas que ajudem a regeneração das Augis. 

 

O reforço do papel do Barreiro, externa e internamente, passa igualmente pela construção 

dum concelho mais funcional, apoiado em políticas claras de mobilidade e transportes. 

No plano geral, importa-nos concluir o plano de mobilidade e transportes Intermunicipal, 

iniciado no âmbito da terceira travessia do tejo, e construir um plano de mobilidade concelhio, 

procurando sempre adotar medidas de valorização da mobilidade sustentável. 

Para o reforço deste percurso, revela-se relevante a continuação do plano de redes cicláveis do 

Barreiro e de meios suaves de deslocação, a par e passo com a melhoria da eficácia dos 

transportes públicos (reforçando o seu papel de serviço público sustentado), da sua 

conetividade, intermodalidade e articulação com os sistemas de estacionamento disponíveis. 

Isto ao mesmo tempo que valorizamos o transporte fluvial. 

Ao lado destes, colocam-se os problemas de mobilidade no concelho, na península e na região, 

onde, aos vários níveis, importa continuar a melhorar as ligações internas, particularmente 

com a construção da Ponte Barreiro-Seixal, continuando a ponderar a possibilidade de uma 

nova ligação rodoviária direta do Barreiro à Ponte Vasco da Gama, e das ligações a Lisboa, 

onde entronca a batalha pela localização do novo aeroporto de Lisboa na península de setúbal 

e o prolongamento do metro sul do tejo ao Barreiro/Moita. 
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A região teria muito a ganhar com uma melhor articulação entre os Portos de Lisboa, Barreiro, 

Setúbal e Sines, capaz de modernizar e alargar o porto do Barreiro e de atrair novas valências, 

reforçando assim a sua importância, no sistema portuário nacional. 

 

É cada vez mais importante promover o reforço das estruturas ambientais e ecológicas, 

continuando a intervir no sentido do equilíbrio entre o ambiente, as pessoas e a atividade 

económica. 

A intervenção, preservação, valorização e divulgação da reserva natural local da Mata da 

Machada e do Sapal de Coina assume, entre nós e a este título, um papel determinante. Deve 

assentar nela, e nas frentes ribeirinhas, a consolidação e alargamento da estrutura verde do 

concelho, onde pode assumir um papel interessante a rede institucional de hortas urbanas. 

Num plano mais lato, cabe-nos continuar a intervir com o objetivo de tratar todos os efluentes 

do concelho, com especial enfoque nos efluentes industriais, criando os pressupostos de um 

usufruto mais intenso dos nossos rios dos pontos de vista económico, lúdico, de recreio e 

desportivo. 

A intervenção nos processos de redução das emissões de gases com efeito de estufa e de 

melhoria do desempenho energético do município, ao lado de uma intervenção mais vasta e, 

progressivamente, mais determinada nas questões relacionadas com as alterações climáticas, 

deve, igualmente, integrar as nossas agendas. 

Muitas medidas podem, e devem, ver-se aqui somadas: a redução das perdas de água através 

do reforço de mecanismos de monitorização; a implementação de uma política de redução do 

consumo de água nos consumos próprios do município; a redução das afluências indevidas de 

esgoto doméstico no pluvial (eliminando esta fonte de contaminação dos nossos rios); a 

redução das afluências indevidas de esgoto pluvial no doméstico (diminuído o impacto na 

faturação da Simarsul); a diminuição do consumo energético do município; a requalificação 

dos nossos parques municipais. 

 

 

1.3. Barreiro, O Mapa de Nós Próprios.  

Terra de Criatividade, Em Todos os Caminhos  

Da Cultura, Desporto, Património, Juventude,  

Associativismo, Educação e Solidariedade!  

 

Como qualquer outra cidade, o Barreiro possui características muito singulares, respirando 

diferentes graus de proximidade, de vivência e de experienciação social e cultural. 
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Uma reflexão aprofundada sobre as linhas estratégicas das áreas socioculturais pressupõe uma 

reflecção sobre alguns aspetos determinantes no processo da sua concretização. 

 

Devemos conceber uma intervenção nas áreas da cultura capaz de encontrar caminhos 

complementares a uma intervenção explicita e exclusivamente orientada para o setor cultural, 

assumindo a consciência integral do que nos envolve e, essencialmente, do quotidiano da 

cidade. 

Neste quadro, impõe-se-nos que resistamos, sempre que possível, a assumir a postura de 

curador ou programador da oferta e da vida cultural do concelho, substituindo-a pela de 

catalisador e facilitador dos processos criativos, permanentemente procurando formas de 

apoio a quem faz e quer fazer que não as meramente financeiras: despoletando movimentos 

de transformação, agilizando plataformas de entendimentos, guiando redes formais e 

informais, prosseguimos a nossa verdadeira vocação. 

 

Uma parte deste caminho, não obstante inúmeras fragilidades, está feito. 

O município é hoje um agente mobilizador da reflexão sobre a cidade, capaz de assumir (ainda 

que insuficientemente) um papel inovador na forma como coloca lado a lado cidadãos e 

técnicos do município num diálogo suscetível de gerar consensos sobre o que há a fazer para 

melhorar os serviços culturais da autarquia e a sua interação com a cidade, tendo conquistado 

a posição de mediador na procura e encontro das soluções que a cidade precisa. 

 

Este trabalho de muitos anos tem-nos aproximado da ideia de um concelho dinamizador de 

uma rede participada de formação, capacitação e educação.  

Há, contudo, muito mais a fazer. O conselho municipal de educação, como outros conselhos e 

observatórios, demanda atualmente uma composição e funcionamento mais dinâmicos, aptos 

a dotá-lo de um sentido e de um conteúdo mais claros e úteis. 

Importa, igualmente, aprofundar um trabalho e uma visão de conjunto com a comunidade 

educativa, particularmente no que concerne ao reforço e defesa da escola pública. 

 

Fá-lo-emos através de uma aposta constante no envolvimento de diferentes parceiros na 

conceção de planos e na programação sociocultural, revelando uma preocupação central com 

a formação e o envolvimento de artistas e agentes culturais locais.  

Devemos aproveitar as vivências da população no espaço público, equacionando um modelo 

claro de oferta de animação urbana que valorize o valor cénico e simbólico de praças, ruas e 

edifícios com valor patrimonial, histórico e/ou urbanístico.  
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E saibamos enquadrar tudo isto com a cada vez mais notória necessidade de ir mais longe no 

envolvimento com todos os que vivem a cidade. A mera atribuição de subsídios é, repita-se, 

redutora. Temos de avançar ao encontro de outras, e novas, soluções. 

 

Tendo presente uma visão do concelho e da comunidade enquanto espaços de solidariedade 

e intervenção social, dotados dos seus mecanismos e instrumentos próprios de inclusão, apoio 

e sustentação de necessidades e carências, cabe-nos uma abordagem aos problemas de 

carater social que parta do reconhecimento que os mesmos só terão uma solução adequada 

no âmbito de políticas de desenvolvimento e emprego, de redistribuição da riqueza produzida 

e de maior equidade, posicionando-as assim numa escala que, quase sempre, ultrapassa o 

domínio municipal. 

Neste contexto, devemos procurar intensificar uma ação conjunta, assumindo, como 

pressuposto, uma responsabilidade partilhada com outros atores com âmbitos de ação e de 

competências diversos.  

Facilita-o a circunstância de se esta ser uma das áreas mais “pensadas” entre nós e ao nível 

dos próprios serviços: provam-nos o diagnóstico social elaborado, o plano de desenvolvimento 

social apresentado ou a carta social quase concluída. 

Da construção de um plano integrado de intervenção social, da cooperação e do apoio à boa 

rede social que temos no concelho, e do aprofundamento da boa relação que temos com as 

IPSS, devem nascer as soluções estruturais que procuramos, integrando, designadamente: 

uma política de cedência de terrenos e equipamento a IPSS, colocando-os ao serviço das 

populações, a criação de linhas de apoio social aos trabalhadores das autarquias, ou a 

recuperação paulatina dos edifícios municipais destinados a habitação social, particularmente 

na Quinta da Mina e Bairro Alves Redol.  

Devemos ainda encetar uma reflexão sobre estas áreas como espaço de fixação de população 

e dinamização do emprego. 

O envolvimento e dinamização das camadas de população sénior, mais ou menos envolvidas 

nas dinâmicas locais, devem ser tomadas como uma prioridade no nosso trabalho. 

 

Outro tanto sucede, com acrescido relevo, no que toca à assunção do concelho como espaço 

de/da juventude. Fazer para os jovens e, mais importante, fazer com os jovens, pressupõe a 

construção das soluções e o envolvimento permanente dos mesmos na definição e 

consolidação dos seus próprios percursos de desenvolvimento e emancipação.   

É nodal, neste campo, apostar na formação, continuando a levar o teatro e a música às escolas 

e procurando abranger cada vez mais alunos. 
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Mas levando-a também ao seu encontro na rua, nos nossos equipamentos, nos jardins, nas 

praças, nas igrejas, nos mercados, nas praias, nas estações fluviais, a todo o lado. Alimentando 

um concelho repleto de surpresas. 

Procuramos que esta programação seja a mais diversificada: palmo e meio, carnaval das 

escolas, mês do teatro, quinzena da juventude, quinzena da saúde, comemorações do 25 de 

Abril, mês da dança, feira pedagógica, espaços vivos, festas do Barreiro, encontro de culturas, 

cidade e a música, a escola somos todos nós, mês sénior, festa do desporto, entre outras, são 

espelho dessa diversidade que queremos alcançar. 

E a estas ações soma-se hoje uma oferta educativa que consolidou laços com as escolas, 

abrangendo centenas de medidas em diferentes áreas. 

Cabe-nos agora de dar o próximo passo e investir numa oferta educativa, para todos os ciclos, 

que promova o Barreiro como terra de participação, resistência, trabalho e indústria. Solução 

construída com as Escola, apta a afirmar-se não como a solução a que a escola pode aderir, 

mas antes como a solução que faz parte do seu programa e atividade. Que foi com ela 

construída. 

Podemos, e devemos, procurar estes caminhos também entre os fortes alicerces que o 

movimento associativo tem na nossa história. 

 

Esse espaço ocupado pelo associativismo e, particularmente através dele, pelas práticas 

desportivas (náutica, basquetebol, atividades de massas), exige o nosso acompanhamento 

próximo e atento, ajudando-o a construir um futuro, a perceber e identificar as suas 

necessidades e potencialidades, a construir resultados e alcançar objetivos, e a contribuir para 

a sua autonomia no quadro de uma existência para lá dos subsídios.  

Temos, é claro, um longo caminho a percorrer, até porquanto as dificuldades detetadas são 

não só financeiras, estendendo-se mesmo à sua capacidade para constituir e manter corpos 

dirigentes nas várias associações e coletividades.  

Conseguimos encontrar algumas soluções, proporcionando encontros entre associações que 

têm um caracter cultural ativo mas que não dispõem de um equipamento disponível, com 

outras que reúnem condições para receber essas associações, mas que não têm, atualmente, 

como dinamizar os seus equipamentos: vejam-se as parcerias Penicheiros/Projector; 

CLDS+/Chinquilho do Bairro das Palmeiras/ Associações de Emigrantes. 

É nosso dever contribuir para que se encontrem os incentivos a uma utilização cada vez mais 

integrada e sustentável dos equipamentos municipais, cruzando-a com os recursos próprios do 

movimento associativo e procurando, com o recurso a fundos comunitários e outros, a 

recuperação dos mesmos. 
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Vale a pena, no quadro atual e numa perspetiva de longo prazo, dar particular atenção ao 

basquetebol e aos desportos náuticos (estes, particularmente, enquanto medida 

complementar aos investimentos em curso na frente ribeirinha), priorizando ainda as 

manifestações desportivas de massas e o desporto de formação. 

 

A cidade, o território, o concelho representam, cada vez mais, espaços de criatividade, cultura, 

arte e memória. Importa reforçar a nossa ação e a nossa centralidade nestes segmentos. 

Propomos uma linha de reflexão apostada na generalização do acesso à cultura e ao desporto, 

assente numa oferta transversal de qualidade, democrática e participada, capaz de contribuir 

para a construção e atração de novos públicos e de novos protagonistas. 

Para tanto, devemos assumir uma visão estratégica e política da cultura no concelho. 

É fundamental, ainda, construir patamares estruturantes das práticas culturais, considerando 

os diferentes públicos e maneiras de viver a cultura e o território, e assumindo um diálogo 

intenso e produtivo com o que fomos, somos e pretendemos, enquanto comunidade, vir ser: 

implementando o espaço memória e as rotas do património, concretizando alguns dos 

projetos de arte urbana e elementos escultóricos, ou recuperando e procurando colocar à 

disposição da população do concelho algum do património industrial mais significativo. 

 

As festas do Barreiro, o dia da cidade, a festa do desporto ou as comemorações do 25 de Abril 

são eventos relevantes na vida do Barreiro. Mostram uma parte do que de melhor se faz na 

cidade e reconhecem muitos dos que fazem parte da sua história de ontem, de hoje e de 

amanhã. Além do mais, têm progressivamente primado pela envolvência e participação das 

entidades e atores locais; desde a conceção até à concretização. Vajam-se os exemplos da 

comissão de festas ou do Barreiro reconhecido. 

 

 

1.4. Barreiro, Ao Serviço dos Cidadãos  

Políticas Públicas de Qualidade! 

 

Vimos afirmando um grande vetor assente na visão de uma gestão municipal centrada nas 

pessoas. 

Para tanto, e a todos os níveis, cabe-nos uma tarefa constante e interminável de melhoria da 

nossa gestão interna, voltando os serviços para os munícipes, abrindo-os e focando-os na 

resolução dos problemas das pessoas.  



 

 
 

16 

É fundamental que alimentemos uma relação “inteligente” com os problemas, mais-valias e 

dinâmicas próprias do concelho, caminhando para uma visão integrada e integral da nossa 

relação com o munícipe, com o serviço prestado e com a gestão da cidade. 

Abrir os serviços municipais à comunidade, reforçando a própria atratividade da autarquia e 

afirmando-a como espaço de interesse, de abertura, de receção e acolhimento de ideias, 

projetos, opiniões e aspirações é, no médio e longo prazos, um dos passos mais relevantes que 

nos cabe dar. 

 

Trabalhamos para que esta evolução se verifique, traduzindo uma melhoria efetiva do serviço 

público prestado e da qualidade das condições de vida no quotidiano.  

Queremos promover uma melhoria da generalidade dos arruamentos do concelho, concretizar 

um plano de recuperação das vias rodoviárias, reforçar a qualidade do serviço público 

prestado pelo município, apoiar as áreas da higiene urbana, dos transportes, do espaço 

público e do atendimento e relação com o munícipe. 

 

Os transportes coletivos do barreiro são um excelente serviço que prestamos à população. 

Graças aos TCB somos o concelho com maior percentagem de utilização do transporte coletivo 

do país e, consequentemente, o concelho com menor utilização do transporte individual.  

Estes indicadores têm consequências diretas na nossa qualidade de vida: somos o concelho 

com maior nível de mobilidade do país; mercê da boa articulação que temos com o transporte 

fluvial do Tejo, quase 60% desse transporte é feito no Barreiro; o estuário do Tejo é o 4º lugar 

do Mundo com mais transporte fluvial.  

É imprescindível reforçar o papel das populações e das entidades politicas, económicas e 

sociais na defesa e apoio dos transportes públicos municipais, exigindo da parte da 

administração central um tratamento equitativo face às restantes transportadoras públicas e 

privadas no contexto da AML. 

Necessitamos de criar condições para a modernização da frota, dos sistemas de bilhética, do 

conforto, da fiabilidade, para a melhoria do serviço à população e para a redução das emissões 

poluentes.  

É indispensável melhorar os meios de gestão com mais recursos a tecnologias informáticas e 

associar aos transportes coletivos outros serviços de mobilidade. 

 

A água pública, bem como os serviços de saneamento e resíduos, conhecem hoje um dos 

maiores ataques da sua história.  
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É, a todos os títulos, fundamental continuar a investir na sua qualidade, melhorando a 

prestação dos serviços de recolha de lixo e de higiene urbana.  

Continuaremos a fazê-lo dotando-os de meios capazes de promover uma maior eficiência no 

trabalho desenvolvido e na proteção dos trabalhadores. Aprofundando o dimensionamento 

dos circuitos enquanto medida de melhoria da recolha de resíduos urbanos. Insistindo em 

contentorização de maior capacidade. Tomando medidas para reduzir as perdas de água e 

diminuir os consumos próprios do município. Renovando as redes de águas e saneamento e 

contribuindo para a diminuição dos colapsos das mesmas. Diminuindo as afluências indevidas. 

Reforçando a gestão patrimonial e financeira nestes setores. Diminuindo as perdas 

económicas, designadamente reduzindo a idade média dos contadores. Insistindo na resolução 

dos problemas gerados pelos efluentes industriais, particularmente nos antigos territórios 

industriais. 

A defesa dos serviços públicos que se enquadram na nossa esfera específica de competências, 

não pode desligar-se da defesa intransigente dos direitos dos nossos munícipes e de todos os 

cidadãos no acesso aos serviços públicos (ex: saúde, educação, justiça, serviço postal, etc.) 

num quadro em que se encontrem garantidos os princípios da universalidade e da igualdade, e 

em que se promova a efetivação dos direitos económicos, sociais e culturais de todos, como 

consagra a nossa constituição.   

 

Também aqui se enquadra uma abordagem às matérias da proteção civil e da segurança, 

desde logo através do reforço do trabalho da proteção civil nas áreas de formação e 

organização e do esforço de atribuição de maior relevância e protagonismo ao conselho 

municipal de segurança, fazendo-o porta-voz de posições de conjunto que ajudem a população 

a sentir a sua voz representada. 

 

Mantemos a nossa posição de princípio sobre a necessidade de existência de 8 Freguesias no 

concelho do Barreiro. Tal, constitui um elemento de relevo na articulação da Câmara com as 

Juntas de Freguesia para a prestação de um mais eficiente serviço às populações e para a 

continuidade do processo de descentralização. 

É, contudo, fundamental possuirmos uma visão concreta e correta sobre as condições da 

prestação e do crescimento desse serviço.  

Impõe-se-nos, neste sentido, que repensemos todas as matérias relativas à descentralização, 

promovendo uma avaliação apurada que se estenda às estruturas e modelos de organização 

das juntas, ao conhecimento das limitações que enfrentam e dos apoios que precisam. Sem 
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esta avaliação podemos cometer erros sérios, desvalorizando fragilidades aptas a constituir 

verdadeiras barreiras à concretização do projeto que defendemos.   

 

A situação do país, da economia nacional e dos portugueses, não permitem perspetivar, num 

quadro seguro e fiável, quaisquer garantias relativas a uma segurança financeira no curto, 

médio ou longo prazos.  

Não sabemos qual vai ser a evolução da situação financeira nacional e internacional, nem quais 

as consequências da mesma no poder local democrático. 

Trata-se de um problema seriíssimo. Exige a nossa atenção, reflexão e análise critica 

permanentes. A cada momento. Dia a dia. 

Adotámos, particularmente a partir de 2010 (ainda que muitas remontem a exercícios 

anteriores), um conjunto de medidas que nos permitiram equilibrar as contas do município.  

Lembremo-nos quão duro, desgastante e violento foi este processo. 

A situação continua muito difícil.  

A gestão, além do mais, complexificou-se significativamente, multiplicando-se as obrigações 

que nos impõem e constrangem. 

Contudo, atentas as medidas tomadas e o caminho construído, e admitindo um quadro de 

estabilização na situação económico-financeira do país, estamos em condições de continuar a 

evoluir positivamente e a assegurar uma situação financeira do Município estabilizada e 

controlada. 

Uma situação que nunca dispensará: 

A sustentabilidade da estrutura municipal de prestação de serviços, sabendo e reconhecendo 

de antemão que muitos deles, pela sua natureza, são deficitários (o que não nos pode impedir 

de analisá-los permanente e criticamente); 

A busca permanente de uma situação financeira estável; 

A busca de mecanismos, processos e medidas de redução progressiva de despesas correntes e 

da divida de médio longo prazo, visando o reforço de meios para a ação e obra. 

 

A ponderação do quadro descrito obriga-nos a procurar as soluções, os equilíbrios e os 

instrumentos necessários à prossecução e consecução dos nossos objetivos. Os fundos 

comunitários, bem como quaisquer outras fontes de financiamento externo devem encontrar-

se, permanentemente, no nosso horizonte. 

É fundamental que os pensemos e equacionemos tendo em conta as nossas prioridades 

estratégicas e, fundamentalmente, os passos que, através deles, poderemos concretizar no 
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território da Quimiparque, nas zona ribeirinhas, no polo ferroviário, no Barreiro velho, nas 

estratégias de regeneração urbana ou noutros territórios específicos. 

A nossa visão e ação para o concelho deve interligar-se sempre, nunca perdendo de vista, 

outros projetos regionais ou nacionais que com ela se podem, e devem, cruzar: o PROT, o ARS, 

a TTT, o porto de contentores e correspetivo sistema portuário, o NAL, o MST, a plataforma 

logística do Poceirão, os sistemas de águas e saneamento ou a ponte Barreiro – Seixal. 

Concretizar estas ideias e objetivos, dando-lhes corpo, apenas será possível através do 

envolvimento e comprometimento constantes e crescentes dos trabalhadores das autarquias 

no nosso projeto, do qual eles são parte integrante e indispensável. 

Não basta, contudo, afirmá-los e reconhecê-los como tal. 

É com toda a justiça que nos é exigido um conjunto de medidas e ações às quais, tanto quanto 

possível, não podemos deixar de dar resposta. 

Entre eles contam-se, a construção de um plano de comunicação e participação direcionado 

para os trabalhadores, a revisão do regulamento de horários, a preparação de admissões para 

os serviços operacionais, a necessidade de renovar os EPI, fardamentos, máquinas e 

ferramentas, a renovação da frota ou a melhoria das instalações. 

 

 

III: 

 

O orçamento municipal para o exercício de 2015 foi elaborado tendo por base as regras 

previsionais enunciadas no DL 54-A/99 de 22 de fevereiro. 

Neste sentido, e dando cumprimento às disposições constantes do Pocal, os valores 

apresentados para os impostos, taxas e algumas rubricas da venda de bens e serviços, foram 

calculados de acordo com a média dos últimos 24 meses, tendo, sempre que possível, sido 

tomada em consideração a sua execução orçamental atual. 

As transferências do orçamento de estado, nomeadamente o fundo de equilíbrio financeiro, o 

fundo social municipal e a participação fixa no IRS, encontram-se em linha com os valores 

apresentados na proposta de orçamento de estado para 2015 entregue pelo governo à 

Assembleia da República. 

As verbas referentes a transferências da administração central suportadas por contratos 

programa, bem como as oriundas de fundos comunitários, correspondem às verbas 
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contratualizadas para cada um dos projetos existentes, apurada a sua proporção previsível de 

execução para o exercício de 2015. 

Em matéria de despesa, verifica-se que as verbas orçamentadas para as despesas correntes 

são as suficientes e necessárias para assegurar os encargos fixos do município e, bem assim, a 

realização das atividades propostas. 

As despesas de capital são de molde a dar suporte tanto ao pacote de investimentos previstos 

como à transição de algumas das empreitadas iniciadas em exercícios anteriores. 

 

O orçamento é uma ferramenta eminentemente dinâmica.  

Um instrumento de trabalho que, quando cuidadosamente elaborado, se mostra capaz de 

antecipar as adaptações e construir as respostas e os caminhos que, mercê das vicissitudes da 

própria gestão, das análises e correções efetuadas ou das particularidades da execução de 

cada período e segmento, a realidade demanda.  

 

O orçamento municipal para o exercício de 2015 fixa-se no montante de € 43.895.820, 

apresentando uma diminuição de 5,73% relativamente ao exercício anterior e posicionando-

se, como se esperava, em linha com as previsões de receita para o mesmo período. 

As receitas correntes totalizam € 42.805.499, apresentando um acréscimo de 2,43 % face a 

2014, e as de capital € 1.090.321 ou seja, uma diminuição de 77,16 % quando comparadas com 

o mesmo período. 

As despesas correntes apresentam um valor de € 33.583.150, equivalente a um decréscimo de 

2,17 % em relação ao ano anterior, sendo que as despesas de capital, no montante de 

€10.312.670, conhecem uma diminuição de 15,72 %. 

 

O orçamento municipal para o exercício de 2015 reforça o princípio do equilíbrio orçamental 

consagrado no novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

desde logo garantindo que as receitas correntes cobrem as despesas correntes acrescidas da 

amortização média de empréstimos de médio e longo prazo, em valor superior a €9.000.000. 

Ele resulta do esforço de inversão e intervenção sobre a realidade patrimonial e financeira 

municipal que tem sido desenvolvido ao longo dos últimos anos e que tem os seus resultados 

plasmados, em boa medida, nos dados divulgados pelo município em Junho de 2014 e 

ulteriormente confirmados pelo relatório da Batista da Costa & Associados, Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas:  

a) Uma execução de receita de 45%;  

b) Um reforço dos ativos do Município em € 1.423.679;  
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c) Um reforço dos fundos próprios em € 3.832.548;  

d) Uma diminuição do passivo de € 2.408.876; 

e) Uma redução da divida orçamental municipal, em Junho de 2014, de € 2.722.821 face 

ao final de 2013. 

Dados que, quando atualizados a Setembro de 2014, resultam reforçados por:  

a) Uma execução da receita de 67,61%;  

b) Uma redução dos cabimentos superior a 10% face ao ano anterior; 

c) Uma diminuição da dívida orçamental municipal de € 3.628.760 face ao final de 2013. 

Estes elementos, no seu conjunto, habilitam-nos, num quadro de razoabilidade e prudência, a 

antecipar a concretização, até ao final do exercício em curso, de uma redução superior a € 

5.500.000 da dívida orçamental municipal, e de uma redução dos encargos a transitar para 

2015 superior a € 3.000.000 face ao ano anterior. 

Prevê-se, igualmente, uma redução progressiva do prazo médio de pagamentos a 

fornecedores, o qual, no final de setembro e de acordo com os dados tornados públicos pela 

DGAL, se situa nos 75 dias, refletindo um decréscimo de 133 dias face ao registado no final de 

2013. 

 

Uma análise das matérias orçamentais, patrimoniais e de endividamento no período 

2010/2014 pode dotar-nos de uma visão mais densa e rica da proposta de orçamento que 

apresentamos para 2015: uma proposta no caminho do equilíbrio, do entrosamento das 

soluções orçamentais apresentadas com a realidade apurada e do cumprimento rigoroso dos 

limites impostos pelo Orçamentos de Estado e pela Lei de Financiamento das Autarquias Locais 

e Entidades Intermunicipais. 

Como se pode constatar pelo quadro seguinte, a receita tem tido uma execução na ordem dos 

2/3 do valor orçamentado.  

Esta tendência foi profundamente invertida em 2013, ano em que se alcançou uma execução 

de 84%. Estimamos que, em 2014, a execução venha a fixar-se num valor superior a 90% do 

valor orçamentado (68% até final de Setembro). 
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Ano 
valor do 

orçamento 
Execução da receita 

% 

execução  

 
2010 63.802.915 42.149.991 66,06% 

 

2011 60.349.785 36.836.099 61,04% 
 

2012 59.990.000 37.419.839 62,38% 
 

2013 61.763.116 51.895.110 84,02% 
 

2014* 46.565.100 31.831.415 68,36% 
 

 

Uma análise da despesa, permite-nos constatar, por um lado, que a mesma vem estando em 

linha com os valores orçamentados e, por outro, que ela tem vindo a sofrer uma redução que 

podemos associar à concomitante redução dos encargos a transitar (para o que tem 

contribuído o fato das receitas em cada ano serem superiores aos cabimentos respetivos) e ao 

esforço de contenção que, mercê de um trabalho planeado e enquadrado nos objetivos finais 

de equilíbrio orçamental, foi desenvolvido nestes últimos anos. 

 

Ano 
valor do 

orçamento 

Execução da despesa 

Cabimentos 
% 

execução 

Encargos 

transitados 

Cabimentos 

sem 

transitados 

Pagamentos 
% 

execução 

2010 63.802.915 57.115.606 89,52% 13.777.140 43.338.466 40.582.992 63,61% 

2011 60.349.785 54.862.686 90,91% 15.739.177 39.123.509 35.632.416 59,04% 

2012 59.990.000 51.999.500 86,68% 18.267.561 33.731.939 36.427.715 60,72% 

2013 61.763.116 57.764.510 93,53% 15.443.952 42.320.558 50.825.445 82,29% 

2014* 46.565.100 39.690.439 85,24% 6.743.025 32.947.414 30.017.833 64,46% 

 

No que toca às matérias relacionadas com o endividamento da autarquia, tem-se registado ao 

longo dos últimos anos uma sucessiva redução dos rácios de endividamento líquido e de 

endividamento de médio e longo prazo.  

Um rigoroso planeamento dos valores orçamentados e uma gestão cuidada da tesouraria que 

permitiu efetuar os pagamentos necessários aos cumprimentos dos rácios impostos pela 
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legislação então em vigor foram, entre outros, elementos preponderantes na construção deste 

resultado. 

Endividamento líquido e endividamento de médio e longo prazo 

      Descrição 2010 2011 2012 2013 

Endividamento Líquido 

Limite do ano 26.169.114 17.743.542 17.450.455 17.450.455 

Valor reportado pelo Município 19.882.732 20.674.418 15.564.519 10.623.107 

Diferença 6.286.382 -2.930.876 1.885.936 6.827.348 

% de utilização do limite 76% 117% 89% 61% 

            

Endividamento de médio 

e longo prazo (com 

empréstimo PAEL) 

Limite do ano 20.935.291 20.077.505 17.745.814 19.616.249 

Valor reportado pelo Município 18.990.652 16.096.791 13.411.777 20.652.687 

Diferença 1.944.639 3.980.714 4.334.037 -1.036.438 

% de utilização do limite 91% 80% 76% 105% 

      A ultrapassagem do limite de endividamento de médio e longo prazo em 2013 deveu-se ao PAEL e como tal, não releva para efeitos de penalização 

 

O novo Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais alterou os 

conceitos de endividamento.  

Os limites gerais e especiais, associados a um conceito de endividamento liquido, foram 

substituídos pelo novo conceito de dívida total.  

Também aqui, e durante o ano de 2014, temos vindo a alcançar as metas estabelecidas na Lei 

e, mais importante, a consolidar a nossa margem de utilização da dívida total.  
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Aferição da dívida total 

    Situação inicial (01-01-2014) 

  

    Limite de acordo com 

o artigo 52.º da Lei n.º 

73/2013 

Dívida total* 
Margem 

absoluta 

Margem utilizável 

(20% x margem 

absoluta) 

59.908.555 35.816.310 24.092.245 4.818.449 

    Situação atual (setembro 2014) 

  

    Limite de acordo com 

o artigo 52.º da Lei n.º 

73/2013 

Dívida total* 
Margem 

absoluta 

Margem disponível 

por utilizar 

59.908.555 32.454.807 27.453.748 8.179.952 

* - Inclui contribuição dos SM + AM + SEL + entidades participadas 

   

A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso definiu como pagamento em atraso toda a 

dívida vencida há mais de 90 dias.  

No início de 2014, o valor de pagamentos em atraso era de € 515.372,03.  

Paralelamente, o Orçamento de Estado para 2014 determinou que, até 30 de Junho de 2014, 

deveriam os municípios reduzir em 5% o valor dos pagamentos em atraso acrescido dos 

valores gerados pela “poupança” decorrente dos cortes salariais impostos no início do ano aos 

trabalhadores da função pública.  

No nosso caso, o rácio fixado superava já o montante dos pagamentos em atraso verificados 

no início do ano pelo que nos encontramos em condições, desde Junho de 2014, de afirmar a 

inexistência de pagamentos em atraso a fornecedores de acordo com a definição constante da 

LCPA.  

Mas mesmo aqui, e independentemente dos resultados alcançados, queremos – e estamos a – 

ir mais longe. 

Detetamos resultados claros deste percurso, por exemplo, na redução substancial do prazo 

médio de pagamentos que no final de setembro se situava nos 75 dias. 
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PMP 

2010 186 

2011 320 

2012 523 

2013 208 

2014* 75* 

  * - Até Setembro 2014 

 

Ponderemos ainda, avaliando-a, a evolução do serviço da dívida.  

No período 2010/2013, os valores a suportar relativos a encargos com empréstimos de médio 

e longo prazo (amortização e juros) sofreu uma redução do seu valor global, a que se aliou 

uma redução substancial do capital em dívida.  

Em 2013, com a adesão do município ao programa de apoio à economia local através da 

contratação de empréstimo no valor de € 10.201.380, a tendência detetada no período 

anterior sofreu uma alteração: quer no valor global a pagar, quer no montante do capital em 

dívida.  

No entanto, e como resulta da análise do quadro infra, verifica-se que, mesmo face ao descrito 

circunstancialismo, o aumento do capital em dívida foi inferior ao valor contratualizado no 

programa, desde logo mercê da amortização verificada (superior a € 3.000.000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução do serviço da dívida 
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Ano Amortização Juros Total 
Capital em dívida 

em 31-12 

2010 3.278.767 316.950 3.595.717 21.286.230 

2011 3.068.954 315.249 3.384.203 18.217.276 

2012 2.942.888 234.953 3.177.841 15.356.254 

2013 3.141.208 206.576 3.347.784 22.416.425 

2014* 3.057.104 327.410 3.384.514 19.359.321 

     
*  Valor estimado até final de 2014 

  

 

A construção de uma realidade orçamental formal e materialmente equilibrada, enquanto 

objetivo de fundo para o qual vimos trabalhando continua e paulatinamente, constitui, em 

nosso ver, um instrumento ao serviço da autonomia do município e dos interesses das 

populações.  

Trabalhamos diariamente para consolidar uma situação económico-financeira cada vez mais 

equilibrada e controlada, capaz de reforçar a confiança que o município merece junto de todos 

os agentes indispensáveis ao desenvolvimento do concelho, traduzindo efetivos ganhos 

operacionais e financeiros. 
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RECEITA 

A receita orçamentada para o exercício de 2015 regista uma diminuição de 5,73 % em relação 

ao ano anterior, isto ainda que as correntes apresentem um acréscimo face ao mesmo 

período. 

Com uma diminuição de 77,16 % em relação a 2014, as receitas de capital cingem-se a 

transferências do Orçamento de Estado, candidaturas e acionamento de garantias bancárias. 

 

2015 2014 ∆ s/ 2014 S/ Total 2015 2014 ∆ s/ 2014 S/ Total

01 Impostos Directos: 15.250.200 13.655.675 11,68% 35,63% 01 Pessoal 14.590.515 14.755.695 -1,12% 43,45%

Imposto Municipal s/ Imóveis 11.300.000 10.164.000 11,18% 74,10% 02 Aquisição de Bens e Serviços: 14.544.596 14.892.839 -2,34% 43,31%

Imposto Único de Circulação 1.500.000 1.365.175 9,88% 9,84% Aquisição de Bens 1.335.880 1.279.406 4,41% 9,18%

Imposto Municipal s/ Transmissões 2.000.000 1.775.500 12,64% 13,11% Aquisição de Serviços 13.208.716 13.613.433 -2,97% 90,82%

Derrama 450.000 345.000 30,43% 2,95% 03 Juros e Outros Encargos: 420.420 588.645 -28,58% 1,25%

Contribuição Autárquica 100 5.000 -98,00% 0,00% De Empréstimos de M/L Prazo 295.000 329.530 -10,48% 70,17%

Imposto Municipal - Sisa 100 1.000 -90,00% 0,00% De Locação Financeira 5.360 6.510 -17,67% 1,27%

Outros Juros 120.000 252.500 -52,48% 28,54%

Outros Encargos Financeiros 60 105 -42,86% 0,01%

02 Impostos Indirectos 3.850.384 4.221.093 -8,78% 9,00% 04 Transferências Correntes: 3.270.484 3.411.450 -4,13% 9,74%

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 4.850.965 4.773.595 1,62% 11,33% Juntas de Freguesia 1.031.635 1.072.145 -3,78% 31,54%

05 Rendimentos de Propriedade 67.500 66.455 1,57% 0,16% Serviços Municipalizados 200.000 214.500 -6,76% 6,12%

06 Transferências Correntes: 10.037.390 9.680.836 3,68% 23,45% A.M.R.S. 210.398 183.880 14,42% 6,43%

Finanças Locais ( FEF + FSM + IRS ) 9.161.090 8.648.876 5,92% 91,27% A.N.M.P. 5.854 5.855 -0,02% 0,18%

Outras Entidades 876.300 1.031.960 -15,08% 8,73% Junta Metropolitana de Lisboa 24.212 24.215 -0,01% 0,74%

07 Venda de Bens e Serviços: 8.727.415 9.372.850 -6,89% 20,39% Associação p/ Const. Sist. Abast. Água Alta 6.750 5.640 19,68% 0,21%

Venda de Bens 3.787.260 4.078.270 -7,14% 43,39% Assembleia Distrital 26.535 -100,00% 0,00%

Venda de Água 3.785.260 4.076.270 -7,14% 99,95% Clubes, Colectividades e Outras Entidades 577.730 606.590 -4,76% 17,66%

Restantes Bens 2.000 2.000 0,00% 0,05% Escolas 1.085.105 1.142.260 -5,00% 33,18%

Serviços 3.720.055 3.291.865 13,01% 42,62% Bombeiros 88.000 88.000 0,00% 2,69%

Rendas 1.220.100 2.002.715 -39,08% 13,98% Serviços Sociais 35.000 35.000 0,00% 1,07%

08 Outras Receitas Correntes: 21.645 21.000 3,07% 0,05% Familias 5.800 6.830 -15,08% 0,18%

Outras não Especificadas 21.645 21.000 3,07% 100,00% 05 Subsídios 0 0 0,00% 0,00%

06 Outras Despesas Correntes 757.135 679.750 11,38% 23,15%

42.805.499 41.791.504 2,43% 97,52% 33.583.150 34.328.379 -2,17% 76,51%

09 Venda de Bens de Investimento: 2.000 2.000 0,00% 0,18% 07 Aquisição de Bens de Capital: 6.202.330 8.307.746 -25,34% 60,14%

Terrenos 0 0 0,00% 0,00% Terrenos 100 0,00% 0,00%

Habitações 0 0 0,00% 0,00% Habitações 225.140 36.755 512,54% 3,63%

Equipamento de Transporte 1.000 1.000 0,00% 50,00% Edifícios 266.760 635.415 -58,02% 4,30%

Maquinaria e Equipamento 1.000 1.000 0,00% 50,00% Construções Diversas 4.303.075 6.393.126 -32,69% 69,38%

10 Transferências de Capital: 768.821 3.193.450 -75,93% 70,51% Material de Transporte 0,00% 0,00%

Finanças Locais (FEF) 470.291 517.795 -9,17% 61,17% Software Informático 138.915 116.615 19,12% 2,24%

Outras Comparticipações da Adm. Central 271.530 184.185 47,42% 35,32% Equipamento Administrativo 149.970 114.150 31,38% 2,42%

Programas Comunitários 26.000 2.490.470 -98,96% 3,38% Equipamento Básico 374.300 142.490 162,69% 6,03%

Emp. Públicas Municipais e Intermunicipais 1.000 1.000 0,00% 0,13% Investimentos Incorpóreos 0 0,00% 0,00%

11 Activos Financeiros 0,00% 0,00% Outros Investimentos 548.210 665.185 -17,59% 8,84%

12 Passivos Financeiros 2.000 165.730 -98,79% 0,18% Locação Financeira 195.960 203.910 -3,90% 3,16%

13 Outras Receitas de Capital: 315.000 340.000 -7,35% 28,89% 08 Transferências de Capital: 754.580 706.970 6,73% 7,32%

Garantias Bancárias 315.000 340.000 -7,35% 28,89% Juntas de Freguesia 215.710 192.805 11,88% 100,00%

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 2.500 2.500 0,00% 0,23% Serviços Municipalizados 214.500 200.000 7,25% 28,59%

16 Saldo da Gerência Anterior 0 1.069.916 -100,00% 0,00% A.M.R.S. 0,00% 28,43%

Na posse do Serviço 0 1.069.916 -100,00% 0,00% Clubes, Colectividades e Outras Entidades 118.835 108.835 9,19% 15,75%

Na posse do Serviço - Consignado 0,00% 0,00% Escolas 0,00%

Bombeiros 152.000 152.000 0,00% 20,14%

Instituições sem Fins Lucrativos 53.535 53.330 0,38% 7,09%

09 Activos Financeiros: 245.760 0 100,00% 2,38%

10 Passivos Financeiros: 3.110.000 3.222.005 -3,48% 30,16%

Amortização Empréstimos M/L Prazo 2.940.000 3.054.410 -3,75% 94,53%

Amortização Empréstimos Habitação Social 170.000 167.595 1,44% 5,47%

11 Outras Despesas Capital 0 0,00% 0,00%

1.090.321 4.773.596 -77,16% 2,48% 10.312.670 12.236.721 -15,72% 23,49%

43.895.820 46.565.100 -5,73% 100,00% 43.895.820 46.565.100 -5,73% 100,00%

QUADRO N.º 1 

TOTAL RECEITAS CORRENTES TOTAL DESPESAS CORRENTES

VALOR % VALOR %

DESPESASRECEITAS

TOTAL GERAL TOTAL GERAL

SÍNTESE DO ORÇAMENTO DO ANO 2015

( Em Euros)

RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
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As receitas correntes são responsáveis por 97,52 % das receitas totais e apresentam um 

acréscimo de 2,43 % em relação ao ano anterior. 

O total das receitas correntes é superior às despesas correntes em 27,46 %. 

 

O valor dos impostos diretos reflete, com rigor, a evolução dos mesmos ao longo dos anos. 
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Sendo a rúbrica que maior peso possui no total das receitas correntes, representando cerca de 

35,63 % das mesmas e 34,74 % do total do orçamento, a sua componente central assenta no 

I.M.I., com um peso de 74,10 %, seguido do I.M.T., com 13,11 %, do I.U.C com 9,84 % e da 

derrama, com 2,95 %. 

 

 

 

Os impostos indiretos são responsáveis por 9,00 % do total das receitas correntes, 

representando as taxas de construção 70,93 % do seu valor global. 

A rúbrica de taxas, multas e outras penalidades, com uma contribuição de 11,33 % no total das 

receitas correntes e onde as componentes do saneamento assumem um peso de 79,40 %, 

apresenta um aumento de 1,62% face ao orçamento de 2014. 

Os rendimentos de propriedade constituem 0,16 % do total das receitas correntes da 

autarquia. Têm como principal componente o rendimento derivado dos depósitos a prazo do 

município, que representam 74,07 % do seu valor global, sendo os dividendos sobre lucros das 

empresas intermunicipais a outra componente, assumindo 25,93 % do total da rubrica. 
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As transferências correntes constituem as verbas para despesas correntes que o município 

recebe com origem no Orçamento de Estado. 

Face ao ano anterior, elas apresentam um acréscimo de 5,92 %. Globalmente, representam 

23,45 % das receitas correntes. 

A venda de bens e serviços desagrega-se, no essencial, nas componentes de venda de água 

(43,39%), de serviços (42,62%) e rendas (13,98%). 

A rúbrica de outras receitas correntes, por último, reveste um carácter residual apresentando 

um peso inferior a 1% do total das receitas correntes. 

 

As receitas de capital, representando 2,48 % do valor global do orçamento, sofrem uma 

redução de 77,16 % em relação ao orçamento de 2014. 

 

 

70,51 % Do total das receitas de capital é composto pelas transferências de capital, as quais 

conhecem em 2015 uma redução de 75,93 %. 

As transferências do Orçamento de Estado (F.E.F.) que representam 61,17 % do total desta 

rúbrica, apresentam uma diminuição de 9,17% face a 2014-10-20. 
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As verbas provenientes de outras comparticipações da administração central, com um peso de 

35,32 % no valor estimado, sofrem um aumento de 47,42 % comparativamente com o ano 

anterior. 

As verbas provenientes de programas comunitários, representando 3,38 % da rúbrica, 

apresentam uma redução de 98,96 %. 

O valor titulado pela rúbrica outras receitas de capital integra o valor correspondente ao 

acionamento previsto de diversas garantias bancárias. 

Na rúbrica de reposições não abatidas a pagamentos salvaguardam-se eventuais receitas 

relativas a entrada de fundos provenientes de pagamentos indevidos ocorridos em anos 

anteriores. Sem peso relevante no orçamento, ela constitui 0,23 % das receitas de capital. 

 

DESPESA 

A despesa regista uma diminuição de 5,73 % face ao ano anterior. 

As despesas correntes apresentam um decréscimo de 2,17 %, enquanto as de capital 

diminuem 15,72 %. 

Nelas considerámos todos as verbas necessárias ao normal funcionamento da autarquia, 

incluindo encargos com o pessoal, rendas, comunicações, energia, seguros e outros contratos. 

Considerámos igualmente os juros dos empréstimos de médio e longo prazo, de contratos de 

leasing e ainda as transferências a efetuar para as Juntas de Freguesia e para os Serviços 

Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro. 

As despesas de capital, por sua vez, traduzem encargos assumidos com investimentos, 

designadamente empreitadas, intervenções de conservação e reparação, obras com 

financiamento assegurado e ainda amortizações de empréstimos de médio e longo prazo, 

contratos de leasing, transferências para as Juntas de Freguesia e para os Serviços 

Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro. 



 

 
 

33 

 

 

As despesas correntes representam cerca de 76,51 % do orçamento global e registam um 

decréscimo de 2,17% em relação ao ano anterior. 
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As despesas com pessoal representam 43,45 % da despesa corrente. Globalmente, elas 

conhecem em 2015 uma redução de 1,12 %. 

No seu valor consideram-se, além dos salários e respetivos abonos, os valores a pagar à Caixa 

Geral de Aposentações, à Segurança Social e à A.D.S.E.  

Com um decréscimo de 2,34 % relativamente ao ano anterior, as aquisições de bens e serviços 

representam cerca de 43,31 % das despesas correntes. 

Os juros e outros encargos financeiros a liquidar pelo Município decorrentes de empréstimos 

de médio e longo prazo e contratos de locação financeira apresentam, este ano, uma redução 

de 28,58 % face a 2014. 

As transferências correntes associam-se a compromissos assumidos com as Juntas de 

Freguesia, SMTCB, AMRS, AIA, AML, clubes, escolas, bombeiro, coletividades e outras 

entidades. 

 

As despesas de capital, representam cerca de 23,49 % do total do orçamento e registam uma 

diminuição de 15,72 % em relação ao ano anterior. 
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A aquisição de bens de capital representa 60,14 % da despesa de capital e sofre no exercício de 

2015 uma redução de 25,34 % em relação ao ano anterior. 

A sua principal componente, as construções diversas, apresentam um decréscimo de 32,69 %, 

comparativamente com o mesmo período. 

As transferências de capital abrangem as verbas de investimento que o município prevê 

efetuar para as Juntas de Freguesia, SMTCB, clubes, escolas, bombeiros, coletividades e outras 

entidades. 

A rúbrica de ativos financeiros engloba a contribuição do Município para o fundo de apoio 

municipal e, de acordo com os dados disponíveis, será praticamente constante durante os 

próximos 7 anos. 

Os passivos financeiros concentram o valor das amortizações a pagar pelos empréstimos de 

médio e longo prazo contraídos, estando o seu valor em linha com o enviado pelas instituições 

financeiras. Globalmente, ele regista uma redução de 3,48 % em relação a 2014. 

 

 

IV: 

 

As grandes opções do plano, assentes sobre um horizonte temporal móvel de 4 anos, 

assumem-se como elemento estruturante das políticas macroeconómicas da autarquia. 

Integram-nas o plano plurianual de investimentos e o plano de atividades. 

No plano plurianual de investimentos inserem-se os projetos e ações que implicam despesas 

orçamentais a realizar por investimentos, enquanto no plano das atividades estão todos os 

projetos e ações merecedores de particular destaque e cujo desenvolvimento é promovido 

através de despesas orçamentais correntes e outras de capital que não se encontrem incluídas 

no capítulo 07 – aquisição de bens de capital. 

É no somatório de todos os projetos e ações que compõem as grandes opções do plano, que 

encontram reflexo as atividades a desenvolver em cada ano no sentido de alcançar aquilo que 

é o objetivo final da atividade autárquica: contribuir para a melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

 

Uma análise do documento apresentado para o exercício de 2015 permite-nos afirmar que o 

plano plurianual de investimentos apresenta um valor de € 14.621.477, representando as 

grandes opções do plano 42,42 % e as atividades mais relevantes 57,58 %. 
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Enquanto objetivos com maior peso nas grandes opções do plano destacam-se:  

a) Promover a melhoria do ambiente e a qualidade de vida, com um peso de 25,03 % 

sobre o total das grandes opções do plano;  

b) Gestão económico – financeira e administrativa mais eficaz, com 24,85 %, sendo este 

valor em grande parte influenciado pela amortização dos empréstimos de médio e 

longo prazo;  

c) Dinamizar a ação social e a intervenção sócio – cultural, com 19,75 %.  

 

 

 



 

 
 

37 

 

 

 



 

 
 

38 

 

 

 

V: 

 

À semelhança do orçamento, e como qualquer outro instrumento de gestão, o mapa de 

pessoal é, e devemos procurar que continue a ser apesar de todos os constrangimentos, um 

instrumento dinâmico. 

Dito isto, importa dizer também, no que concerne à proposta que apresentamos para 2015, 

que ela, neste seu momento inicial, vê-se amplamente influenciada por um conjunto de 

imposições e constrangimentos legais que, ao longo dos últimos anos, apontaram diretamente 

à redução do número de trabalhadores das administrações públicas e, também, da 

administração local.  

 

A proposta de mapa de pessoal apresentada para o exercício de 2015 parte do número total 

de trabalhadores ao serviço em outubro de 2014, acrescida da margem apta a dar suporte ao 

procedimento concursal em curso. Recorde-se que, em 2014, foi iniciado procedimento 

concursal, ainda não concluído, tendente à admissão de 10 assistentes operacionais. 

A proposta Inclui, naturalmente, os lugares ocupados pelos trabalhadores que se encontram 

em mobilidade interna, nomeadamente os assistentes operacionais descentralizados nas 

freguesias, no âmbito do protocolo de descentralização.  
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Esta não é a proposta que nos serve. 

Precisamos de, paulatinamente, reencontrar um equilíbrio. Precisamos, particularmente 

naquelas áreas onde as carências mais se fazem sentir, de reforçar o quadro de trabalhadores 

existente. De capacitá-lo. De dotá-lo das condições, desde logo humanas, necessárias à 

construção da resposta que queremos construir.  

 

A conjuntura atual, onde assumem relevo as limitações severas à contratação de pessoal ou a 

grave situação económica, não nos podem impedir de definir prioridades de ação em matéria 

de recursos humanos e de, paulatinamente, construir o caminho da sua consolidação. 

Procuramos fazer caminho na: 

a) Formação dos recursos humanos disponíveis, 

b) Prevenção e promoção da higiene, segurança e saúde dos recursos humanos; 

c) Combate às taxas de absentismo, promovendo o consequente acréscimo de 

produtividade; 

d) Política pró-ativa de recrutamento; 

e) Política coerente de exercício do poder disciplinar; 

f) Política transversal da gestão de proximidade e de participação. 

 

Em matéria de formação profissional dos recursos humanos, devemos considerar a qualidade 

e quantidade da mesma, adequando-a cada vez mais às necessidades dos serviços e do 

interesse público, uma priorização de necessidades que torne possível a sua concretização face 

ao recursos disponíveis, e a utilização progressiva de todos os recursos formativos 

disponibilizados pelas associações de municípios e pela área metropolitana. 

Para que tal suceda, é fundamental que, no que toca a formação externa, sejamos capazes de 

dar prioridade às entidades especializadas nas matérias/temáticas identificadas, promovendo 

uma formação de qualidade crescente, e, no que toca a formação interna, apostemos no 

“efeito viral” disponibilizando ações àqueles trabalhador que em melhor posição se encontrem 

para multiplicá-la pelos restantes destinatários. 

Do mesmo modo, cabe-nos caminhar para um percurso cada vez mais escrupuloso de 

identificação, justificação e autorização da formação considerando a relação direta que ela 

detém com o interesse e conveniência do serviço, e a forma como ela se deve adequar às 

atividades desempenhadas pelos trabalhadores. 

 

Na prevenção, higiene, segurança e saúde, assumem lugar de relevo a sensibilização e 

formação de todos os intervenientes nesta matéria, a prevenção dos acidentes de trabalho, 
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através da utilização de equipamentos de proteção individual e fardamentos adequados a cada 

posto de trabalho, além da adequação e organização dos métodos, processos e espaços de 

trabalho, a prevenção das sintomatologias das dependências de substâncias tóxicas (álcool e 

drogas), que prioritariamente deve passar pelo acompanhamento especializado e sistemático 

dos grupos de risco, ou a promoção das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores. 

 

No que toca ao combate ao absentismo, trabalhamos para uma adequação integral dos 

horários de funcionamento às necessidades da prestação do serviço e do interesse público, 

uma uniformização das regras de funcionamento e de horários de trabalho, bem como para a 

aprovação e implementação, no curto prazo, do regulamento de controlo da assiduidade e 

pontualidade. 

 

Temo-nos debruçado em múltiplos momentos e locais sobre a política e necessidades de 

recrutamento do município.  

Temos hoje por bom que a equação que determinará o recrutamento a concretizar deverá 

tomar em conta o futuro que se pretende construir e alcançar.  

Assim, mais do que equacionar quantos saíram e que tarefas/atividades realizavam, é 

fundamental projetarmos que autarquia pretendemos ser (e que temos condições para sê-lo), 

que atividades pretendemos realizar e que meios (humanos e materiais) necessitamos para as 

desenvolver.  

Concorrentemente com a reflexão anterior, é importante apostarmos na reformulação e 

reorganização dos postos de trabalho e nos métodos e processos de trabalho de forma a 

promovermos a qualificação do recrutamento, visando a dignificação e valorização do trabalho 

e do trabalhador. 

 

O exercício da disciplina deve promover uma cultura pedagógica de responsabilização, de 

respeito pelo interesse público, de modo transversal, independentemente de cargo ocupados 

e funções desempenhadas.  

A promoção dos valores organizacionais numa estrutura hierarquizada como a nossa tem de 

ser feita pela via hierárquica e de baixo para cima.  

Torna-se fundamental, neste quadro, que, repete-se, se pretende eminentemente pedagógigo, 

encontrar espaços próprios e definidos para discutir, analisar e consensualizar conceitos, 

práticas e modelos de difusão da cultura organizativa e do modelo de exercício da disciplina. 
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A política de recursos humanos deve ser, e tem de ser, uma política de proximidade e 

participação. 

Muito mais que seu objeto, os trabalhadores são parte determinante da construção desta 

política e da afirmação do Barreiro. 

A sua pró-atividade, iniciativa e responsabilização coletiva, num quadro de valorização de uma 

gestão partilhada, são elementos essenciais que devemos promover e potenciar. 

 

VI: 

 

A leitura e análise dos documentos que integram a proposta de orçamento exigem uma visão 

de conjunto. 

Das grandes opções do plano ao mapa de pessoal, dos mapas e projeções financeiras aos 

documentos justificativos e introdutórios, é o Barreiro e as suas condições que tomamos por 

referência.  

Olhamo-lo por vez duma perspetiva em particular. Colocamos, noutras ocasiões, o enfoque 

sobre um outro aspeto. Mas é sempre sobre ele, sobre a sua realidade, sobre o seu percurso, 

sobre as suas necessidades, que pensamos e agimos. 

Neste sentido, o conjunto de documentos que, anualmente, apresentamos a discussão e 

decisão dos órgãos municipais, é muito mais que um exercício financeiro ou de gestão de 

recursos humanos. 

Eles devem, é certo, revelar-se documentos exigentes e bem preparados desses pontos de 

vista. 

Mas pedimos-lhes muito mais. 

Mais do que servir a câmara, eles servem o Barreiro. 

E é também assim que nos cabe ler as limitações, os constrangimentos e as decisões que nos 

vão sendo impostas. 

E é por entre todos estes caminhos que, diariamente, vamos encontrando o nosso.  

Confiantes que, através dele, contribuímos também para o desenvolvimento da região e do 

país.  

Sabendo onde queremos chegar e contando com todos os que lá querem chegar connosco. 

Construindo diariamente o Barreiro de hoje e de amanhã.  


