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ESTATUTOS DO CONSELHO LOCAL DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DO 

BARREIRO 

 

PREÂMBULO 

As crescentes necessidades sentidas pelos munícipes do Barreiro relativamente à temática da Mobilidade, a 

definição das estratégias municipais correspondentes, a elaboração dos instrumentos de gestão e articulação 

com o ordenamento do território aliada à vontade da Câmara Municipal do Barreiro de assegurar uma cada 

vez maior participação dos cidadãos, sugerem a criação de um órgão consultivo para este fim, designado por 

Conselho Local de Mobilidade (CLM) do Município do Barreiro. 

 

A criação do CLM foi aprovada através da deliberação da Câmara Municipal nº 907/08, proferida em 17 de 

Dezembro. 

 

Pretendeu-se com a criação do CLM, dar resposta a uma crescente necessidade de análise e reflexão em 

torno das questões associadas à temática da mobilidade, onde fosse assegurada a participação e a consulta 

dos cidadãos, que se operacionaliza através da garantia da sua presença através de um vasto conjunto de 

entidades locais ou supralocais. 

 

O balanço feito releva ainda uma margem significativa para evoluir, nomeadamente: 

 

a) Na possibilidade de melhoria das presenças institucionais através de um modelo mais flexível; 

b) Na necessidade de comunicar melhor e na participação da população que estava pouco presente do 

modelo de funcionamento definido aquando da constituição do CLM; 

c) Na necessidade de incorporar a participação pública deste tipo de órgão consultivo no funcionamento e 

procedimentos das unidades orgânicas da câmara sempre que existam matérias de interesse coletivo para 

perspetivar, decidir ou desenvolver, num quadro de responsabilidades objetivas. 

 

Os presentes estatutos visam reforçar a institucionalização do CLM e melhorar o seu funcionamento, 

explicitando as suas atribuições, composição e bem assim, modo genérico de funcionamento. 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

Os presentes estatutos têm por objeto definir as suas competências, composição e o funcionamento do 

Conselho Local de Mobilidade. 

 

Artigo 2.º 

Definição e objetivos 

1. O Conselho Local de Mobilidade do Município do Barreiro, adiante designado por CLM, é um órgão colegial 

de natureza consultiva, de participação e consulta dos cidadãos, no âmbito da mobilidade, dos transportes e 

acessibilidades. 

2. O CLM tem por objetivos:  

a) Discutir, avaliar e propor políticas inerentes ao sistema de mobilidade, transportes e 

acessibilidades;  
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b) Discutir, avaliar e propor o funcionamento dos operadores de transportes, analisando e 

acompanhando o funcionamento do referido sistema, e propondo as ações consideradas adequadas à 

promoção de maiores padrões de eficiência dos mesmos. 

 

Artigo 3.º 

Competências 

1. Para a prossecução dos objetivos referidos no artigo anterior, compete ao CLM pronunciar-se, em especial, 

sobre as seguintes matérias:  

a) Acompanhamento do processo de elaboração, implementação e monitorização de Planos de 

Mobilidade e Transportes / Planos de Deslocações Urbanas; 

b) Avaliação do sistema de mobilidade, acessibilidade e transportes em articulação com as áreas do 

planeamento, ordenamento do território, ambiente, atividades económicas, cultura, desporto, educação e 

intervenção social; 

c) Apreciação dos projetos relativos a mobilidade e transportes a desenvolver ou em 

desenvolvimento; 

d) Programas e ações de prevenção e segurança rodoviária, de apoio e melhoria das condições de 

mobilidade e acessibilidade;  

e) Desenvolvimento de uma parceria efectiva e dinâmica que articule a intervenção ao nível local dos 

diferentes agentes do sistema; 

f) Incentivo ao respeito por critérios de sustentabilidade, integrando preocupações como a inter-

modalidade, qualidade do ar, ruído, eficiência energética, segurança e inclusão social. 

2. Para o exercício das competências do CLM devem os seus membros disponibilizar a informação de que 

disponham relativa aos assuntos a tratar. 

 

Artigo 4.º 

Composição 

1. Integram o CLM: 

a) O Presidente da Câmara Municipal, que preside e que pode delegar no eleito com competências 

em mobilidade e transportes; 

b) Representantes da Assembleia Municipal, até um máximo de 4; 

d) Representantes das Juntas e Uniões de Freguesia; 

e) Representantes dos Serviços Municipalizados dos Transportes Colectivos do Barreiro; 

f) Representantes das empresas concessionárias dos transportes e dos serviços de taxi; 

g) Representantes das associações de utentes dos transportes e de outros serviços públicos; 

h) Representantes das entidades de Segurança e Proteção civil; 
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i) Representantes do Conselho Local de Acção Social do Barreiro; 

j) Representantes dos agrupamentos escolares, escolas profissionais das associações de pais e das 

associações de estudantes; 

k) Representantes de associações promotoras da mobilidade suave ou de outro tipo, e da 

acessibilidade urbana; 

m) Representantes do ensino superior existente no concelho; 

n) Representantes de associações, redes ou agências, empresariais ou de comércio, de 

desenvolvimento local ou energia, que desenvolvam a sua atividade, no todo ou em parte, no concelho do 

Barreiro; 

o) Representantes de empresas, parques empresariais, unidades comerciais, entidades públicas ou 

privadas que pela sua dimensão territorial e empregadora, ou que pelas dinâmicas que imprimem ao 

concelho se justifique pertencer ao CLM. 

2. Cabe ao funcionamento do CLM a indicação da proposta de novos membros no conselho, em linha com 

perfil das entidades indicadas nas alíneas anteriores.  

3. De acordo com a especificidade das matérias a discutir no CLM, pode este deliberar que sejam convidadas 

a estar presentes nas suas reuniões: 

a) Personalidades de reconhecido mérito na área de saber em análise; 

b) Representantes de municípios vizinhos quando necessário discutir assuntos intermunicipais; 

c) Representantes de órgãos superiores ou da Administração Regional e Central quando necessário 

discutir assuntos supra municipais. 

 

Artigo 5.º 

Funcionamento 

1. O CLM reúne, ordinariamente, uma vez por semestre e sempre que convocado pelo seu presidente, pelo 

eleito por este delegado ou por solicitação de um terço dos representantes. 

2. As reuniões do CLM, local, dia e hora devem ser publicitadas no sítio da internet do município do barreiro e 

difundidos pela comunicação social local com uma antecedência de 15 dias da data prevista para a 

realização da reunião, exceto nos casos em que por questões de manifesta urgência não seja possível 

atender ao cumprimento dessa data. 

3. A coordenação da realização do CLM é da responsabilidade da unidade orgânica com responsabilidades e 

competências nas matérias de mobilidade e transportes. 

4. Para o funcionamento do CLM, podem ser cooptadas as unidades orgânicas e os serviços municipalizados 

que funcionalmente intervenham em matérias afins à mobilidade, acessibilidades e transportes. 

5. O período de intervenção da população ocorrerá sempre nos primeiros trinta minutos de funcionamento do 

CLM. 
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Artigo 6.º 

Revisão dos Estatutos 

Os presentes Estatutos podem ser revistos por proposta do presidente ou do eleito por este delegado, ou por 

proposta da maioria absoluta dos membros do conselho, desde que tal alteração e votação conste 

expressamente na ordem de trabalhos da reunião. 

 

Artigo 7.º 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão decididos por deliberação do CLM. 

 


