MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 59/2015
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 16 de novembro de 2015

RECOMENDAÇÃO
À CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO PARA SENSIBILIZAR JUNTO DO
GOVERNO DA REPÚBLICA, UM CONJUNTO DE OBRAS ESTRATÉGICAS
E INDISPENSÁVEIS PARA O CONCELHO DO BARREIRO

Tem sido prática da gestão da Câmara Municipal do Barreiro, envolver na
procura de soluções para os constrangimentos existentes, as diversas
entidades e atores sociais que direta ou indiretamente tenham interesses ou
competências no concelho ou que com a sua intervenção possam ter papel
relevante no concretizar dos anseios e necessidades da nossa população.
Naturalmente, a administração central é um ator privilegiado neste processo.
A 4 de outubro aconteceram as eleições para deputados à Assembleia da
República. Um novo governo da República vai assumir funções.
Independentemente da correlação de forças existentes e do governo que vier a
ser formado consideramos ser altura oportuna para a Assembleia municipal do
Barreiro, reassumir e fazer chegar a quem de direito, um conjunto de opiniões e
obras estratégicas indispensáveis à superação das debilidades com que
estamos confrontados.
Assim, a Assembleia municipal do Barreiro reunida a 16 de novembro de
2015, considera:
Recomendar à Câmara Municipal que, à semelhança do que tem sido a sua
prática, promova um conjunto de reuniões com os vários ministérios e
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secretarias de estado, a fim de fazer ponto de situação e sensibilizar para que
sejam prioridade na sua prática:
a) O Projeto do Arco Ribeirinho Sul;
b) Plataforma Multimodal do Barreiro (Terminal de contentores);
c) Ligação Rodoviária ao Seixal;
d) Terceira Ligação Rodoferroviária a Lisboa (Ponte Barreiro-chelas);
e) Novo Aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alcochete (1ª fase);
f) Manutenção do Barreiro como importante centro ferroviário do país
modernizando

as

instalações,

introduzindo

novas

valências

e

competências.

Aprovado por maioria, com 29 votos a favor da CDU, do PS, do BE, do PSD e do MCI,
e 1 abstenção do PCTP/MRPP.

Barreiro, 02 de dezembro de 2015
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