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DELIBERAÇÃO 
Nº 5/2016 

 
Reunião ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 25 de fevereiro de 2016 
 
 

SAUDAÇÃO 

FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO FABLAB BARREIRO 

O conceito Fablab (Fabrication Laboratory) teve a sua origem no 
Massachussets Institute of Technology (MIT) em 2001 e tem como finalidade 
promover a criatividade e a inovação através da fabricação digital. Também 
apelidados de “oficinas do século XXI”, os Fablabs são locais onde se pode 
criar praticamente qualquer coisa e onde a imaginação é a principal matéria-
prima utilizada. Ao longo dos anos, o conceito expandiu-se por vários 
continentes, constituindo uma rede mundial. Apesar de a sua atividade ter um 
cariz artesanal, os Fablabs deram contributos importantes para a difusão do 
conhecimento científico, para a promoção do empreendedorismo tecnológico e 
para o empowerment das comunidades locais. 

A recente inauguração do Fablab Barreiro é um marco importante para o nosso 
concelho. Não apenas porque permitirá a dinamização cultural de parte do 
espaço da Escola Conde Ferreira, trazendo vida a uma zona do Barreiro Velho 
frequentemente estigmatizada, mas sobretudo pelo valor acrescentado que 
pode trazer ao concelho.  

Ao promover a democratização do conhecimento, o desenvolvimento 
sustentável e também a cidadania participativa, o Fablab Barreiro pode ser um 
factor institucional importante para enquadrar o Barreiro no novo paradigma 
das smart cities, para promover uma nova vaga de empreendedores e para 
ajudar outras empresas do concelho a gerar economias de escala.  

O associativismo é uma marca inalienável do ADN do nosso concelho e que 
fez do Barreiro um território historicamente dinâmico, em que a população 
sempre se envolveu ativamente na construção do futuro. Neste sentido, a 
iniciativa da equipa liderada pelo munícipe Pedro Barros, que com muito mérito 
conseguiu erguer este projeto, é motivo de orgulho para todos os barreirenses, 
não devendo ser alvo de apropriação mediática por parte de qualquer força 
partidária com a finalidade de capitalizar politicamente esta iniciativa que partiu 
da sociedade civil e não do poder político.  
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em Sessão Ordinária 
a 25 de Fevereiro de 2016, saúda a fundação da associação Fablab 
Barreiro, em particular a equipa que a dirige, liderada pelo munícipe 
Pedro Barros, iniciativa que poderá ajudar a potenciar o desenvolvimento 
local e a afirmar o Barreiro como uma referência regional na área da 
inovação.  

 

Aprovado por maioria, com 14 votos a favor, do PS, do PSD, do BE, do 
MRPP e do MCI e com 15 abstenções da CDU.  
 

 

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016 
 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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