MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 7/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de fevereiro de 2016

MOÇÃO
TERMINAL MULTIMODAL DO BARREIRO
No momento em que está a ser efetuado o Estudo Prévio e o estudo de
Impacto Ambiental, através dos concursos lançados pela APL, em torno do
Terminal Multimodaí e consequentemente da valorização da Área
Metropolitana de Lisboa, do Arco Ribeirinho Sul e do Concelho, consideramos
que as alterações ao preambulo do orçamento de estado em que é retirada a
referência específica a esta infraestrutura e a sua substituição pela
necessidade de uma maior articulação entre os portos de Lisboa e de Setúbal,
vem causar entropia e ruido no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela
Câmara Municipal do Barreiro, APL, Câmara Municipal do Seixal, Baía Tejo,
Infraestruturas de Portugal, entre outras entidades, para o Reordenamento
Portuário do Tejo.
A localização do Terminal Multimodal no Barreiro voltaria a colocar o país nas
principais rotas do transporte marítimo internacional, um elemento estruturante
para a revitalização do tecido económico regional, para a reutilização de
espaços atualmente sem uso ou com uso reduzido, contribuindo para
eliminação de passivos ambientais e reconversão de antigas áreas industriais
degradadas na Área Metropolitana de Lisboa, prosseguindo a estratégia para a
dinamização do projeto Arco Ribeirinho Sul.
Temos agora uma grande oportunidade, obter o tão desejável e necessário
desenvolvimento económico, de colocar mais uma vez o Barreiro na linha da
frente da revitalização económica do país, criando postos de trabalho e
requalificando a economia.
A Camara Municipal tem desenvolvido um enorme esforço com o objetivo de
tornar o terminal uma realidade.
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Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 25 de
Fevereiro de 2016, delibera reafirmar a necessidade da concretização urgente
da construção do terminal multimodal no Barreiro, infraestrutura que se revela
de grande importância para o desenvolvimento do concelho, da região e do
país.
Este documento depois de aprovado deve ser enviado para Sr. Primeiroministro, Sr. Ministro do Ambiente, Economia, Infraestruturas, Sr. Ministro das
Finanças, Sra. Ministra do Mar, Presidente da Câmara de Lisboa, da Câmara
de Almada e da Câmara do Seixal, Administração do Porto de Lisboa e
Comunicação Social.

Aprovado por unanimidade.

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016
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