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DELIBERAÇÃO 
Nº 8/2016 

 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 25 de fevereiro de 2016 

 

MOÇÃO 

NOVO TERMINAL DE CONTENTORES 

O resultado das eleições legislativas do passado mês de Outubro provocou 
uma alteração política no quadro das relações entre as diferentes forças com 
representação parlamentar, criando as condições indispensáveis à inversão 
das políticas económicas e financeiras que caracterizaram os últimos quatros 
anos, que criaram em Portugal uma sociedade mais injusta e desequilibrada é 
uma excelente notícia para todos aqueles que acreditam nas virtudes da justiça 
social.  

Resultado dos acordos celebrados entre o PS e o BE, o PS e o PCP, e o PS e 
o PEV, o Orçamento de Estado para 2016 preconiza para estes partidos uma 
ruptura profunda com a realidade anteriormente vigente, corporizada através 
de uma acentuada devolução dos rendimentos às famílias, no reforço dos 
apoios aos segmentos da população mais carenciados e na diminuição da 
carga fiscal directa.  

No caso concreto do Barreiro, a proposta de Orçamento de Estado para 2016 
volta a eleger como prioridade o Projecto do Arco Ribeirinho Sul que, desde 
2011, conheceu poucos ou nenhuns avanços. Todos reconhecemos a 
importância estratégica da reabilitação das nossas zonas ribeirinhas e áreas 
industriais desactivadas, processo que importa agora retomar como elemento 
central do desenvolvimento do concelho e da própria península de Setúbal.  

Não é de somenos importância que vários especialistas tenham vindo a afirmar 
o esgotamento das soluções existentes, em grande medida provocado pelo 
aumento considerável da actividade portuária a nível mundial, a que o nosso 
país só poderá responder através da construção de uma nova infraestrutura 
deste género no Barreiro. 

Foi esta mesma percepção e sentido de importância que levou a que o actual 
primeiro-ministro, tenha assinado, em Fevereiro de 2015 - então na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa -, um Acordo de Cooperação 
Institucional com a Câmara Municipal do Barreiro e a Administração do Porto 
de Lisboa que já contemplava esta possibilidade.  
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Como foi referido nessa ocasião pelo Dr. António Costa, temos plena 
consciência de que é fundamental aprofundar ainda os estudos de viabilidade 
financeira e impacto ambiental para que a decisão final que venha a ser 
tomada seja suficiente sólida no plano técnico para que não suscite qualquer 
dúvida quanto à sua viabilidade. Numa outra dimensão, não podemos descurar 
que a concretização deste projecto depende, quase exclusivamente, da 
existência de investidores privados interessados na sua materialização.  

Todos os dados disponíveis apontam para que nada de substantivo se tenha 
alterado nos últimos tempos sobre esta matéria, importando apenas, neste 
momento, reforçar o nosso empenho em que este processo continue o seu 
curso natural. 

Por tudo isto, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 25 de 
Fevereiro de 2016, delibera aprovar o seguinte: 

- Apelar aos diferentes grupos parlamentares representados na Assembleia da 
República que, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2016, 
reafirmem como prioridade a definição da localização de um novo Terminal 
de Contentores que sirva a Área Metropolitana de Lisboa e o País. 

- De igual modo, solicitar que sejam assegurados os meios técnicos, humanos 
e financeiros para que a reflexão e o debate público em torno deste projeto 
possa prosseguir. 

- Reafirmar o interesse do nosso concelho em receber esta importante 
infraestrutura, desde que sejam garantidas as condições indispensáveis à 
sua edificação. 

Sendo aprovada esta moção dela deve ser dada conhecimento aos Grupos 
Parlamentares, Sr. Ministro das Finanças, Sra. Ministra do Mar, Administração 
do Porto de Lisboa e Comunicação Social. 

 
Aprovado por maioria, com 27 votos a favor, da CDU, do PS, do BE, do MRPP e do 

MCI e com 2 votos contra do PSD.  
 

Barreiro, 26 de fevereiro de 2016 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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