MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DELIBERAÇÃO
Nº 9/2016
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de fevereiro de 2016

MOÇÃO

TERMINAL DE CONTENTORES DO BARREIRO - MAIS FUTURO PARA O
BARREIRO E PARA A REGIÃO
GOVERNOS DIFERENTES, UMA SÓ VONTADE

No dia 26 de Fevereiro de 2015, foi anunciada a importante decisão do
Governo de então relativa à localização no Barreiro do novo Terminal de
Contentores do Porto de Lisboa.
Subsequentemente a essa data, a Assembleia Municipal do Barreiro, tal como
a Câmara Municipal do Barreiro e muitos outros agentes políticos, económicos
e sociais, tomaram posição favorável relativamente à construção, no Barreiro,
de uma Plataforma Multimodal – Portuária, Logística, Industrial e Tecnológica que contribua para a reabilitação ambiental, urbana e económica do concelho e
para a implementação do projeto do Arco Ribeirinho Sul.
Atraindo mais investimento, crescimento e emprego para a nossa terra.
Nesta, como noutras matérias de interesse local, regional e até nacional, ao
novo Governo e à nova maioria deverá inequivocamente corresponder a
mesma vontade de fazer bem.
Pelo que a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em Sessão Ordinária,
em 25 de Fevereiro de 2016, delibera o seguinte:

1) Reafirmar o seu apoio ao projeto da Plataforma Multimodal do Barreiro,
enquanto importante contributo potencial para a criação de emprego,
para o desenvolvimento económico, ambiental e urbano do concelho e
da região e para o desenvolvimento do projeto do Arco Ribeirinho Sul;
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2) Apelar ao Governo para que reafirme, publicamente, de modo
inequívoco e a uma só voz, a decisão antes adotada quanto à
localização do novo Terminal de Contentores no Barreiro;
3) Apelar ao Governo para que privilegie a célere realização dos estudos
que ainda se mostrem em falta e das iniciativas relacionadas com o
mencionado projeto.

Aprovado por unanimidade

Barreiro, 10 de março de 2016
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