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Ata nº3/15 

Reunião Extraordinária da Assembleia Municipal 

Realizada 31 de Março 2015 

 
Aos trinta e um dias do mês de Março do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma 

horas, realizou-se uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal do Barreiro, nos 

termos da alínea b) nº1, do artigo 35º do Regimento da Assembleia Municipal, no 

auditório da Biblioteca Municipal, sito na rua da Bandeira, no Barreiro, com a seguinte 

Ordem de Trabalho:  

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 43º DO 
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 TERMINAL DE CONTENTORES 

 

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21.30 

horas, registando-se a presença de 30 deputados municipais, conforme lista de presenças 

anexa à ata. 

O Senhor Presidente da Mesa fez a leitura dos pedidos de substituição que foram feitas 

pelos deputados municipais, ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de Setembro, 

revista pela lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.  

 José Paleta é substituído por Arlindo Costa 

 Espirito Santo é substituído por Hélder Loução 

 Zélia Silva é substituída por Maria Teresa Guerreiro 

 Carlos Guerreiro é substituído por Couceiro Machado 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos Humberto 
Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Sofia Amaro Martins, Regina 
Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia Isabel Oliveira Lobo, Luís 
Filipe Pimenta Ferreira, Rui Jorge Fernandes Faria, Joana Rita Falua Branco e Luís Carlos 
Tavares Bravo.  

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 
Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vítor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e pela 
segunda Secretaria Ana Maria Rodrigues Gomes da Silva. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à reunião com a 

1. INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO REGIMENTAL  

Filipe Marques – A sua intervenção é sobre a EMEF, Empresa de Manutenção de 
Equipamentos Ferroviários e a relevância que têm para o concelho do Barreiro. 

O que está em causa hoje tendo em conta o que está vertido no Orçamento de 
Estado para 2015 e que é um cenário de privatização ou liquidação daquela 
empresa. 

Este processo não começa agora, têm sido feitas transferências cirúrgicas de 
trabalhadores da EMEF do Barreiro para Campolide, Santa Apolónia e Oeiras. A 
não faturação do trabalho que é efeito na EMEF do Barreiro e é imputado às outras 
oficinas pelo País fora. A não certificação do equipamento que é absolutamente 
imprescindível para o desenvolvimento da atividade nestas oficinas e associado a 
isto a dificuldade na aquisição de material. Estes fatores conjugados traduzem-se 
numa menor capacidade de resposta operacional por parte destas oficinas. 

Esta empresa é a única no país que está capacitada para fazer a manutenção, a 
reparação e a construção de material ferroviário. Tem mão-de-obra qualificada. E 
existe no Barreiro há mais de 150 anos. 

Faz a manutenção dos Alfa Pendulares com uma intervenção muito profunda e 
também no Metropolitano de Lisboa na ex-Sorefame a curto prazo também se vai 
colocar a falta daquele material. Não tendo o estado esta empresa estratégica para 
fazer este tipo de trabalho, vai ter que adquirir no estrangeiro, pagando à SIMENS.  

Já em Março de 2013, foi com a luta dos trabalhadores e a sua resistência que se 
evitou o encerramento desta empresa no Barreiro. Hoje e passados dois anos estão 
na Assembleia Municipal do Barreiro a solicitar uma solidariedade de forma ativa 
para defenderem a EMEF do Barreiro. Empresa que assegura de forma clara e 
objetiva, aquilo que é a fiabilidade, a qualidade e a segurança da circulação 
ferroviária.  

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, naturalmente que a assembleia vai ter 
em conta o que foi dito e está naturalmente preocupada com o futuro da EMEF Barreiro. 

Não havendo mais intervenções, passam de imediato ao ponto da O.T. 

2.1 TERMINAL DE CONTENTORES 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal, informa que na mesa foram entregues 
dois documentos. Um da CDU e outro do PSD, aguarda que o PS entregue o seu. 

 

Presidente da Câmara Municipal – Por decisão da Assembleia Municipal estão a discutir 
o reforço da Atividade Portuária no Concelho.  

Foi feito sobre esta matéria um imenso caminho e muito há ainda a fazer. 

Foram estabilizadas relações com a APL, ajudando a que esta entidade olhasse para o 
concelho de outra forma e passou a ser um importante parceiro do desenvolvimento do 
concelho. 

Evoluíram no pensamento e na visão para o estuário do Tejo e para o Coina. 

Acompanharam e intervieram junto do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de 
Elevado Valor Acrescentado e juntos decidiram que este, o Novo Terminal de Contentores, 
era um investimento importante para o País que integra um plano estratégico de 
transportes e infraestruturas, no período de 2014 a 2020 e insere-se no corredor 
Atlântico. 

Assinaram protocolos com a APL, REFER, Estradas de Portugal, e Baia do Tejo, com a APL, 
Baia do Tejo e Ordem dos Arquitetos, com a APL e a Câmara Municipal de Lisboa. 

Têm procurado colocar este assunto no mapa dos investimentos do País. Ajudaram a gerar 
um consenso alargado no concelho e na região à volta do Terminal de contentores no 
Barreiro. 

O governo anunciou que o Barreiro é o único concelho, onde estão a ser feitos estudos 
técnicos e financeiros, para a localização do novo terminal de contentores no estuário do 
Tejo. 

Foi apresentada importante candidatura aos fundos de Bruxelas, que permitiram financiar 
esses estudos ficando em melhor condição para posicionarem este projeto em futuras 
candidaturas em fase de obra. 

Receberam visitas de várias entidades interessadas em estarem presentes no concurso 
para a construção e gestão do Novo Terminal. 

Realizaram reuniões mensais presididas pela CMB, do grupo de trabalho criado e que 
fazem parte a APL, REFER Estradas de Portugal e Baia Tejo. 

Está em preparação pela Administração do Porto de Lisboa, para ser lançado o concurso 
para o Estudo de Impacto Ambiental e o Estudo Prévio de Engenharia. Este é um elemento 
central no desenvolvimento do processo. Pensam que durante o corrente ano haja 
condições de serem terminados.  
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Estão a trabalhar com a Baia Tejo e a Ordem dos Arquitetos para o “Concurso de Ideias”. 

Em conjunto com a APL, a REFER, as Estradas de Portugal e a Baia Tejo, vão realizar 
debates no concelho sobre os aspetos técnicos da Plataforma Multimodal. Refere alguns e 
os seus temas. 

Vão continuar a acompanhar o desenvolvimento do processo de Concurso Público para a 
exploração do Novo Terminal de Contentores e que terá novos desenvolvimentos após a 
conclusão do Estudo de Impacto Ambiental. 

Tem dado uma particular atenção aos aspetos técnicos portuários, ambientais, de 
mobilidade, de inserção urbana e arquitetura e a futura solução de gestão deste terminal.  

Reafirmam que é necessário ver este investimento como um todo. Se tiverem a visão de 
conjunto de um “Porto”, da atividade que o território adjacente a este Porto pode vir a ter 
para a construção de uma grande Plataforma de Atividade Económica. Encontraram 
condições para terem uma importante plataforma de emprego e de modernidade, com 
dinamismo, logístico, industrial e tecnológico.  

Um investimento desta dimensão tem sempre impactos positivos e menos positivos. É 
necessário trabalharem para que os primeiros sejam potenciados e os segundos 
melhorados. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, a iniciativa desta Assembleia Extraordinária foi 
inicialmente do PSD e que em boa hora foi seguida pelos demais grupos municipais. 

É importante frisar a posição do grupo municipal do PSD Barreiro relativamente ao 
projeto. Têm naturalmente divergências com o senhor Presidente da câmara 
relativamente ao modo como se pode maximizar o investimento e a captação de emprego, 
ao abrigo daquele investimento para o Barreiro. 

A Moção do PSD é uma Saudação que se intitula “TERMINAL DE CONTENTORES NO 
BARREIRO – MAIS FUTURO PARA O BARREIRO E PARA A REGIÃO”, ANEXO B.  

Procede à leitura do documento. 

 

O Deputado André Pinotes do PS, o PS quer saudar a realização da Assembleia que foi 
consensual. Informa que este não é um assunto que nasça hoje e que anteriormente 
noutras Assembleias já se tomaram posições politicas.  

Faz um enquadramento do ponto de vista histórico do assunto. Quer ao nível nacional, 
quer ao nível local, nas últimas décadas pugnaram pelo incremento da atividade portuária 
no Barreiro. 
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Entendem que este pode ser um projeto que projete o Barreiro e lhe confira novas 
oportunidades de desenvolvimento. 

O apelo do PS é para que a Assembleia funcione como um aprofundar do consenso deste 
projeto para o Barreiro e não como uma luta de protagonismos. 

Este é um dossier de extrema complexidade. O PS vê hoje com maior tranquilidade a 
postura assumida pelo Presidente da Câmara de enorme responsabilidade e precaução no 
sentido de aprofundar o consenso. E entendem que este é o caminho. 

A preocupação do PS é com os barreirenses, é com o desenvolvimento do Barreiro. 

É muito importante que se centrem no Barreiro e nos interesses do Barreiro porque é isso 
que a população do Barreiro espera dos deputados municipais. 

 

A Deputada Rita Carvalho da CDU, apresenta uma MOÇÃO – “PLATAFORMA 
MULTIMODAL DO BARREIRO”, ANEXO A e procede à sua leitura. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, a questão em concreto é o que é que o município do 
Barreiro, pode fazer para maximizar o efeito positivo que este projeto pode ter. No 
entendimento do PSD implica que o município desenvolva uma estratégia de atração do 
investimento. 

Por um lado o desenvolvimento de uma política fiscal que compita efetivamente com os 
demais municípios da área para captar investimento. É público que a Baia do Tejo aguarda 
uma resposta da câmara do Barreiro, relativamente a redução de taxas para a instalação 
de empresas no Barreiro. 

É importante que exista uma agência local de investimento que possa tratar 
profissionalmente e com profissionalismo, estes temas. 

Pergunta ao PS se está com o PSD neste objetivo para o Barreiro. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, seria bom que se centrassem no tema, 
independentemente de cada um fazer a caracterização que entende. 

O que a CDU quer acima de tudo é perguntar ao órgão Assembleia Municipal, se entendem 
que o que está a ser feito até agora sobre este processo. A argamassa que se conseguiu 
entre os vários parceiros necessários para este projeto, para poderem continuar a 
dinamiza-lo e a desenvolvê-lo. 
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A decisão que houve por parte do governo foi a de considerar os estudos para este 
concelho. Ainda não existe nenhuma decisão definitiva sobre a questão do terminal. Tem 
que se avançar com rigor. 

O investimento privado que se perspetiva para este projeto à volta de seiscentos milhões é 
de tal maneira importante, que se houve grupos de pressão, quer sejam portuários ou 
outros. 

Mais para a frente estarão mais habilitados para discutirem. É fundamental que 
mantenham o consenso. No futuro com a decisão que todos esperam que seja positiva e 
com o posterior lançamento do Concurso Público Internacional, ai podem começar a 
discutir no concreto as opções.  

 

O Deputado Hugo Cruz do PSD, faz um pedido de esclarecimento. 

Em que medida é que as declarações feitas à imprensa pelo senhor vereador Rui Lopo, no 
dia 3 de fevereiro, sobre a localização do Terminal de Contentores no Barreiro, ser um 
processo cada vez mais irreversível e de existirem vários investidores interessados. 
Gostaria de saber até que ponto esta pode ser considerada uma declaração irresponsável. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, podia polinizar mas não quer. 

É evidente que a posição de quem está na câmara, e que tem trabalhado de forma a se 
obterem os consensos já referenciados e que indiscutivelmente tem levado à aproximação 
das várias entidades, leva-o à convicção de que se vai tornar uma realidade efetiva. 

Já estão habituados a que se gaste muito dinheiro em estudos e que depois não se 
concretizem as decisões. 

 

O Deputado Amílcar Romano do PS, têm que gerir com cuidado, pela complexidade que 
todo o processo vai ter. 

Faz uma resenha histórica.  

Em resumo o Barreiro é vítima de si próprio. É legítimo perguntar se o PCP pretende 
mesmo o desenvolvimento do Barreiro. Pensa que sim. 

Como e porque é que o Barreiro chegou ao estado em que se encontra, sem expetativas de 
futuro. Estão em Março de 2015 e os sonhos e as esperanças anunciadas no passado foram 
esquecidas. Neste momento têm em cima da mesa o Novo Terminal de Contentores.  
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Pode e deve ser uma âncora para o desenvolvimento do concelho e de atratividade dos 
territórios da Quimiparque, para a instalação de novas unidades industriais e 
empresariais. 

A aprovação deste projeto vai transitar para o próximo governo. Neste contexto espera 
que o PCP não volte a cometer o mesmo erro de se aliar à direita e que a frente Ribeirinha 
não passe a ser, senão, mais do que um conjunto de gruas para cargas e descargas de 
contentores. 

Questiona o Presidente da Câmara e a Assembleia, se este projeto não devia de ser 
acompanhado de forma efetiva e regular pelas forças politicas representadas no órgão 
câmara e assembleia municipal. De maneira a que tudo o que tem sido dito e afirmado e 
não hajam duvidas relativamente ao envolvimento, ao empenhamento e à participação.  

É o momento exato para decidirem a pluralidade, de opiniões e competências com 
transparência. A não ser assim o PCP, vai ter que assumir as responsabilidades por todos 
os desenvolvimentos que se verifiquem no futuro. 

Esta pode ser uma das últimas oportunidades que o Barreiro tem e se não for bem gerida 
quem poderá pagar é mesmo o Barreiro e os barreirenses. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, é importante o acompanhamento do processo por todos, 
pelos barreirenses e pelas diversas forças politicas eleitas quer para a câmara quer para a 
assembleia municipal. 

Quer dizer aos barreirenses que o Terminal pode ser um polo gerador de mais atividade. 
Mas por si só não resolve os problemas do Barreiro. O que é crucial é a nova atividade 
económica que o Terminal pode trazer para o Barreiro, mas para os territórios fora do 
Terminal. 

O que é decisivo é haver ou não investimento privado que pegue neste projeto que o 
construa, que o explore, que o concretize. Quer para o Terminal, quer para as atividades 
externas. Tem que se ver como se faz para captar esse investimento privado. Não é a 
câmara que o vai captar, mas pode tentar ajudar a captar.  

O que é que vão fazer para ajudar a captar esse investimento, é a pergunta que deixa ao 
senhor Presidente da Câmara. 

 

O Deputado André Antunes do BE, espera que este seja o regresso do público às 
assembleias. Este é o primeiro passo e o primeiro sinal de que este processo deve estar 
envolto na participação das pessoas. 



                          MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 

8 
 

A principal preocupação é ver o passado e acautelar. Sendo a favor de todos os projetos 
que possam trazer desenvolvimento económico e a regeneração da cidade, isso não deve 
de ser feito a qualquer custo. 

É fundamental que devido ao impacto que o projeto vai ter na cidade e no dia-a-dia dos 
barreirenses, se proceda a um processo bem planeado e estruturado de auscultação e 
debate com a população em todos os momentos. 

Sugere que devido aos impactos paisagísticos entre outros que seja facultado à população 
a seu devido tempo os estudos de impacto ambiental e do projeto no seu global. 

Podem e devem fazer mais e melhor. Espera que todos os agentes políticos tenham 
consciência disso. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, é com prazer que hoje discutem um assunto relevante 
para o barreiro, que tem componentes técnicas, políticas, sociais e económicas. 

A falta de competitividade e de atratividade do concelho do Barreiro na Área 
Metropolitana de Lisboa, são mais do que evidentes. É imperioso estancar o percurso 
descendente do concelho e tomar medidas para inverter a situação. 

Faltou um plano estratégico para o futuro, qual a visão que tem do Barreiro e os grandes 
objetivos a atingir. Aqui no Barreiro perderam muito tempo no combate ao governo 
central, como se fossem eles os únicos responsáveis pelo que nos acontece de negativo. 

Os sucessivos executivos de maioria CDU não têm exercido em pleno as suas competências 
e as suas obrigações perante os barreirenses. Falta-lhes uma estratégia própria 
potenciadora da atividade económica e de políticas ativas de promoção do concelho para 
fixação de empresas e criação de emprego. O Barreiro tem-se limitado por aguardar por 
projetos do Poder Central. E quando estes não acontecem mobilizam as pessoas a lutar 
contra os governos como os responsáveis por todos os males. 

A opção da Trafaria para a expansão do Porto de Lisboa, foi afastada não por vontade do 
governo, mas sim por oposição da população e do poder local da Trafaria e de Almada. O 
PS sempre se debateu contra essa solução e deu no momento certo o seu contributo para 
inviabilizar essa pretensão errada do governo e que lesava o território e os interesses 
daquelas populações. Após a APL ter apresentado a alternativa para o Barreiro, o PS 
manifestou a sua posição favorável à instalação do Terminal de Contentores no Barreiro. 

O Barreiro tem uma extraordinária frente ribeirinha, tem dois terminais portuários e uma 
área significativa de território disponível para a atividades complementares de logística e 
outra que pode ser conquistada ao rio para suporte ao Novo Terminal Portuário. Tem 
acessibilidades rodoferroviárias que podem e devem ser melhoradas. O Barreiro reúne 
condições para a instalação do Novo Terminal de Contentores. O qual se deve concretizar 
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após os respetivos estudos de viabilidade ambiental, económica, social, financeira e de 
acessibilidades. 

E desde que não inviabilize outros projetos, que embora suspensos reportam de 
estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Barreiro. A Terceira Travessia do Tejo 
e o Arco Ribeirinho Sul. 

Não podem deixar de manifestar a sua preocupação pelo facto da gestão CDU-PCP, estar 
novamente a fazer depender de forma excessiva o futuro do Barreiro de um projeto que 
está na esfera da decisão do Poder Central. Não aceitam que o Terminal de Contentores se 
transforme na única estratégia para o concelho. Tem que estar atentos ao período da 
concessão para não hipotecar o poder de decisão das gerações vindouras.  

Este tema terá que ser conduzido de forma aberta, transparente e participada, envolvendo 
a sociedade barreirense numa reflexão sobre as suas vantagens e inconvenientes, as suas 
oportunidades e as suas ameaças. O sucesso deste processo passa por uma comunidade 
informada e esclarecida. 

Cumpridos os pressupostos o PS, tudo fará para que o Terminal de Contentores seja uma 
realidade. Com rigor e sentido crítico continuarão a acompanhar este processo na 
intransigente defesa da qualidade de vida dos barreirenses.  

 

A Deputada Dulce Reis da CDU, a câmara municipal do Barreiro não ficou à espera que 
acontecesse. Adiantou-se e desbravou caminho, dando inicio aos trabalhos necessários no 
sentido de afirmar o Barreiro como a alternativa certa para a instalação do Novo Terminal 
de Contentores. Com a convicção de que a atividade portuária assume um papel 
estratégico no funcionamento e dinamização da economia da região e do País, impõe se a 
sua implementação no Barreiro. 

Dos estudos até hoje já realizados emerge a convicção de que o Barreiro é o território que 
reúne melhores condições para receber o Novo Terminal. 
Embora a decisão definitiva da instalação do Terminal ainda não tenha sido tomada, a 
câmara já assinou protocolos com a APL, com a Baia Tejo, com a REFER, com a Ordem dos 
Arquitetos, com a Câmara Municipal de Lisboa, etc. 

De todas as iniciativas levadas a cabo pela câmara municipal, destaca a visita do 
embaixador da Dinamarca Michael Suhr e dos responsáveis da MAERSK grupo 
dinamarquês ligado à atividade portuária e navegação. A visita do presidente do Porto de 
Santander, a visita do responsável pelo banco industrial e comercial da China, que tiveram 
como objetivo dar a conhecer as potencialidades do concelho. 

É manifesto o interesse de todas as entidades nacionais, nomeadamente o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, que na pessoa do seu presidente apoiado pelo responsável 
de projetos de uma unidade de Redes Transeuropeias DIGIMOVE, do responsável pelo 
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projeto de desenvolvimento do corredor atlântico, do responsável pelo projeto das 
autoestradas do Mar, todos da Comissão Europeia. Consideraram ser exequível a 
localização do Terminal do Porto de Lisboa no Barreiro. 

Igualmente a convite da câmara municipal foram estas entidades recebidas no Barreiro, 
onde se realizou uma reunião de trabalho com visita à zona ferroviária e ao local onde se 
prevê que venha a ser construído o Terminal. Resultando desta atitude proactiva da 
câmara uma oportunidade para refletir e debaterem as questões de acessibilidade e a 
inserção do Terminal na Cidade. Bem como discutirem os eventuais apoios comunitários. 

Assume uma relevante importância a visita a Bruxelas, pela câmara do Barreiro, o Porto de 
Lisboa, o Instituto de Mobilidade, a REFER. Na qual foram dados passos importantes para 
a possibilidade de candidatura a fundos do denominado “PLANO JUNCKER”. 

Desde á largos meses a esta parte que a câmara leva a cabo a tarefa de obter consensos 
para a localização no Barreiro do Novo Terminal. Porque a ser construído no Barreiro é 
potenciador do projeto do Arco Ribeirinho Sul e dar início à concretização da Cidade das 
Duas Margens e ao mesmo tempo criar as condições necessárias para corrigir o défice 
ambiental do passado. 

A câmara tomou a iniciativa de dizer “o concelho está aqui, existe e tem potencialidades 
para honrar o seu passado e dinamizar o seu futuro”. 

 

 

Presidente da Câmara Municipal, para facilitar que centrem o debate no que é essencial 
e ao assunto que levou à convocação da Assembleia. Propõe assumir a responsabilidade 
“desgraçada” como foi ali apelidada, a que o Barreiro chegou. 

Esclarece que “Plataforma Multimodal do Barreiro” é o nome que está a ser utilizado pela 
APL e com o qual está de acordo. Porque o que tem defendido é mais do que um Terminal 
de Contentores é uma Plataforma Portuária, Logística, Industrial e Tecnológica. É neste 
sentido que tem vindo a trabalhar e a sensibilizar os parceiros. Todas as entidades 
envolvidas estão no essencial de acordo com aquele objetivo. 

Pensa que o Terminal de Contentores é cada vez mais irreversível. Formalmente não há 
uma decisão do governo sobre o Terminal de Contentores ser no Barreiro. Há uma decisão 
do governo de se estudar aprofundadamente essa possibilidade. 

É obrigação, trabalharem para que o projeto se concretize, mas com todas as reservas que 
é preciso terem naquele tipo de processos, pelas experiências que tem tido. 

No seu ponto de vista a Terceira Travessia do Tejo é uma inevitabilidade. E na sua opinião 
vai ser construída, não sabe se daqui a três anos, a dez ou a trinta. Nunca ouviram o 
Presidente da câmara associar estes dois projetos. Cada coisa no seu momento. 
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O que defende é que a grande Cidade é a margem norte e é a margem sul. Tem que se 
assumir como Cidade-Região. Não é os seis concelhos do Arco Ribeirinho Sul se separarem 
do resto.  

A maquete do Plano de Urbanização está na Quimiparque na Administração da Baia Tejo e 
está num sítio visível. Este tem que ser reajustado sem ser posto em causa nos seus 
conceitos globais, a uma infraestrutura desta dimensão. 

Na sua opinião tem que haver discussão pública. Têm que saber em cada momento o que 
fazer e quais são os momentos para o fazer. Este processo tem que ser um processo 
cuidado. Em que se tem que pesar o que se diz e em que momento se diz. Por isso 
anunciou com as outras entidades um conjunto de debates sobre questões portuárias. 

O que tem defendido é que o Terminal de Contentores e a Plataforma logística não se 
podem desligar do olhar para toda a frente ribeirinha do Tejo e do Coina e das suas 
atividades. Portuária, de mobilidade pluvial, de pesca, de náutica de recreio, de desportos 
náuticos, da consolidação das margens e da recuperação das frentes ribeirinhas. Uma 
visão integrada e global.  

Tem as questões da mobilidade como um elemento central e essencial para esta visão e 
para este desenvolvimento e a questão das acessibilidades rodoferroviárias internas e 
externas são essenciais. As questões de caracter ambiental, tem aqui também uma 
oportunidade para serem resolvidas. O Terminal na sua faze construtiva deve ter os mais 
altos parâmetros de caracter ambiental e que na sua fase de funcionamento esses 
parâmetros sejam integralmente cumpridos.  

O mais importante é proporem e trabalharem para que o processo avance mas sempre 
tiveram a postura de não esperarem que as coisas acontecessem e de tentarem influenciar 
dentro da medida do possível os acontecimentos. 

Foram feitas afirmações que os dividem, têm opiniões diferentes, o que é natural. Mas 
também há muitas coisas que os unem sobre o essencial. Porque é que não se unem e 
fazem uma proposta única.  

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, faz um pedido de esclarecimento. 

Considera interessante que exista um documento único ou que recolhesse a aprovação de 
todos ou até que todos os documentos fossem ajustados de forma a acolherem o apoio de 
todos, dada a importância do projeto. 

Daquilo que depende do município, que medidas concretas estão a ser estudadas ou 
implementadas para ajudar a captar e fixar investimento no Barreiro e com isso gerar 
mais emprego. 
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Presidente da Câmara Municipal, a Baia Tejo fez uma sugestão e já tem uma resposta 
dos municípios.  

Na sua intervenção fez um conjunto de referências a coisas que são obrigação da câmara, 
da competência da gestão do território. Onde defende quais são as medidas, as propostas e 
as sugestões que a câmara defende e pretende por em prática. 

Relativamente à política fiscal municipal, não queria partidarizar, porque esta questão faz 
parte do combate politico partidário. Porque quer manter boas relações institucionais com 
as instituições. Por esse motivo não gostaria de ir mais longe sobre esta questão. A 
propriedade de quase todo o território é do estado. Qual é o papel que o estado está 
disponível para fazer neste ponto de vista como proprietário para ajudar a atrair as 
empresas. Não se podem ter dois pesos e duas medidas. É preciso haver uma visão 
conjunta das entidades envolvidas. Sempre disponíveis, para trabalharem em conjunto. 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, não faz muito sentido estarem a endereçar 
saudações. Reunir um órgão politico para saudar outro órgão politico, julga que não é 
adequado. 

O tema central não tem só a ver com o investimento mas também com o que ele determina 
na configuração da cidade e os problemas que visa resolver. Tendo em conta esta vontade 
expressa e assumida por todos os que intervieram em representação das forças politicas 
de gerar consenso em torno de uma matéria, que esta Assembleia já produziu deliberação 
que transmitisse esse espirito. O PS intencionalmente apresentou o seu documento e fê-lo 
distribuir sem qualquer menção ao Partido Socialista ou aos seus eleitos. Exatamente 
porque procurou reunir sem prejuízo de todas as intervenções havidas e que procuraram 
também acentuarem questões politicas e de interpretação da realidade do concelho. Estão 
disponíveis para encontrarem os consensos necessários e encontrar uma solução que 
fosse aquela que traduzisse a vontade da Assembleia e conseguisse expressar em termos 
de opinião público aquele consenso gerado em torno da matéria. 

E passa a ler o documento que se chama “Resolução”, ANEXO C. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, faz um pedido de esclarecimento. 

Quando se recomenda ao executivo municipal que diligencie pela definição política do 
período de duração da concessão. A sua questão é se se pede essa definição prévia ou 
subsequente à realização dos estudos económicos. 

 

A Deputada Madalena Alves Pereira do PS, naturalmente que num projeto daquela 
natureza sabem exatamente qual é a importância da definição do período. Tem é que 
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perceber do que é que estão a falar de que ordem de grandeza. Se é uma coisa que é para 
dez anos, vinte, trinta, quarenta ou cem. É isso que tem que perceber. Com certeza que as 
entidades encontraram a melhor solução. Tem que dar sinais aos investidores que se 
querem aproximar. E para os instrumentos de gestão do território qual é o impacto que 
tudo aquilo terá. Não podem continuar a fazer PDM a prever aquilo que nunca acontecerá. 

 

O Deputado Rui Ferrugem da CDU, percebe a intenção daquela alínea. Só que há 
regras em termos de lançamento de concursos públicos internacionais em relação 
a concessões portuárias. Aquilo é quase um dado adquirido. A câmara pode 
eventualmente sensibilizar. É definido no máximo por cinquenta anos. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, informa que vai ser feito um intervalo e depois será 
concluído o debate. 

 

O Deputado Paulo de Deus da CDU, tendo em conta a importância da matéria em 
discussão, entende a CDU que deve motivar na procura do maior consenso possível em 
torno do objetivo.  

Contataram as outras forças politicas que apresentaram documentos, relativamente 
àquela matéria no sentido de haver a possibilidade de terem um documento único a ser 
posto à aprovação da Assembleia. 

Nesse sentido fazem a proposta para que se interrompam os trabalhos e que um 
representante de cada força politica se juntem e procurem consensualizar o mais possível 
para poderem apresentar o resultado dessa reunião e do conjunto de opiniões que seja 
concretizado. 

 

O Deputado Isidro Heitor do PS, o Partido Socialista acompanha a proposta. Essa também 
é a sua posição, a de haver um documento único que expressasse uma posição politica 
forte por parte dos intervenientes eleitos pelos barreirenses. 

 

O Deputado Vítor Nunes do PSD, agradece o repto e naturalmente que estão disponíveis 
para desenvolver esse esforço. É importante e interessante, envolver todos os grupos 
municipais e não apenas os que apresentaram documentos. 
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O Deputado Mário Durval do BE, esta proposta faz todo o sentido. É necessária uma 
posição forte da parte da Assembleia Municipal, independentemente das diferenças que 
possam existir.  

Recorda que há muitos anos falava na necessidade de ampliação do porto e da ligação do 
Barreiro ao mar. É curioso que hoje com a história da taxa aeroportuária, soubesse que o 
dinheiro a primeira coisa que eras para fazer era um museu das descobertas em Lisboa. 
Faz um apelo ao Presidente da câmara que fale com o Presidente da câmara de Lisboa, que 
de facto as descobertas tinham o seu centro logístico. 

É muito importante colocarem o Barreiro novamente como um polo de atração e 
conseguirem que tudo o que são as raízes dos barreirenses se consigam impor.  

 

O Senhor Presidente da Assembleia, pede que se forme, o que chama de “comissão de 
redação”. Que se suspendam os trabalhos pelo tempo necessário a que se formule um 
documento único a ser aprovado pela AM. 

 

 

O Senhor Presidente da Assembleia, valoriza o esforço que foi feito para chegarem a um 
consenso reproduzindo um documento conjunto. Sugere que a CDU apresente o 
documento para que posteriormente possam passar à sua votação. 

 

 

A Deputada Rita Carvalho da CDU, explica no essencial o que foi retirado, alterado e 
acrescentado ao documento que serviu de base que foi a Moção da CDU. Dando lugar ao 
documento conjunto a ser aprovado pela Assembleia Municipal. 

 

MOÇÃO – TERMINAL DE CONTENTORES DO BARREIRO 

Aprovado por unanimidade. 
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ENCERRAMENTO  

O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 

1,19 horas do dia 1 de Abril de 2015, constando a gravação áudio desta sessão 

arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal.  

 

APROVAÇÃO DA ATA  

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente ata que 

após lida e aprovada por MAIORIA na reunião ordinária realizada em 7 de 
setembro de 2017, vai ser assinada por mim Ana Paula Monteiro, Assistente 

que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal Frederico Fernandes Pereira. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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