
 
NOTA DE ABERTURA 

 
 

Ao traçar as Grandes Opções do Plano e o Orçamento Municipal do Barreiro para o 

atual ano de 2018, não podemos ignorar o trilho percorrido até à assunção do 

presente mandato pelo atual Executivo Municipal, mas não poderemos ignorar que o 

futuro está no caminho por concretizar, e é neste sentido de melhoria da 

transparência e rigor orçamental, vocacionado para a melhoria da qualidade de vida da 

população do Barreiro que demos desígnio às Grandes Opções do Plano para 2018. 

 

Temos pois um orçamento rigoroso, cujos pilares são a clareza na gestão Autárquica, 

vocacionada para a melhoria de uma ambiência, na qual as palavras, traduzidas depois 

em números, são compromissos inabaláveis que nos comprometemos a cumprir com 

honestidade, diálogo e coerência ideológica e participada. 

 

Opções do Plano e um Orçamento para 2018, assente numa política que privilegia a 

intervenção nas infraestruturas, estruturas municipais, por via designadamente da 

concretização da requalificação da caldeira grande na Quinta Braamcamp; 

concretização de obras de realocação de serviços concedendo-lhes maior dignidade, 

por via do investimento na melhoria, nomeadamente ao nível dos equipamentos e 

instrumentos municipais, apostando na recuperação e manutenção da frota afeta à 

recolha dos resíduos urbanos, privilegiando um ambiente de qualidade e diminuição 

de riscos epidémicos. 

 

Apostando fortemente na dinamização de uma política interna de gestão de recursos 

humanos, assente na formação e no permanente evoluir dos conhecimentos dos 

trabalhadores que permitam a concretização das Grandes Opções do Plano, com 

firmeza, rigor e conhecimento técnico adequado e a satisfação e o empenho dos 

trabalhadores do Município, refletido a posteriori na prestação de serviços de 

qualidade. 

 



Aposta na Educação, por via da recuperação do parque escolar e, bem assim, 

garantindo a oferta de dois manuais escolares do 7º ao 12º ano, a alunos que não se 

encontrem integrados no escalão “A”, proporcionando aos alunos abrangidos o acesso 

a um Ensino tendencialmente gratuito, minorando os custos familiares. 

 

Aposta na preservação da identidade cultural, mediante investimento nas estruturas 

culturais do concelho, reforçando o apoio ao movimento associativo, fortificando a 

identidade do concelho, com ênfase para o património material e imaterial, 

recuperação do espólio museológico e identificação e dinamização do acervo 

etnográfico e arqueológico. 

 

Dinamizar políticas de emprego e desenvolvimento económico, através do gabinete de 

apoio ao empresário, e gabinete de apoio à juventude, potenciando o concelho do 

Barreiro como polo de atratividade, tendente à afetação e manutenção dos jovens e 

jovens empresários no concelho. 

 

Reforçar a participação, democracia e cidadania, incrementando a melhoria dos 

equipamentos de reprografia, som e imagem, disponibilizando ao público suportes 

digitais que permitam um melhor conhecimento e intervenção participada na vida e 

gestão autárquica, recolhendo contributos e afinando a intercessão com os 

dispositivos digitais do Município.  

 

Pugnar pelo apoio às estruturas locais de socorro às populações, com reposição dos 

apoios financeiros às corporações de bombeiros sediadas no concelho, 

designadamente para manutenção das Equipas de Intervenção Permanente e 

desenvolvimento da sua atividade, na devida articulação com o Gabinete Municipal de 

Proteção civil. 

 

Reforçar o plano municipal do ambiente, por via da requalificação do espaço urbano, 

promovendo a melhoria do ambiente e qualidade de vida das populações. 

 



As grande Opções do Plano e Orçamento de 2018, visam proteger a integralidade do 

concelho, melhoria de vida das populações, ofertas de novas oportunidades de 

investimento, atratividade turística para a cidade, fomentar a participação ativa dos 

cidadãos, conceder-lhes melhores condições de salubridade, de vida, de ambiente, 

acesso a iniciativas de carácter cultural, melhorar as condições internas e externas do 

Município perspetivando e projetando o Barreiro como uma cidade atrativa e 

moderna.  

 

É um orçamento equilibrado, respeitador da legalidade, promotor do desenvolvimento 

e coesão social e desenvolvimento económico, que pretende diminuir o prazo de 

pagamento aos fornecedores, sendo o mais real possível, face ao que têm sido as 

receitas médias da Câmara Municipal do Barreiro.  

 

Destaque ainda para as seguintes linhas de intervenção: 

 

Promover respostas estruturadas de apoio às vítimas de violência doméstica;  

Investimento na recolha dos resíduos sólidos urbanos;  

Investimento na rede de saneamento no âmbito do POSEUR; 

Investimento no aumento da resiliência no abastecimento de água ao Hospital do 

Barreiro; 

Início em 2018 do orçamento participativo;  

Dinamização do IFFRU 2020 no concelho do Barreiro.  

 

 


