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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 82/2010 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 13 de Dezembro de 2010 

 

Moção 

O Barreiro quer contribuir para ultrapassar a Crise 
O Projecto da Terceira Travessia do Tejo não pode cair 

 

A Assembleia da República aprovou recentemente o OE 2011, com medidas bastante gravosas 

para a população Portuguesa. 

A situação crítica de financiamento com que o País actualmente se confronta, tornou 

indispensável um OE com aquelas medidas e que naturalmente contem em si características 

de contracção económica.  

Mas, se o nosso problema neste momento fosse apenas de equilíbrio das contas públicas, 

estaria minimizado, mas também temos um problema de competitividade económica e para o 

ultrapassar precisamos de tudo menos de recessão na economia, nomeadamente quando 

temos um problema de desemprego para resolver. 

A aposta nas exportações, conjugado com o investimento em Ciência e Tecnologia, que 

duplicou entre 2005 e 2009, que levou a que Portugal neste momento ultrapassasse a média 

europeia em investigadores, deverá ser a nossa esperança para lançarmos mãos á obra e 

ultrapassarmos o nosso crónico deficit de competitividade. 

O Barreiro e o Distrito de Setúbal continuam a ter condições para contribuírem fortemente 

para aquele objectivo. Naturalmente reforçado a concretizarem-se infra-estruturas que estão 

projectadas, nomeadamente a TTT, nas componentes Rodo e Ferroviária 

Temos de reconhecer que a luta tem sido dura, quer por parte do Governo, quer por parte da 

AR, quer ainda por parte da Câmara Municipal do Barreiro, para que a batalha final, a 

concretização da TTT, venha a ser ganha, independentemente da sua recalendarização. 
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Admitimos a sua reanálise, no actual contexto de dificuldades de financiamento nos mercados 

financeiros, mas nunca reapreciação técnica do projecto, porque os já existentes, feitos por 

entidades independentes (ex: LNEC) foram na altura tidos como fundamentais. 

A não concretização do Projecto de Alta Velocidade seria um erro clamoroso, ao desprezar-se 

um financiamento comunitário significativo, não transferível, para um baixo esforço financeiro 

nacional. 

Não temos a nosso favor, quem sempre esteve contra, que agora têm como aliados os 

especuladores internacionais e aqueles que falam agora em fazer o TGV passar na Ponte 25 de 

Abril. 

Mas temos connosco, todos os que não se resignam a que a falta de competitividade de 

Portugal seja endémica, todos os que acreditam nas potencialidades do Distrito de Setúbal em 

geral e do Barreiro em particular. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro reunida em sessão ordinária em 13 de Dezembro 

de 2010, delibera: 

• Manifestar o seu reconhecimento a quem politicamente se tem batido 

pela concretização da TTT. 

• Reafirmar o seu empenho e apoio para que o Concelho do Barreiro 

contribua para a recuperação económica do País. 

• Reafirmar a sua disponibilidade para continuar a lutar pela Terceira 

Travessia do Tejo 

• Sendo aprovada a presente Moção, esta deverá ser enviada: 

o Ao Sr. Primeiro-ministro 

o Ao Sr. Ministro das Obras Públicas Transportes e Comunicações 

o A todos os Grupos Parlamentares da AR 

 

Aprovada por maioria, com 30 votos a favor da CDU e do PS e 5 
abstenções do PSD e do BE 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 
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