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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 6/2011 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 11 de Fevereiro de 2011 

MOÇÃO 

Empenho e Confiança 

ARCO RIBEIRINHO SUL, SA 

Com a publicação do DL 219/2009, o Governo aprovou o “Projecto do Arco Ribeirinho Sul, 

visando a requalificação urbanística de importantes áreas predominantemente industriais 

actualmente desactivadas na margem sul do estuário do Tejo, nos municípios de Almada, 

Barreiro e Seixal”, e os Barreirenses viram ser dado mais um passo para a concretização do seu 

sonho, de transformar o seu Concelho numa Terra de inovação e desenvolvimento. 

O Governo demonstrou então que se encontrava, “empenhado em ver concebido e executado 

um projecto integrado e eficaz, de manifesta utilidade pública, que vise a requalificação e 

valorização dos respectivos territórios abrangidos”. 

Em 26 de Fevereiro de 2010, esta Assembleia aprovou por unanimidade uma Saudação pela 

nomeação dos Responsáveis do Arco Ribeirinho Sul, SA. 

Em 8 de Fevereiro de 2011, os Barreirenses assistiram ao início dos trabalhos de 

Descontaminação dos Solos do Barreiro no Território da Baía Tejo, tal como previsto no 

Planeamento Físico do Projecto, designadamente a fase de Preparação de Terreno, 

concretamente com a remoção das lamas de Zinco, em acto protagonizado pela Senhora 

Ministra do Ambiente e Ordenamento do Território Dulce Pássaro. 

A valorização deste evento, para além de ser o início da concretização de um projecto, está, 

também no facto de o empenho da Administração Central em investir no Barreiro, se ter 

mantido apesar dos tempos de crise económica e financeira em que vivemos, dando assim aos 

Barreirenses motivos de confiança no seu Futuro. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro reunida em sessão ordinária, em 11 de Fevereiro 

de 2011, delibera: 
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• Saudar o arranque da fase de obra do Projecto do Arco Ribeirinho Sul, com o início 

da preparação de terreno no Território do Barreiro da Baía Tejo. 

• Reafirmar a importância para o Futuro do Concelho do Barreiro do êxito da 

concretização do Projecto do Arco Ribeirinho Sul. 

• Reafirmar a importância do entendimento e colaboração dos Autarcas do Barreiro 

com a Administração Central para o desenvolvimento de todos projectos, que irão 

permitir o relançamento do Concelho do Barreiro. 

 

Aprovada por maioria, com 12 votos a favor do PS e do BE e 23 abstenções da CDU e do PSD 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 
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