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  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
DELIBERAÇÃO 

Nº 12/2011 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 14 de Abril de 2011 

 
SAUDAÇÃO  

Estação de Tratamento Águas Residuais Barreiro/Moita 

A Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, Dulce Álvaro Pássaro, inaugurou no 
passado dia 12 de Abril a maior ETAR da margem sul do estuário do Tejo, que vem contribuir de 
forma significativa para a despoluição do Tejo e encher de orgulho todos os Barreirenses. 

Com esta inauguração e a sua entrada em funcionamento, foi concretizado um dos maiores sonhos 
das populações do Barreiro e da Moita, mas também, uma das principais alavancas, para o 
desenvolvimento sustentável do Barreiro. Todos temos a noção da falta que tem feito esta infra-
estrutura para aumentar a atractividade económica do Concelho. 

Todos os Barreirenses sabem os contributos que ao longo dos anos, foram dados, quer pelos 
autarcas, quer pela Administração Central, para que fosse possível estarmos hoje de Parabéns. 

Para a concretização deste sonho, teremos também de reconhecer, pelo resultado obtido, o 
contributo dado pela Simarsul, caso de êxito em que se transformou, como solução integrada, saída 
do Plano Estratégico de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais, que estabeleceu 
as grandes linhas, com vista a garantir uma eficaz utilização dos fundos comunitários disponíveis 
do QCA III (2000-2006), face ao baixo referencial de Portugal, nomeadamente no que respeitava ao 
Tratamento de Águas Residuais. 

A ETAR Barreiro/Moita, apesar de desejada há muitos anos, não deixou de vir em tempo oportuno, 
quer para o Barreiro, pelo processo em curso, com vista a aprovação do PUQ, quer para a AML, pelo 
grande contributo, conjuntamente com outros projectos em curso, que vem dar na despoluição do 
Tejo, permitindo a devolução do rio às populações. Quer ainda, como resposta ao 3º Relatório do 
Ambiente em Portugal da OCDE, que apesar de referir uma evolução positiva na última década, 
ainda referencia que “os efluentes domésticos continuam a afectar a qualidade da água”. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida em sessão ordinária, em 14 de Abril de 
2011, delibera: 

Saudar a entrada em funcionamento da ETAR Barreiro/Moita, associando-se a Todos os 
Barreirenses, neste momento marcante da História do Barreiro e reconhecer o trabalho 
desenvolvido por todas as entidades que contribuíram para a concretização deste 
importante equipamento. 

 

Aprovada por Unanimidade. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

Frederico Pereira 


		2011-04-17T21:49:06+0100
	Frederico Fernandes Pereira




