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Nota Introdutória 

 

A elaboração das peças que constituem as Grandes Opções do Plano e o 

Orçamento Municipal do Barreiro é um exercício de reflexão sobre o que se 

pretende atingir na gestão autárquica, conjugando-se esses objetivos com os 

meios financeiros que existem ou que se esperam vir obter. 

Na preparação das peças orçamentais, não podemos deixar de ter em atenção 

a atual conjuntura económica portuguesa, marcada essencialmente pela 

devolução de rendimentos à população, pelo crescimento económico 

sustentado, aumento do emprego e redução da dívida, pretendendo-se em 

2019 atingir um défice orçamental quase nulo. 

Este impacto positivo na economia portuguesa da política orçamental do 

estado, tem uma consequência imediata na população portuguesa e 

obviamente nos barreirenses.  

No que respeita à preparação das peças orçamentais da Câmara Municipal do 

Barreiro para o ano de 2019, procurou-se à semelhança do orçamento de 

estado, atingir uma base política que permita criar um orçamento convergente 

com o rigor orçamental e vocacionado para a melhoria da qualidade de vida da 

população do Barreiro. 

Obviamente, não sendo os recursos financeiros infinitos e existindo já 

responsabilidades com créditos assumidos em anos anteriores, foi necessário 

realizar opções orçamentais na definição da despesa a realizar e nos 

mecanismos de devolução de rendimentos, bem como nas medidas que 

permitem uma maior atratividade económica do Município. 

Sem rigor orçamental, sem rigor na sua execução e sem rigor na defesa dos 

dinheiros públicos não poderá haver uma perspetiva risonha de futuro para o 

nosso Município. 

Na despesa, definimos um modelo de construção orçamental de base zero, ou 

seja, analisando todas as componentes da despesa quanto à sua 

indispensabilidade e valorização, verificando-se a possibilidade de atingir maior 

eficiência no planeamento e ainda reformulação dos recursos humanos que 

culminou durante o ano de 2018 com uma nova orgânica municipal.  
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A redução da despesa corrente é essencial para que se possa libertar de forma 

sustentada verba para investirmos no nosso concelho e neste orçamento 

projetamos exatamente uma redução desta componente da despesa. 

A política orçamental definida para o ano 2019, tem como prioridade o reforço 

na aposta do investimento real e não do projetado, ou seja, o investimento 

definido para 2019 é exequível, terá um impacto direto e visível na população, 

sendo financeiramente sustentado sem recurso a empolamento orçamental ou 

acréscimo da dívida total municipal. 

O investimento e as atividades relevantes para 2019, definidas nas Grandes 

Opções do Plano, assenta à semelhança do ano de 2018, numa política não só 

de intervenção em infraestruturas, mas também na componente social, 

desenvolvimento económico, otimização e valorização dos recursos humanos. 

No que respeita à receita, o executivo municipal sem comprometer a 

estabilidade financeira da autarquia e mantendo os objetivos a que se propõe 

no investimento e na atividade municipal, conseguiu promover a redução do 

Imposto Municipal sobre Imóveis e pela primeira vez uma redução também da 

Derrama, procurando-se assim devolver à população os seus rendimentos, 

mas também, apresentar ao tecido empresarial um sinal claro de aposta no 

desenvolvimento económico.   

Consideramos que um dos pilares estratégicos para o Barreiro é a captação do 

investimento privado, estando os serviços municipais a desenvolver esforços 

para tornar o nosso concelho mais atrativo. Sabemos porém, que não basta 

atrair as empresas pela redução da carga fiscal, pelo que esta medida é 

combinada também com diversos projetos de investimento que permitirão 

reativar o Barreiro como um polo gerador de postos de trabalho e que será 

alicerçado num tecido empresarial mais moderno e dinâmico,  invertendo-se a 

situação que se veio a gerar ao longo dos últimos anos de insolvência ou 

deslocação de várias empresas sediadas no Barreiro. 

Adicionalmente, durante o exercício de 2018, foram otimizados os meios que 

permitem desenvolver planos para estrategicamente obter fontes de 

financiamento comunitário, sendo notório o sucesso dos mesmos pelo alargado 

número de candidaturas propostas e em estudo para posterior apresentação. 
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Em suma, este é um orçamento de continuidade do exercício de 2018, onde se 

procurou romper com baixas taxas de execução orçamental, com a elevada 

verba transitada do exercício orçamental anterior, focado no rigor das contas 

municipais e baseado em despesas e receitas reais.  

Iremos realizar investimentos e desenvolver atividades de forma estratégica, 

salvaguardando sempre os dinheiros públicos do nosso Município, mas 

investimentos que acreditamos que vão ter impacto no dia a dia da população e 

no desenvolvimento do Barreiro. A ideia chave é que de forma racional e 

rigorosa podemos fazer mais e melhor, sendo que para isso o sucesso da 

execução deste orçamento será a conjugação do planeamento, a determinação 

em fazer, a capacidade de continuar a tornar o Barreiro atrativo, alicerçando o 

desempenho na capacidade dos funcionários da autarquia que dizem sempre 

presente perante novos desafios e novas dinâmicas. 

 

 

Frederico Rosa 

 


