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Moção 

PORTO – TERMINAL DE CONTENTORES 

Sendo o emprego uma questão central no desenvolvimento do concelho, 

da região e do país, a falta dele é também uma questão preocupante e 

alarmante.  

Perante isto é necessário repor a capacidade produtiva do país em 

contraponto ao país de serviços e turismo que nos quiseram impor nos 

idos anos 90 e que se vai alastrando até hoje. 

Tendo o Barreiro um território privilegiado e que ao longo dos tempos 

tem estado ao serviço da produção nacional, nomeadamente a 

Quimiparque, entendem os eleitos da Assembleia Municipal do Barreiro 

que a localização do Porto – Terminal de Contentores, no Barreiro, que se 

enquadra no Plano de Urbanização daquele território, pode tornar-se um 

sector âncora no concelho. 

Tendo a Quimiparque já dois portos, o Terminal de Líquidos da Tanquipor 

e o Terminal de Granel da Atlantport, a localização de um Terminal de 

Contentores, também no Barreiro, será certamente um polo dinamizador 
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da nossa economia regional e um polo criador de emprego, afirmando 

também, desta forma, a importância do nosso concelho na área 

metropolitana. 

Naturalmente que, havendo grande disponibilidade da nossa parte para 

receber no nosso concelho o Porto é necessário aguardar pelos diversos 

estudos complementares, para uma melhor análise. 

Este projecto terá tão mais potencialidades se ligado ao Projecto Arco 

Ribeirinho Sul, projecto este que é, também ele, um pilar essencial no 

cumprimento do referido no primeiro parágrafo. 

É, por isso, preciso pôr Portugal a produzir. Ou seja, todos juntos devemos 

defender a continuidade do Projecto Arco Ribeirinho Sul e a localização do 

Porto – Terminal de Contentores, no Barreiro. 

 
 
Aprovado por maioria, com 17 votos a favor da CDU e do BE e 11 
abstenções do PS, do PSD e do MCI. 

 
 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 
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