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DELIBERAÇÃO 

Nº 8/2013 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 25 de Fevereiro de 2013 

 

RECOMENDAÇÃO 

“Estratégia Porto de Lisboa: Uma Oportunidade para o Barreiro” 

O Governo apresentou recentemente a estratégia de desenvolvimento para o Porto de Lisboa. 

Este plano representa cerca de mil milhões de euros de investimento, oitenta por cento dos 
quais de privados, integrando novos terminais de cruzeiros e de contentores, bem como uma 
aposta na náutica de recreio e nas áreas de lazer e ainda diversas operações de regeneração. 

Prevê-se a criação de mais de 500 postos de trabalho directos e oito mil indirectos. É um 
projecto estruturante para a economia nacional, do qual o Barreiro não pode ficar alheado. 

Esta terra teve no passado um papel importante, decisivo mesmo, para economia nacional, por 
isso defendemos que deverá ser reconhecida a capacidade do nosso concelho em ser uma 
mais-valia no contexto nacional. 

O Barreiro, no reforço da sua vertente industrial tem um papel fundamental para a criação de 
riqueza e postos de trabalho. 

Neste sentido, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 25 de Fevereiro de 2013, delibera: 

 Solicitar que o Governo, em articulação com a Câmara Municipal do Barreiro, aposte na 
requalificação e regeneração das zonas ribeirinhas do nosso concelho como o previsto, 
no PIRANET, no Horizonte XXV e nos projectos relativos à frente ribeirinha previstos no 
Plano de Urbanização da Quimiparque e Zonas Envolventes, incluindo os projectos da 
náutica de recreio e os relativos às áreas de carga. 

 Solicitar que o Governo estude a viabilidade técnica de rentabilização dos terrenos da 
Baía do Tejo para receberem terminais de contentores e consequentemente empresas 
ligadas a este sector; 

Aprovado por maioria, com 32 votos a favor da CDU, do PS e do PSD e 2 votos contra 
do BE. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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