MUNICÍPIO DO BARREIRO
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

DELIBERAÇÃO
Nº 3/2013
Reunião ordinária da Assembleia Municipal
Realizada em 25 de Fevereiro de 2013

SAUDAÇÃO
No dia 1 de Fevereiro do corrente ano, após a obtenção do parecer favorável,
emitido pelo Grupo de Trabalho interministerial para o Património, o Estado
Português apresentou a Candidatura da Arrábida a Património Mundial da
UNESCO.
Esta candidatura honra todos os Portugueses, pois está imbuída dos princípios de
defesa de valores fundamentais da humanidade e reuniu um consenso geral em
vários sectores da sociedade Portuguesa, tendo sido apoiada pelos Municípios de
Palmela, Setúbal e Sesimbra, agregados na Associação de Municípios da Região de
Setúbal (AMRS), que conduziu todo o processo, em parceria com o Instituto de
Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) e os Municípios de Palmela, Setúbal e
Sesimbra, entidades que constituem a Comissão Executiva.
A construção da Candidatura contou, com a participação de inúmeras entidades e
personalidade que compõem a restante estrutura da Candidatura (Comissão Técnica,
Comissão de Acompanhamento, Fórum e Comissão de Honra), destacando-se o
envolvimento de investigadores e de instituições académicas e científicas e, entre elas, o
Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa; o Departamento
de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa; o Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa; o Centro de Biociências do Instituto Superior de Psicologia Aplicada; o Museu
de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal; a Federação Portuguesa de
Espeleologia e o Investigador Heitor Baptista Pato, que produziram parte significativa
dos conteúdos científicos que suportam a candidatura.
Não esquecendo o papel das populações este processo, referindo-se, salientando-se
exemplificativamente, a participação nas reuniões realizadas sobre o Plano de Gestão ou
nos concursos de fotografia e vídeo, promovidos pela AMRS, que permitiram a
construção de um banco de imagens que ilustra e enriquece a Candidatura.
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Foram ainda recolhidos apoios de diversos sectores sociais, como é o caso de escritores,
actores, desportistas, que prestaram o seu depoimento em defesa da Arrábida como
Património Mundial da UNESCO.
A Candidatura da Arrábida a Património Mundial reveste-se de primordial importância
para a preservação e valorização do património cultural e natural, para a afirmação e
desenvolvimento da Região de Setúbal e de Portugal.
Tendo em atenção esta realidade, os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal do
Barreiro, deliberam:
1 – Afirmar o seu apoio à Candidatura da Arrábida a Património Mundial;
2 – Saudar todas as entidades, todos os profissionais e todas as pessoas que participaram
activamente na sua construção;
3 – Manifestar o seu regozijo pelo parecer positivo do Grupo de Trabalho
Interministerial e pela decisão do Estado Português proceder à entrega da Candidatura
da Arrábida a Património Mundial na UNESCO, confirmando a dimensão nacional
desta Candidatura da Região.

Aprovado por unanimidade

O Presidente da Assembleia Municipal

Frederico
Fernandes
Pereira
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