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DELIBERAÇÃO 
Nº 33/2012 

 
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal  

Realizada em 25 de Junho de 2012 
 
 

MOÇÃO 

PROJETO ARCO RIBEIRINHO SUL 

Silêncio insuportável 

 

“O País está carente de investimento privado e de uma estratégia de combate ao desemprego, 

que evite o aprofundamento da crise social que já aí está”. 

E…”Os Barreirenses estão expectantes de decisões claras e objetivas da parte do Governo, 

relativamente ao Projeto do Arco Ribeirinho Sul, face ao acumular de promessas e de declarações de 

intenção por parte da Senhora Ministra Assunção Cristas”. 

Afirmou esta Assembleia Municipal em 28 de Fevereiro (com a aprovação da Moção - “Projeto 

Arco Ribeirinho Sul - O País e o Barreiro não podem esperar”), onde também recordou alguns 

factos, … para que o silêncio não apague a memória… 

Lamentavelmente, passados quase 3 meses a Administração da Baía Tejo, não conseguiu sequer ter 

disponibilidade para responder ao pedido de reunião da Comissão Permanente de Planeamento e 

Desenvolvimento desta AM. 

Na reunião da Comissão de Planeamento e Desenvolvimento da AM do Barreiro com a Comissão de 

Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da República, realizada do 

passado dia 15 de Maio, um Deputado da maioria parlamentar que suporta o Governo afirma:  

“Não vale a pena pensar no atual projeto. Deve ser pensado um projeto aproveitando as 

infraestruturas existentes”. E questiona “se já foi pensado um projeto alternativo e se houve 

esforços entre os municípios para se pensar num projeto alternativo”. 
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A Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território continua a 

pautar-se pelo silêncio no que respeita à planificação de objetivos que garantam o cumprimento 

do Projeto do ARS, tal como foi afirmado pelo Governo. 

Novamente, aqui e agora, o Barreiro exige que denunciemos o Silêncio insuportável do Governo e 

repudiemos o que possa significar a não concretização das suas sucessivas promessas. 

Assim, a Assembleia Municipal do Barreiro em sessão ordinária, em 25 de Junho de 

2012, delibera: 

1. Reiterar a inabalável vontade de defesa do Projeto do ARS, como instrumento de 

recuperação económica para o Barreiro, a Península de Setúbal e com elevado 

contributo para o desenvolvimento económico do País; 

2. Reiterar junto Srª Ministra da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do 

Território a urgência de uma planificação de objetivos que garantam o 

cumprimento do Projeto do ARS; 

3. Reiterar junto da Administração da Baía Tejo a urgência de resposta à reunião 

solicitada. 

Enviar a:-  1º Ministro, à Ministra da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do 

Território, ao Ministro da Economia e Emprego à Administração da Baía Tejo, SA, aos vários 

grupos parlamentares da Assembleia da República e aos Órgãos comunicação social nacionais 

e locais 

 

Aprovada por maioria, com 30 votos a favor da CDU, do PS e do BE e  3 votos contra do 
PSD 

 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
 

Frederico Pereira 
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