
 

 

 

 

 

Uma região metropolitana portuária  

 

A Região Metropolitana de Lisboa apresenta condições ímpares 

de atratividade e competitividade no contexto das redes globais 

de cidades e regiões europeias. 

O desenvolvimento de atividades económicas com capacidade de 

valorização e diferenciação funcional, o reforço de acessibilidades 

internas e externas, a promoção de infraestruturas e condições 

que permitam explorar a mobilidade de pessoas e recursos, são 

fatores de aprofundamento deste quadro. 

Através deles, incrementam-se vantagens competitivas e 

alimentam-se soluções de integração dos tecidos empresariais 

metropolitano e nacional nas redes mundiais de comércio. 

Alcançá-los, dando-lhe corpo a cada dia, é um trabalho de 

conjunto, suportado por decisões estratégicas regionais 

amplamente partilhadas e conscientemente assumidas, num 

quadro de coordenação de interesses, ações e objetivos.  

Neste contexto, a Área Metropolitana de Lisboa deve dar novos 

passos: internamente, potenciando as inter-relações regionais no 

seu seio; externamente, promovendo soluções e infraestruturas 

incentivadoras da atividade económica e percursoras da 

instalação e desenvolvimento no seu território de serviços 

qualificados e competitivos com forte impacto na criação de 

emprego e de riqueza. 

No coração deste território, os estuários do Tejo e Sado, e as suas 

entidades portuárias, assumem-se como centros nevrálgicos 

duma opção efetiva de desenvolvimento e dinamização 

económica da Área Metropolitana e do País.  



Olhá-los no presente, e para o futuro, como elementos de uma 

região metropolitana portuária, potente e dinâmica, é o desafio 

que se nos coloca. 

Para lá da manifesta unidade territorial de ambos os portos, no 

contexto metropolitano, Lisboa e Setúbal constituem um conjunto 

funcionalmente complementar que, integrado em redes de 

transportes multimodais transeuropeias e transcontinentais, se 

mostra apto a satisfazer necessidades estratégicas regionais e 

nacionais. 

Garantindo vias francas de exportação, atraindo linhas e 

mercados estratégicos, potenciando fenómenos de relocalização, 

renovação e incremento industrial e logístico no seio da Área 

Metropolitana de Lisboa, os portos de Lisboa e Setúbal podem e 

devem alavancar o desenvolvimento da região enquanto polo 

dinamizador, eficiente e eficaz, de atividade económica. 

Neste sentido, os municípios de Barreiro, Lisboa e Setúbal 

assumem como indispensável: 

A AML, os Estuários do Tejo e do Sado devem constituir-se como 

uma grande Plataforma Portuária Multimodal da Região e do País. 

Promover o crescimento da atividade do porto de Lisboa na 

margem sul do Tejo, desde logo através da instalação de um novo 

terminal no Barreiro que aproveite os territórios da antiga 

CUF/Quimigal e o seu potencial para instalação de novas 

atividades industriais,  logísticas, tecnológicas e de serviços. 

Aprofundar os canais de acesso ao porto de Setúbal para permitir 

a navegabilidade de navios de maiores dimensões, potenciando 

os territórios de retaguarda, a atividade exportadora instalada e 

a localização de novas atividades industriais e logísticas; 

Reordenar o sistema logistico da Área Metropolitana de Lisboa, 

desde logo por via da conclusão e implementação dum Plano de 

Navegabilidade do Tejo, enquanto fator de racionalização do 

transporte, tratamento e distribuição de mercadorias com efeitos 

na redução de custos da sua movimentação, na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados e no aumento da capacidade 

competitiva das empresas.  

Solicitar reunião a sua Excelência a Ministra do Mar, Ana Paula 

Vitorino, para transmitir esta posição bem como o empenho dos 



presidentes das Câmaras de Lisboa, Setúbal e Barreiro em 

prosseguir o diálogo e os trabalhos em curso com o Governo.  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Setúbal 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro 
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