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INFORMAÇÃO: AO SR VEREADOR RUI LOPO  

Assunto: CONSULTA PUBLICA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO PROJETO DO “TERMINAL DO 

BARREIRO” 

 

 

O presente informação decorre da análise e apreciação ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o respetivo 

Aditamento e o Resumo Não Técnico do projeto referente ao Terminal do Barreiro (TCB), o qual foi 

submetido a consulta pública pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), durante o período de 22 de 

Maio a 20 de Junho de 2017, para emissão de parecer específico, no âmbito das competências atribuídas a 

esta Câmara Municipal, ao abrigo do nº10 do artº14º do Decreto-Lei nº151-B/2013, de 31 de outubro. 

1. Enquadramento 

Tratando-se de um projeto de grande escala vocacionado para a atividade portuária e logística, importa, em 

primeira instância, garantir a devida contextualização e identificação dos pontos de conformidade do projeto 

face às políticas nacionais e regionais para o planeamento e ordenamento territorial, bem como face às 

politicas municipais de desenvolvimento, sem esquecer vertentes setoriais que se refletem em planos e 

estratégias nacionais e regionais focadas no desenvolvimento económico e qualificação, mobilidade e 

transportes e sustentabilidade ambiental, as quais salvaguardam a indicação mais rigorosa de metas a 

atingir pelo País e pelas Regiões. 

Neste contexto, em face do conjunto de instrumentos disponíveis, considera-se que o TCB se encontra 

articulado, é coerente e dá resposta aos seguintes instrumentos: 

1.1. No âmbito dos planos e programas de desenvolvimento, operacionais e estratégicos 

1.1.1. Quadro de referência estratégico nacional 

Regenerar passivos ambientais, nomeadamente as instalações industriais, quer pela descontaminação 

dos solos, quer pela sua regeneração e reutilização, mitigando os efeitos sobre o ambiente. 

1.1.2. Programa Operacional Temático Valorização do Território 2014-2020 

Desenvolvimento dos sistemas, equipamentos e infraestruturas de transportes e logística inseridas nas 

redes transeuropeias de transportes, por forma a aumentar a competitividade das atividades produtoras 

de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e aumentar a movimentação de pessoas e 

bens. 
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1.1.3. Programa Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 

Promover a qualidade ambiental, urbanística e paisagística, designadamente a regeneração das grandes 

áreas industriais obsoletas. 

1.1.4. Plano de Ação Regional de Lisboa 2017-2020 

Promover a qualidade ambiental e a regeneração das grandes áreas industriais obsoletas e eliminar 

grandes passivos ambientais. 

1.1.5. Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário 

Garantir que os portos nacionais se constituam como uma referência para as cadeias logísticas da 

fachada atlântica da Península Ibérica. 

1.1.6. Orientações Estratégicas para o Sector Ferroviário 

Assegurar ligações eficazes com portos e aeroportos nacionais. 

1.1.7. Plano Estratégico de Infraestruturas e Transportes: Horizonte 2014-2020 | PETI 3+ 

O novo terminal para o Porto de Lisboa está definido como investimento prioritário e principal a realizar 

no segmento corredor da fachada atlântica da Rede Transeuropeia de Transportes. 

1.1.8. Plano Estratégico da Região de Lisboa, Oeste e Vale do Tejo 

Desenvolver infraestruturas de internacionalização e capacidades de gestão no domínio das atividades 

internacionalizadas, concretizando-se, entre outros, o Porto de Lisboa. 

1.1.9. Plano Estratégico para Desenvolvimento da Península de Setúbal 

Um dos projetos estratégicos definidos neste plano “Península de Setúbal – Plataforma Industrial e 

Logística da AML”, inside também no Quimiparque. 

1.1.10. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lisboa 

Prevê a instalação de um novo Terminal de Contentores. As potencialidades do estuário do Tejo e a 

evolução da dinâmica económica e logística portuária, asseguram as condições para responder aos 

desafios do mercado, contribuindo de modo a que se prestem serviços de excelência nas áreas 

portuárias e logística. 

1.1.11. Plano Estratégico do Arco Ribeirinho Sul 

As áreas industriais degradadas podem constituir um importante motor de desenvolvimento dadas as 

grandes potencialidades de reconversão, de desenvolvimento urbanístico sustentável e de contribuir 

para a dinamização económica da região, reforçando significativamente a competitividade de toda a 

AML. 

1.2. No âmbito dos instrumentos de gestão territorial 

1.2.1. Programa Nacional de Politica de Ordenamento do Território 

a. Reforçar a competitividade territorial de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu e 

global; 

b. As plataformas marítimo-portuárias, aeroportuárias e os sistemas de transportes terrestres assumem um 

papel chave de suporte à conectividade internacional e de afirmação de Portugal no mundo; 

c. A região de Lisboa deverá afirmar-se no contexto das grandes regiões capitais europeias, valorizando o 

seu potencial de interface entre a Europa e o Mundo; 

d. Modernizar as infraestruturas de conectividade internacional marítimas e aeroportuárias; 

e. Reabilitação de espaços industriais abandonados com projetos de referência internacional. 
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1.2.2. Plano regional de Ordenamento do Território da AML 

a. Para a prossecução das prioridades do PROTAML, pressupõe-se definir um sistema estruturante de 

transportes da AML, as suas articulações externas e a integração das principais infraestruturas 

portuárias e aeroportuárias; 

b. Reconverter as áreas industriais em declínio ou abandonadas, privilegiando a sua utilização para a sua 

utilização para serviços de apoio às atividades económicas. 

1.2.3. Plano Diretor Municipal 

a. Apoio ao crescimento do emprego e promoção da internacionalização local, como 2 dos 5 objetivos de 

desenvolvimento preconizados; 

b. O TCB é compatível com as atividades preconizadas para o território do Quimiparque/Baia do Tejo; 

c. Importa assinalar a existência de atividade portuária neste território através da existência de um porto de 

graneis sólidos e um porto de graneis líquidos. 

1.2.4. Revisão do PDM | Estratégia de Desenvolvimento Barreiro 2030 

a. Como principio orientador deverá ser valorizada a frente ribeirinha como principal ativo ambiental, social 

e económico do concelho, promovendo a sua multifuncionalidade e concretizando as suas diferentes 

vocações; 

b. O TCB confina com a Frente Ribeirinha Multifuncional (potencial económico); 

c. O TCB insere-se e confina com uma Área de Oportunidade, confina com um Pólo Económico Motriz; 

d. A Frente Ribeirinha Multifuncional apresenta como um dos seus desafios estratégicos de valorização 

territorial, o aproveitamento do potencial económico, valorizando as funções portuárias, logísticas e 

industriais. 

1.2.5. Plano de Urbanização do Território do Quimiparque e Áreas Envolventes (PUTQAE) 

Reconhece a centralidade estratégica, resultante também da sua relação com as infraestruturas 

aeroportuária, logística e portuária, concretizando no Plano, a sua vocação logística e portuária. 

2. Impactos sócio-económicos 

É ainda espectável que existam impactos positivos significativos na estrutura sócio-económica do Barreiro e 

áreas limítrofes, uma vez que estando a ser perspetivadas condições para o investimento direto através da 

fixação de empresas, geração de emprego e produção e transação de bens e serviços pela atividade 

portuária, é gerado um efeito indireto através de atividades complementares e secundárias, reflexo do 

estímulo da procura promovido a montante, refletindo as aquisições de bens e serviços pelos operadores 

diretos e sucessivas rondas de aquisições intermédias e o efeito induzido, a jusante, na procura final, por via 

da aquisição de bens e serviços induzida pelas remunerações dos trabalhadores geradas na atividade 

considerada. 
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3. Compromissos assumidos e etapas de desenvolvimento do TCB 

Importa ainda assinalar um conjunto de compromissos assumidos, emissões de pareceres e 

acompanhamento realizado por esta Câmara Municipal (CMB) no âmbito do desenvolvimento de estudos e 

candidaturas diretamente associadas com o TCB, em articulação com diversas entidades parceiras como a  

Administração do Porto de Lisboa (APL), Baía do Tejo, S.A. (BT), Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. 

(REFER), Estradas de Portugal, S.A. (EP), (estas duas últimas atualmente Infraestruturas de Portugal, S.A. 

(IP)), e Câmara Municipal do Seixal (CMS)) e nos mais diversos contextos (politico e técnico). Neste sentido 

importa assinalar 

3.1. A celebração de um Protocolo de Cooperação entre a CMB, APL, BT, REFER e EP; 

3.2. A emissão de parecer no âmbito do período de Consulta Publica da Proposta de Definição de Âmbito; 

3.3. A celebração de um Acordo de Cooperação Institucional entre a APL, Câmara Municipal de Lisboa e 

CMB; 

3.4. Participação na elaboração da candidatura ao projeto “Designing the Port of Lisbon’s Multimodal 

Platform” candidato ao Programa Europeu Connecting Europe Facility (CEF) – Transport Sector da 

Innovation and Networks Executive Agency (INEA), selecionado e aprovado pela Comissão Europeia 

em 10 de Julho 2015, criando o enquadramento necessário para o arranque dos estudos envolvidos; 

3.5. Celebração do Acordo de constituição do Consórcio do Projeto viaLisboa, entre a APL, CMB, CMS, BT 

e IP.; 

3.6. Participação em diversas reuniões do Steering Committee e do Advisory Group, do Projeto viaLisboa. 

4. Integração do TCB no território 

Entende-se ainda que a concretização deste projeto é, simultaneamente, uma oportunidade para a promoção 

da coesão e qualificação territorial, desde que esta atividade seja corretamente integrada no território, devendo 

a componente paisagística e a valorização ambiental do território, associadas ao nível das redes de mobilidade 

e acessibilidade, funcionar como as rótulas de articulação deste projeto ou mesmo da relação funcional com a 

cidade. 

Acresce ainda a necessidade de salvaguardar a compatibilização do TCB com as concessões portuárias e as 

infraestruturas existentes e programadas, que impendem sobre o território do Quimiparque/Baia do Tejo e 

áreas adjacentes. 
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5. Fases e alternativas de implementação do TCB 

Dos elementos disponibilizados em sede da consulta publica referida, importa fazer referência às soluções 

colocadas a apreciação. Assim, temos: 

5.1. Em termos de programação 

5.1.1. Fase 1 

A construção do Terminal do Barreiro está programada em 2 fases, na Fase 1 está preconizada a 

concretização de uma estrutura de acostagem com 796 m de desenvolvimento e capacidade de 

referência de 1 milhão de TEU/ano. 

5.1.2. Fase 2 

Na Fase 2, cujo início de implementação não está definido (ocorrerá quando se revele necessário em 

função da evolução da procura), está preconizada a concretização de uma estrutura de acostagem com 

704 m de desenvolvimento, localizada a Poente da Fase 1. 

Para o conjunto das 2 fases está preconizado um cais de acostagem como 1500 m de comprimento e 

capacidade de referência final de 2 milhões de TEU/ano. 

5.1.3. A área final do terrapleno, que inclui a Área de Reserva, após implementadas as duas fases do terminal 

é de 109 hectares. Durante a fase de construção da Fase 1 está programada a execução do terrapleno 

portuário referente a esta fase (43,49 ha), da área de reserva para a Fase 2 (terrapleno portuário 

inerente a esta fase – 22,98 ha) e da área de reserva do terminal (36,25 ha). Na fase de construção da 

Fase 2 apenas será executado a frente de cais (num total de cerca de 6,29 ha). Ou seja, cerca de 93% 

desta área será constituída desde logo na Fase 1 de desenvolvimento, não estando definido o tempo em 

que a área de reserva da Fase 2 e a área de reserva do Terminal não terá qualquer função. 

 

Fases e alternativas de implementação do TCB 
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5.2. Em termos da acessibilidade marítimo-fluvial 

5.2.1. Solução Alternativa 2, pretende reduzir o comprimento do canal da CUF/Quimigal, de forma a assegurar 

uma melhor e mais segura inserção no canal principal interior do estuário, bem como, aumentar o 

afastamento aos obstáculos existentes na sua fronteira; 

5.2.2. Solução Alternativa 3, foi concebida com vista à otimização das condições de segurança e operacionais 

do novo canal, apresentando um comprimento inferior à Alternativa 2, e um único alinhamento reto e 

permite uma melhor inserção no canal interior do estuário. Esta solução tem também como 

particularidade poder vir a servir de forma exclusiva o novo terminal, ao passo que a outra alternativa 

seria partilhada com os restantes terminais existentes nas imediações. 

  
Solução Alternativa 2                 Solução Alternativa 3 

5.3. Em termos da estrutura de acostagem 

5.3.1. Solução 1, corresponde a cais em caixotões com aterro no tardoz; 

5.3.2. Solução 3, corresponde a cais em tabuleiro betonado “in situ” apoiado em estacas moldadas de betão 

armado.    

  

Solução 1               Solução 3  

 

Assinala-se que as 3 soluções de acessibilidade marítimo-fluvial e as 5 soluções estruturais para a estrutura de 

acostagem, apresentadas no Relatório da Fase 1 do Estudo Prévio (Soluções Alternativas), obtiveram parecer 

da APL, cuja conclusão se transcreve nos pontos relevantes para a definição das alternativas: 

“Deste modo, a Comissão de Acompanhamento e Controlo propõe: 

• aprovação condicionada das peças escritas e desenhadas correspondentes à Fase 1 de Estudo de Soluções 

Alternativas do estudo prévio; 

• o prosseguimento para a Fase 2 de elaboração do Estudo Prévio de Engenharia e Arquitetura, com o 

desenvolvimento das seguintes soluções: 

a) quanto à solução estrutural, o desenvolvimento da Solução 3 – “cais em tabuleiro betonado “in situ” apoiado 

em estacas moldadas de betão armado” e da alternativa Solução 1 – “Caixotões sem prismas de alivio”; 

b) quanto às acessibilidades marítimo fluviais, o desenvolvimento da Solução Alternativa 3 e da Solução 

Alternativa 2.” 
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6. Sistema de acessibilidades e mobilidade 

O concelho do Barreiro apresenta um posicionamento geograficamente central na Área Metropolitana de Lisboa 

(AML), contudo este é marcado por uma acessibilidade “periférica” face aos principais centros urbanos da 

região. Esta situação deriva principalmente da presença de um conjunto de barreiras físicas naturais, 

nomeadamente as correspondentes aos esteiros do estuário do Tejo e do Coina. Face a estas barreiras, no 

âmbito do PROTAML foi atribuída especial relevância ao papel das redes de acessibilidade e do sistema de 

mobilidade e transportes nas formas de articulação e interdependência radial, entre a AML Sul e a AML Norte, e 

transversal, entre os núcleos urbanos do Arco Ribeirinho Sul. Relativamente às articulações transversais é de 

destacar a fortíssima barreira do esteiro do Coina, a qual isola o sistema urbano do Seixal do sistema Barreiro / 

Moita, impedindo a integração do sistema de mobilidade e transportes, de carater transversal e incrementando, 

simultaneamente, limitações de acessibilidade relacionadas com a reduzida capacidade e fluidez disponível em 

parte da rede rodoviária local/urbana que assegura o tráfego de atravessamento das respetivas ligações 

transversais.  

Para além das referidas condicionantes naturais, este município também está estruturalmente marcado por um 

conjunto de barreiras artificiais, constituindo estas as principais infraestruturas de acessibilidades a este 

concelho, nomeadamente o IC21 e a linha ferroviária do Alentejo. Estas barreiras segmentam o território 

concelhio em setores, introduzindo rigidez na rede de mobilidade e transportes urbanos, atendendo que as 

ligações viárias estão condicionadas somente a algumas travessias e limitam a conetividade no território. 

Face ao referido e atendendo que este projeto (Terminal do Barreiro) tem, na sua génese1, o propósito de 

contribuir “(…) para potenciar a competitividade da economia nacional e do tecido empresarial, sem negligenciar 

a coesão territorial”2, considera-se que no âmbito do mesmo se deverá procurar responder ao desafio do 

aumento do grau de integração deste território na AML, por via da viabilização das opções estratégicas 

territoriais do PROTAML na organização coerente do sistema de acessibilidades, mobilidade e transportes.  

Assim, assumindo como central a materialização do desafio referido e tendo a clara noção que o planeamento e 

a organização funcional do sistema de mobilidade e transportes exerce-se em estreita articulação com o modelo 

de ordenamento territorial preconizado nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), constituindo o pressuposto 

base necessário à efetivação do desenvolvimento e a consolidação do sistema urbano e por sua vez a coesão 

territorial, identificaram-se um conjunto de propostas, perspetivas e preocupações, ao nível da temática das 

acessibilidades e do sistema de mobilidade e transportes, que devem estar associadas a este projeto, ainda que 

no âmbito dos projetos complementares, nomeadamente: 

                                                           
1 Despacho da Secretaria de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações n.º 11215-A/2013 de 29 de agosto 
2 Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (IEVA) – Relatório Final  
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6.1. Acessibilidade rodoviária 

6.1.1. A acessibilidade rodoviária ao TCB, tal como é referido no EIA, será realizada com recurso ao IC21, 

mediante obras de beneficiação do traçado existente e a construção de uma ligação ao TCB, a qual será 

acomodada ao canal previsto para a travessia rodo-ferroviária do Tejo entre o Barreiro e Chelas (TTT). 

 A adaptação referida anteriormente revela-se fundamental para que esta infraestrutura, no domínio dos 

transportes e logística, se constitua como um elemento de suporte, devidamente integrado e 

coordenado, com a prossecução do modelo territorial preconizado para a região de Lisboa no âmbito do 

PROTAML, para a área territorial do Arco Ribeirinho Sul e, mais concretamente, para o território do 

Quimiparque / Baia do Tejo. 

6.1.2. Considera-se também que o desenvolvimento de um acesso rodoviário direto, desnivelado e autónomo ao 

TCB será determinante e absolutamente necessário para a coesão territorial de alguns setores da 

estrutura urbana da Cidade do Barreiro, para o sistema de mobilidade e transportes concelhio, bem como 

para uma maior eficiência no acesso ao território do Quimiparque / Baia do Tejo e particularmente ao 

TCB, pois permitirá que o impacte gerado pelas correntes de tráfego inerente a esta infraestrutura 

portuária (cerca de 455 veículos/hora/sentido na Fase 2, dos quais 229 correspondem a veículos 

pesados), seja menos intrusivo no território, na estrutura rodoviária concelhia e nos serviços de 

transportes coletivos rodoviários urbanos existentes (SMTCB3) e que não introduza, desnecessariamente, 

novas condicionantes à futura estrutura territorial da área urbana a desenvolver no Quimiparque / Baia do 

Tejo. 

6.1.3. Atendendo à importância do IC21 na rede rodoviária concelhia, enquanto infraestrutura estruturante de 

acesso ao Barreiro e eixo distribuidor de tráfego entre os territórios sul e norte do concelho, considera-se 

que será necessário despender particular atenção às obras de beneficiação a desenvolver nesta 

infraestrutura, em toda a sua extensão, de modo a acautelar as caraterísticas operacionais necessárias 

para precaver o incremento de tráfego expectável, em especial de veículos pesados, com origem e 

destino no Terminal do Barreiro e no pólo empresarial e logístico que será desenvolvido na sua 

envolvente.  

6.1.4. Atualmente o IC21 constitui uma barreira física entre as áreas nascente e poente da unidade espacial 

Barreiro Norte, situação esta que agravar-se-á com o incremento de tráfego de veículos associados ao 

TCB. Assim, de forma a minimizar o efeito “barreira” e a promover a articulação funcional e coesão 

territorial das referidas áreas urbanas, propõe-se que o acesso direto ao TCB seja desnivelado e se inicie 

o mais a sul possível, próximo do nó do IC21 com a futura via de ligação Moita-Barreiro-Seixal (designado 

por nó dos “Galitos”). 

                                                           
3 Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro 
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6.1.5. Com a dissociação do tráfego de acesso à zona logística do território do Quimiparque e ao TCB ao 

restante tráfego do IC21 no troço entre o Nó dos “Galitos” e o Nó do Lavradio (interseção do IC21 com a 

Av. das Nacionalizações) e tendo como objetivos o fomento da coesão territorial e a salvaguarda da 

qualificação da cidade, consideram-se reunidas as condições para o reperfilamento deste troço do IC21 

no sentido de o dotar de caraterísticas geométricas e operacionais que permitam a sua transformação 

numa “Avenida Urbana” distribuidora, de caráter exclusivamente urbano e de articulação entre os 

territórios nascente e poente do concelho.  

6.1.6. Tendo em consideração o referido nos pontos anteriores, considera-se que as premissas técnicas 

relativamente ao projeto complementar sobre as acessibilidades rodoviárias, o qual será da 

responsabilidade da IP e terá um procedimento de AIA próprio e autónomo, deverão ser revistas 

atendendo que persistem grandes dúvidas se será suficiente só o alargamento do atual IC21 (A39) de 

2x2 vias para 2x3 vias no troço indicado (em cerca de 1,5 km – entre a rotunda do Hospital e o Nó com a 

futura ER11-2. 

  Face ao incremento de tráfego estimado, em que a percentagem de pesados no IC21 passará de 6% 

para 20%, considera-se que deverá ser avaliado o referido alargamento do atual IC21 em toda a sua 

extensão e ser dada particular atenção aos nós de ligação existentes no IC21, em especial aos nós de 

nível (nó do Hospital e nó dos Galitos). 

Neste sentido, considera-se que a ligação do terminal ao IC21, seguindo o corredor aprovado no âmbito 

da AIA do projeto da TTT, tem mais que 1,5 km, mais concretamente cerca de 2,0 a 2,5 km. 

6.1.7. Segundo o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI 3+), a proposta do 

terminal de contentores apresenta uma forte componente e valia hinterland a qual produz um 

relacionamento muito estreito entre a atividade portuária e as atividades da área metropolitana 

envolvente, carecendo de boas ligações viárias aos principais núcleos urbanos, económicos e logísticos 

existentes ou a construir. Face a esta caraterística do projeto e atendendo que os concelhos adjacentes 

ao Barreiro apresentam atualmente um conjunto de atividades potencialmente complementares ao 

Terminal do Barreiro (reparação naval, indústrias, entre outras) e que está previsto a concretização de um 

dos investimentos prioritários inerentes ao Porto de Lisboa, contemplado no PETI 3+ (a Reativação do 

Cais da Siderurgia Nacional – Terminal do Seixal), a importância da concretização de ligações rodoviárias 

transversais entre o Barreiro e os concelhos adjacentes – como sejam a ligação rodoviária Barreiro-Seixal 

e as respetivas extensões para os territórios a nascente (Moita) e poente (Almada) – sai reforçada.  

Estes ganhos de acessibilidade transversal aumentam as oportunidades da articulação funcional e do 

desenvolvimento de sinergias socioeconómicas, podendo mesmo favorecer a implementação de sistemas 

integrados de micrologística urbana entre estes territórios, e promovem a melhoria das deslocações 

transversais entre os territórios do Arco Ribeirinho Sul, o reforço da competitividade da região e, deste 

modo, a consolidação do modelo territorial programado no PROTAML. 
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6.1.8. No EIA é indicado que durante a fase de construção o acesso terrestre à área de intervenção será 

realizado através dos percursos “(…) do IC21 até à Avenida das Nacionalizações, virando a este e 

entrando posteriormente no Parque Empresarial do Barreiro (Rua 53) e acedendo a frente ribeirinha onde 

se processará a obra”.  

Face a esta hipótese o Município do Barreiro expressa grandes preocupações com o incrementar do 

tráfego de veículos (em grande parte de pesados) na Avenida das Nacionalizações derivado desta 

situação acentuar gravemente as condições de congestionamento e segurança rodoviária, do ruído e 

qualidade do ar, em face da presença da entrada da Escola Básica do 2º e 3º ciclos de Álvaro Velho 

nesta avenida. Neste sentido, entende-se que o acesso referido não se poderá concretizar em parte do 

arruamento referido havendo, desta forma, a necessidade de se encontrarem alternativas. 

Face ao referido reforça-se ainda a importância da implementação da medida de mitigação Ger2. 

presente no EIA, a qual prevê que “face à existência de escolas no percurso de acesso ao estaleiro e 

frente de obra, designadamente a Escola Básica de 2.º e 3.º ciclos Álvaro Velho, na Av. das 

Nacionalizações, devem ser desenvolvidas em projeto de execução medidas preventivas e mitigadoras 

de possíveis impactes ambientais (ruído e qualidade do ar) e de riscos de segurança, como sejam a 

limitação de horários no fornecimento de materiais por via terrestre, o uso da via marítima, quando 

possível, a relocalização da entrada da escola, entre outras”. 

6.1.9. É ainda possível constatar que associado ao projeto do TCB está estimado um elevado fluxo de tráfego 

rodoviário de acesso ao mesmo quer durante a fase de construção (320 veículos pesados/dia) como 

durante a fase de exploração (Fase 1 = 120 veículos pesados/hora/sentido + 266 veículos ligeiros/hora de 

ponta; Fase 2 = 229 veículos pesados/hora/sentido + 266 veículos ligeiros/hora de ponta). 

Para além de todo este incremento de tráfego, importa assinalar que os dados dos volumes de tráfego 

rodoviário utilizados no EIA, relativamente ao percurso indicado para o acesso terrestre à zona de 

implantação do Terminal do Barreiro (IC21  Av. das Nacionalizações), encontram-se bastante 

desatualizados, pois os mesmos são referentes ao ano de 2009, correspondendo assim a volumes de 

tráfego anteriores à abertura à população em geral da Rua da União (ligação Barreiro-Lavradio pelo 

interior da Quimiparque – Rua da União) e da inauguração das rotundas na Av. das Nacionalizações. 

Estas intervenções tornaram o percurso Av. das Nacionalizações - Rua da União um dos principais 

percursos de acesso ao centro do Barreiro, pelo que os volumes de tráfego que atualmente se registam 

neste percurso são superiores aos indicados neste EIA. 

Face a todo este incremento de tráfego rodoviário e à desatualização dos dados dos volumes de tráfego 

rodoviário considera-se que deverá ser imposto, como extremamente necessário, o desenvolvimento de 

um estudo de tráfego para este empreendimento, que acautele as diferentes fases construção e 

exploração. 

No âmbito do referido estudo de tráfego deverá acautelar-se que, na fase de exploração, o acesso 

rodoviário ao Terminal do Barreiro será direto, desnivelado e autónomo e que o mesmo estará concertado 

com o corredor aprovado no âmbito da AIA do projeto da TTT (solução B, corredor poente). Considera-se, 

tal como foi referido no ponto 6.1.2., que esta solução é bastante favorável para a coesão territorial de 

alguns setores da estrutura urbana da Cidade do Barreiro e para o sistema de mobilidade e transportes 

concelhio. 
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6.2. Acessibilidade ferroviária 

No âmbito da acessibilidade ferroviária ao Terminal do Barreiro considera-se vantajoso e oportuno que a 

mesma seja realizada mediante a concretização de uma ligação ferroviária direta à Linha do Alentejo 

através do canal anteriormente previsto para a TTT (entrada pelo Lavradio – solução B). Considera-se que 

esta solução ferroviária é a que melhor contribui para uma maior compatibilização com os Instrumentos de 

Planeamento e Ordenamento do Território em vigor e em elaboração, nomeadamente o PUTQAE que 

prevê nas suas orientações estratégicas a refuncionalização deste território através da concretização das 

centralidades previstas e que permite simultaneamente integrar e fomentar o desenvolvimento do modelo 

territorial preconizado para a região de Lisboa (PROTAML).  

6.3. Sistema de mobilidade 

Atendendo que os impactes positivos primordiais deste projeto têm uma repercussão de carácter nacional, 

regional e local mas que os principais impactes negativos que lhes estão associados são essencialmente de 

natureza local, mais concretamente para o Concelho e para a Cidade do Barreiro, reforça-se mais uma vez que 

a concretização deste projeto terá que ser, simultaneamente, uma oportunidade para a promoção da coesão 

territorial, para a salvaguarda da qualificação da cidade e para a correta integração desta atividade no território. 

7. Paisagem 

7.1. Os impactos associados a uma infraestrutura com esta envergadura, originarão transformações 

consideráveis na paisagem, devendo para o efeito dispor-se de todos os meios para prevenir os 

impactes negativos perspetivados, quer nas suas fases de construção quer subsequentemente na fase 

de exploração, considerando a sua longevidade e a carga visual que provocarão, devendo adotar-se 

medidas de requalificação ambiental e paisagística de forma a atenuar a pressão da sua localização. 

A localização do TCB, na continuidade territorial com a antiga área industrial da Quimiparque/Baia do 

Tejo, pode permitir o alcance de objetivos de revitalização e recuperação de uma área com um passivo 

paisagístico e ambiental pesado. No entanto, e na sequência da análise realizada, são esperados 

impactes negativos muito significativos no sistema atual de vistas, em ambas as fases previstas e que 

consiste na redução da integridade visual do que hoje são as panorâmicas sobre a plenitude do rio 

Tejo e da cidade de Lisboa, impactes que consideramos inaceitáveis. 

É portanto imprescindível tomar medidas simultâneas que tendam a anular esses constrangimentos e 

por sua vez contribuam para a qualificação de um sistema dominante de vistas, com o objetivo de 

resolver positivamente a relação visual do TCB com a cidade, devendo adotar-se medidas de 

requalificação ambiental e paisagística de forma a atenuar a pressão da sua localização sobre a 

cidade. Neste contexto: 
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1) Não se concorda com a área de aterro destinada à concretização da Fase 2, uma vez que a 

mesma sequestra definitivamente a relação da cidade com o rio, com a sua bacia visual, elemento 

identitário (secular e valorizador da paisagem ribeirinha), acrescendo como fundamento á não 

concordância da localização da Fase 2 proposta no presente EIA, 

a. a incerteza associada ao momento da efetivação da execução e operação da Fase 2 do projeto 

do TCB, que ocorrerá quando se revele necessário em função dos dados da evolução da 

procura, e, 

b. se verificar que o aterro a executar na primeira fase de construção não será sujeito a mais 

nenhuma intervenção do que a que resulta apenas na deposição de areias no local, resultantes 

das dragagens a realizar no âmbito do projeto, estando desta forma exposto a um processo de 

degradação natural que por sua vez dará mais um contributo para os impactes visuais 

significativos com a deterioração da imagem e da qualidade cénica existente. 

Em alternativa à construção da Fase 2 no local apresentado no presente EIA, verificando-se a 

existência de uma área livre com uma extensão superior a 700 m localizada entre o lado Nascente 

da Fase 2 e o lado Poente do Pontão do Terminal de Graneis Líquidos, considera-se que podem 

estar reunidas condições para a implementação da Fase 2 no local identificado. Esta solução 

permitirá concentrar toda atividade portuária e logística num território de menor exposição sobre a 

população, sobre a paisagem e de maior concentração de atividade económica de dimensão 

relevante, proporcionando uma melhor eficácia e eficiência no funcionamento do sistema urbano 

que suporta as atividades em presença, minimizando os impactes paisagísticos. 

2) Considera-se que o impacte da Fase 1 seja minimizado o mais possível, propondo-se que a sua 

implantação ocorra mais para Nascente;  

3) Para a concretização da Fase 1 deverá ser garantida uma faixa de território localizada a poente do 

TCB, que em articulação com a “criação de uma área verde de tampão entre a zona logística e 

industrial e as áreas envolventes”, permita a concretização das orientações programáticas para o 

território da Quimiparque/Baia do Tejo no âmbito do PUTQAE, que consistem na localização do 

novo terminal rodo-ferro-fluvial do Barreiro, associado a um território onde se pretende promover a 

oportunidade de desenvolvimento económico, social e cultural, através da introdução de novos 

usos e funções de cidade e integração funcional com o existente na sua proximidade. Esta medida 

permitirá mitigar o impacto visual do TCB (mesmo que apenas fronteiro ao território industrial) 

sobre a cidade, introduzindo na bacia visual uma leitura associada a uma baía ribeirinha, na qual 

se i) acrescentam e valorizam pontos de vista sobre a cidade e o território circundante, bem como 

se ii) prolonga a atual frente ribeirinha, conquistando-se um novo espaço com usos e funções de e 

para a cidade. 
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4) Considera-se ainda ser possível fazer referência à otimização do TCB no que diz respeito à sua 

estrutura de acostagem bem com à sua extensão. Assim, dadas as características do canal de 

acesso bem como da respetiva bacia de manobra, propõe-se a avaliação de um novo alinhamento 

da estrutura de acostagem de forma que a mesma se encontre alinhada com o pontão do porto de 

granéis líquidos localizado a Nascente e paralelo à linha de costa a Sul. Associada a esta medida, 

propõe-se ainda a ponderação da necessidade de garantir uma extensão da estrutura de 

acostagem inferior a 1500 metros, assim como a dimensão do aterro a gerar, devendo-se procurar 

o máximo de sinergias com as áreas disponíveis e contiguas existentes no território da 

Quimiparque/Baia do Tejo, diminuindo a intrusão sobre o rio, mas que no entanto, permita 

salvaguardar a capacidade de tráfego potencial em TEUS. 

A ponderação destas duas medidas, associada aos pressupostos referidos anteriormente, permitirá 

a diminuição da deposição de dragagens em aterro bem como a redução do impacto visual do 

mesmo sobre o território da Cidade do Barreiro, assegurando o cumprimento da vocação logística 

e portuária prevista no âmbito do PUTQAE, bem como acomodar o referido no ponto 4 da presente 

informação. 

7.3. Ainda no contexto do reforço e valorização paisagística ribeirinha, a implantação do TCB deve ser também 

encarada como uma oportunidade para maximizar a reconciliação de outros territórios com os sistemas 

paisagísticos ribeirinhos, devendo constituir-se um exemplo de boas práticas na minimização dos seus 

impactos paisagísticos locais, reforçando e potenciando outros que lhe são territorialmente 

complementares. Para o efeito deve incrementar-se a requalificação paisagística das frentes ribeirinhas 

em continuidade desde o TCB: 

• para poente - designadamente no troço corresponde à frente Tejo / Coina, através da promoção de 

uma continuidade da frente ribeirinha, que absorva as áreas que já foram individualmente alvo de 

intervenções e reabilitação ribeirinha, promovendo a dotação de serviços ambientais que aproximem a 

cidade e a população aos benefícios e das contrapartidas da sua localização; 

•  para nascente - deve considerar-se a continuidade da frente ribeirinha estabelecendo-se a ligação ao 

Parque ribeirinho José Afonso. 

8. Ambiente 

Na componente dos descritores associados ao ambiente, a estrutura dos documentos que incluem o EIA do 

Terminal de Contentores do Barreiro apresenta algumas insuficiências que não permitem o fácil entendimento 

dos impactes associados ao projeto. No contexto da análise ao presente EIA e de forma a não tornar 

exaustiva a informação sobre todos os descritores considerados, apresenta-se de seguida a apreciação aos 

descritores que se consideram de impacte imediato sobre o território, que decorrem da implantação do TCB 

no território. Assim: 
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8.1.  Relatório Síntese 

8.1.1. Alguns dados de base usados para modelação dos cenários e descritos no Tomo 2, não correspondem 

com a descrição do projeto incluída no Tomo 1.  

Por exemplo: para o descritor ruído na fase de construção, foi apontado a passagem de 40 

camiões/hora no Tomo 1. Em modelação, no Tomo 2, foi considerada a passagem de 25 camiões/hora; 

8.1.2. A fase de desativação encontra-se insuficientemente avaliada. Não foi considerada a viabilidade de se 

proceder ao desmantelamento de todas as estruturas físicas associadas ao TCB. Apenas é referido que 

irá ocorrer a cessação da atividade portuária, das dragagens de manutenção e encerramento dos 

edifícios de apoio à exploração. Deste modo, depreende-se que a estrutura física ficará como um 

passivo ambiental do projeto. Sentindo o município do Barreiro e especificamente o território do 

Quimiparque onde se insere o projeto, o efeito do encerramento de atividade económica e 

consequentemente o abandono das suas estruturas, tornando-o pouco atrativo, descaracterizado e com 

problemas ambientais, importa perspetivar cenários alternativos que não deverão considerar apenas o 

abandono do território. 

8.2. Descritor Ruído 

8.2.1. A Câmara Municipal do Barreiro, no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal, encontra-se neste 

momento a desenvolver o zonamento acústico para o seu território, pelo que não foi possível fornecer à 

equipa de projeto os elementos solicitados. O zonamento acústico, conjuntamente com o Mapa de Ruído, 

elaborado e aprovado em 2010, irão sedimentar as diretrizes do ambiente sonoro do concelho. 

Verificou-se que, por indicação da Agência Portuguesa de Ambiente, através das observações colocadas 

pela Comissão de Acompanhamento, foi retirada a referência ao Mapa de Ruído do concelho na situação 

de referência, por se encontrar desatualizado. Apesar de se tratar de um documento com alguns anos, 

considera esta autarquia, que os pressupostos base bem como o territorio do município não sofreram 

transformações significativas que alterem a avaliação acústica do concelho. 

Comparando os valores medidos pela equipa técnica e os que incluem o Mapa de Ruído, é possível 

verificar que os níveis de ruído são superiores no Mapa, existindo em alguns pontos um diferencial de 5 a 

6db(A). 

8.2.2. Os quadros 35 e 37 apresentam informação relativa ao “ruído previsto devido à construção do terminal” e 

“ruído previsto devido à exploração do terminal” respetivamente. Verifica-se que estes não refletem a ruído 

ambiente mas sim o contributo de cada uma das fontes isoladas.  

De forma a possibilitar a avaliação do contributo do TCB e os seus impactes no território, deveriam ser 

apresentados os dados consolidados e um extrato do Mapa de Ruído para as diferentes fases e soluções. 

8.2.3. Para as situações de incumprimento legal, é referido que a causa é a “pré-existência de ruído ambiente”. 

Esta não deve ser uma justificação a apresentar, uma vez que pelas medições de base efetuadas, as 

mesmas zonas e recetores sensíveis não se encontram expostos a ruído acima o permitido por lei. Assim, 

o incumprimento deve-se ao contributo que as atividades associadas, direta e indiretamente, ao TCB têm 

sobre o ambiente. 
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Face ao exposto, o TCB deverá encontrar mecanismos de atenuação e cumprimento dos níveis de ruído, 

dando cumprimento à legislação em vigor (Regulamento Geral de Ruído). 

8.2.4. Ao nível das Medidas Ambientais considera-se que não foram propostas medidas específicas para 

atenuação do impacte que o TCB tem sobre o território, uma vez que foram apresentadas medidas de 

boas-práticas generalistas e de senso comum. 

8.3. Descritor Qualidade do ar 

8.3.1. No passado o município do Barreiro esteve exposto a graves problemas ambientais e de saúde pública 

devido à qualidade do ar existente à data. Os referidos problemas foram ultrapassados, tal como 

demonstram os valores medidos nas estações de monitorização de qualidade do ar existentes no 

concelho. Presentemente existem 3 estações de monitorização em funcionamento, que integram a rede de 

monitorização da qualidade do ar da AML. 

8.3.2. Verificou-se que os dados base considerados, para o período compreendido entre 2010 e 2014, são 

provenientes das estações localizadas no Barreiro (Fidalguinhos, Escavadeira e Lavradio) e do concelho 

de Almada (Laranjeiro). No entanto, existem dados validados da Estação Alto do Seixalinho, de 2007 a 

2013, que o presente EIA deveria considerar na sua avaliação. 

8.3.3. Para a fase de construção do TCB, considera-se que os impactes ambientais ao nível da qualidade do ar 

serão significativos, contribuindo o projeto para o aumento de partículas e de emissões associados ao 

tráfego rodoviário, contrariamente à avaliação da equipa técnica que considerou como pouco significativos 

os impactes na qualidade do ar nesta fase. 

8.3.4. Relativamente à Fase de Exploração, foi realizada a modelação da dispersão dos diferentes poluentes 

atmosféricos considerados, tendo por base os critérios apresentados no Tomo 2. Verificou-se que por 

lapso alguns dos dados considerados não correspondiam aos valores anteriormente referenciados no 

Tomo 1. Assim: 

• Fonte transporte marítimo – teve por base uma vertente “conservativa”, ou seja, considerou o número 

máximo de navios previstos em cada uma das fases. Contudo, verifica-se que para os navios 4K TEU 

foram utilizados os dados menos conservativos, em ambas as fases; 

• Fonte tráfego rodoviário - os volumes de tráfego considerados no Quadro 10 não correspondem aos 

volumes anteriormente referidos no Tomo 1. 

8.3.5. Da análise dos dados modelados, verifica-se que a presença do TCB contribuirá para o incumprimento 

dos valores legais e existência de eventos que possam colocar a saúde da população em causa. Esta 

situação terá ainda mais peso com a implementação da Fase 2. Face a isto, considera-se que este 

descritor deve ter um peso maior na ponderação final dos impactes ambientais, onde foi classificado como 

pouco significativo. 

8.3.6. Ao longo dos últimos anos o município aderiu a diversas iniciativas globais ao nível das políticas de 

energia e clima, como o Pacto das Autarcas, o Mayors Adapt e CDP Cities, assumindo o compromisso em 

reduzir o seu contributo ao nível das emissões associadas aos Gases com Efeito de Estufa.  

Assim, de forma que o município do Barreiro possa cumprir com as orientações estratégicas definidas no 

âmbito das emissões, importa equacionar medidas concretas e eficazes de mitigação dos impactes 

decorrentes da implementação do projeto do TCB. 
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8.3.7. Face ao contributo que o TCB terá sobre a qualidade do ar local, considera-se que as medidas ambientais 

minimizadoras são insuficentes e que apenas uma poderá efetivamente contribuir para a diminuição da 

carga poluente emitida para a atmosfera. 

8.4. Qualidade dos sedimentos 

Durante a fase de construção do Terminal do Barreiro serão dragados colunas de sedimentos, estando 

previsto, de acordo com as diferentes soluções do canal de acesso e do cais, e das fases de construção 

do terminal de contentores, a dragagem de um volume total de sedimentos compreendido entre 23,0 

(solução 2 + cais solução 1 + terrapleno) e 25,2 (solução 3 + cais solução 3 + terrapleno) milhões de m3.  

Do total de sedimentos a dragar, e de acordo com os resultados das análises físico-químicas de 

sedimentos arenosos, areno-lodosos e lodo-arenosos, estabelece-se para as diferentes combinações, o 

seguinte quadro: 

COMBINAÇÕES DE 

PROJETO 

CONTAMINAÇÃO 

SEDIMENTOS A 

DRAGAR 

TOTAL 

Classes 1 e 2 
(sedimentos limpos e 
com contaminação 

vestigiária, 

respetivamente) 

Classe 3 
(ligeiramente 

contaminados) 

Classe 4 
(contaminados) 

m3 % m3 % m3 % m3 % 

solução 2 + cais solução 1 + 

terrapleno 
22 400 000 97,5% 97 000 0,4% 485 000 2,1% 22 982 000 100,0% 

solução 2 + cais solução 3 + 

terrapleno 
23 900 000 97,6% 97 000 0,4% 485 000 2,0% 24 482 000 100,0% 

solução 3 + cais solução 3 + 

terrapleno 
24 700 000 98,1% 0 0,0% 485 000 1,9% 25 185 000 100,0% 

solução 3 + cais solução 1 + 

terrapleno 
23 200 000 98,0% 0 0,0% 485 300 2,0% 23 685 300 100,0% 
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9. Conclusões 

9.1. Em face do referido anteriormente, concorda-se com a presença do terminal de contentores no município 

do Barreiro, tendo em conta que o mesmo poderá constituir-se, simultaneamente, como uma 

oportunidade para a promoção da coesão socio-territorial, para a qualificação da cidade e para a correta 

integração desta atividade no território, quer seja ao nível das infraestruturas de mobilidade e 

acessibilidade, de uma adequada intervenção de enquadramento paisagístico e de valorização ambiental 

ou mesmo da relação funcional com a cidade. 

9.2. No entanto importa mais uma vez assinalar i) a necessidade de deslocar a Fase 1 mais para Nascente ii) 

a discordância com a localização da Fase 2 do projeto do TCB, pelos impactes negativos que gera na 

paisagem com a redução da integridade visual, do que hoje são as panorâmicas sobre a plenitude do rio 

Tejo e da cidade de Lisboa, iii) a garantida da constituição de uma faixa de território localizada a poente 

do TCB, com introdução de novos usos e funções de cidade, iv) a necessidade de prosseguir com a 

concretização dos pressupostos estratégicos do PUTQAE, bem como v) a necessidade de serem 

garantidos os canais de acessibilidade ferro e rodoviário ao TCB através dos canais definidos para a 

TTT, que por sua vez permitirão dotar toda a infraestrutura de mobilidade de maior segurança e 

eficiência.  

9.3. Na sequência do referido anteriormente e incorporando na avaliação do projeto os efeitos cumulativos 

associados aos descritores ambientais de maior impacte sobre o projeto, i.e. tendo em consideração o 

referido nos pontos 8.2.2. e 8.3.3. sobre as incertezas quanto aos valores de ruído e ao significativo 

aumento de partículas e de emissões associados ao tráfego rodoviário, respetivamente, sai reforçada a 

posição desta câmara municipal quanto à discordância da localização da Fase 2, em face da expectável 

exposição de um maior numero de população a estes fatores. 

9.4.  Independentemente dos pressupostos enunciados no ponto 7.1., alínea 1) do ponto 7.2., e ponto 9.3. e 

embora se reconheça um aumento na quantidade de dragagens iniciais a realizar, mas prevendo-se 

menores custos de manutenção dada a redução da extensão do canal e também um menor impacto na 

bacia de manobra a eventuais infraestruturas a nascente, considera-se que a solução para o TCB que 

melhor se adequa com o preconizado será a Solução Alternativa 3 para as acessibilidades marítimo 

fluviais e a Solução 3 para a Estrutura de Acostagem. 

9.5. Não poderá deixar de ser mencionado o impacto em toda a região, uma vez que a localização desta 

atividade a Sul do Tejo (Barreiro) potenciará a deslocação de empresas e serviços associados 

(atualmente localizados na margem norte) para a áreas disponíveis a sul do Tejo, dando corpo a uma 

nova área empresarial e logística assente em relações territoriais (Barreiro-Seixal-Almada) que ganhará 

outro contexto de importância geográfica na AML e contribuirá para a minimização dos desequilíbrios e 

maior coesão territorial da AML. 

A construção do TCB e do polo logístico associado afetará positivamente e de forma direta e indireta os 

municípios vizinhos onde se inclui o Seixal, sendo este ultimo um município confinante, a proximidade 

geográfica dos seus parques industriais e a tipologia do seu tecido empresarial poderão ter um papel 

relevante na criação de sinergias com aquela infraestrutura.  
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Porque Barreiro, Almada e Seixal são os municípios com maior desenvolvimento industrial, técnico, 

tecnológico e económico da sub-região da Península de Setúbal, entende-se como elemento de extrema 

importância contemplar a ligação direta entre eles, entenda-se a ligação viária entre o Seixal e o Barreiro 

sobre o esteiro do rio Coina, considerando a garantia da continuidade do tecido atual tecido urbano dos 3 

municípios, potenciadora pela sua proximidade geográfica de uma integração de serviços, saberes e 

industrias com tradição na área da eletrónica, atividades portuárias, e metalomecânica entre outras que 

constituirão uma valia para o TCB única em qualquer outra área de influência de uma infraestrutura 

desta natureza em Portugal. 

9.6. Importa ainda referir que os recentes desenvolvimentos tecnológicos têm revolucionado a atividade 

portuária, com o desenvolvimento de verdadeiros "Portos Inteligentes", alavancados por infraestruturas 

inteligentes que comunicam entre si e pelo processamento de grandes volumes de dados, capitalizando 

as novas formas de recolher, partilhar e gerar valor a partir da informação. 

A introdução destas tecnologias no contexto portuário ao nível da energia, ambiente e eficiência das 

operações logísticas será também, em nossa opinião, o caminho a prosseguir nas seguintes fases de 

desenvolvimento de todos os projetos associados ao TCB, permitindo o desenvolvimento das seguintes 

aplicações: 

• Plataformas eletrónicas de monitorização do consumo de recursos energéticos;  

• Plataformas eletrónicas de monitorização do impacto da atividade portuária sobre o quotidiano da 

envolvente e os ecossistemas naturais; 

• Iniciativas de otimização dos fluxos de carga e dos processos administrativos suportadas em 

indicadores de performance produzidos a partir do processamento inteligente e em tempo real da 

informação;  

• Serviços de localização de carga, com vista à mitigação do extravio de contentores, pela aplicação 

de RFID;  

• Inovações tecnológicas focadas na segurança do transporte de mercadorias e no combate ao 

terrorismo.   

 

Por ultimo, as fases subsequentes do processo de Avaliação de Impacto Ambiental, deverão tomar em linha 

de consideração as observações patentes no presente documento de modo a permitir uma maior consistência 

do processo numa perspetiva de valorização da Cidade do Barreiro, do Arco Ribeirinho Sul, da Região e das 

metas a atingir para o Pais. 
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