PROTOCOLOS
ENTIDADE
Administração Porto de Lisboa APL

OBJETO
Protocolo de cooperação com APL, Baia do Tejo, Refer, EP e CMB, no âmbito do estudo da viabilidade
da construção no Barreiro de um novo terminal de contentores para o Porto de Lisboa. 3-12-2014
Protocolo de colaboração com Baia do Tejo, Ordem dos Arquitetos e CMB no âmbito do Arco
Ribeirinho Sul. Rede transeuropeia de transportes. 11-12-2014
Protocolo de parceria para definição dos termos da parceria relativamente a construção da
reabilitação da proteção Marginal do Passeio Augusto Cabrita. 01-07-2015

Árbitros de futebol do Barreiro

Protocolo de cooperação e parceria para cedência de instalações para UTIB.

Associação cultural “Um Lugar Improvável “
Associação dos amigos dos veículos antigos e
clássicos – AAVAC
Associação de ação dos Reformados do
Barreiro

Protocolo de apoio à associação cultural um Lugar improvável.
Protocolo de cedência da sala nº 10 do Convento da madre Deus da Verderena.
Protocolo de cedência do 1º andar do edifício onde se encontra instalada a Piscina Municipal.
Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.

Associação de Reformados Pensionistas e
Idosos de Santo André
Associação de caçadores do Lavradio

Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.
Protocolo de cedência do imóvel sito no Pátio dos Loios, nº11.

Associação de Comercio, industria e Serviços Protocolo visando regular os termos em que a ACISBM e o Município colaborarão, visando a
Barreiro -Moita
criação de condições tendentes á concretização de 1 plano integrado de formação e de
valorização profissional.
Associação Humana Portugal

Protocolo de parceria para a recolha de roupa e calçado usados para posterior

Associação Nacional Municípios Portugueses
(ANMP)
AUGI nº 14.I Penalva Norte

AUGI nº 14 II Penalva Sul

reencaminhamento para apoiar as IPSS.
Protocolo tripartido com a Ordem dos Notários
Protocolo de cooperação entre Banco Espírito Santo – Câmara do Barreiro e Augi da Penalva
Norte, para abertura de linha de crédito destinada aos proprietários de lotes da AUGI.
Protocolo de cooperação entre Banco Espírito Santo – Câmara do Barreiro e Augi Penalva Sul,
para abertura de linha de crédito destinada aos proprietários de lotes da AUGI.

Associação
Unitária
de
Reformados, Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
Pensionistas e Idosos do Lavradio/Sociedade do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.
Filarmónica Agrícola Lavradiense
Banda Municipal do Barreiro
Protocolo para a promoção desenvolvimento e difusão musicais.
Bombeiros Voluntários do Barreiro.

Protocolo entre CMB, Policia de Segurança Pública e Bombeiros Voluntários do Barreiro
Corpo de Salvação Pública, para criação de uma rede de comunicações móvel. Cedência do
equipamento HUAWEI ETS1000.
Protocolo para cedência por parte da associação de bombeiros terreno para parqueamento
das viaturas rebocadas pela polícia de segurança pública, no âmbito do cumprimento das
regras de trânsito no concelho do Barreiro.
Protocolo de cooperação e parceria entre CMB, Bombeiros de salvação pública e a UTIB –
Universidade da terceira idade do Barreiro, para cedência das instalações.
Protocolo de cooperação para promover a cooperação da prática de segurança de pessoas e
bens entre o serviço municipal de proteção civil e a associação de bombeiros.
Protocolo para cedência de 4 ecopontos de 120Lts.

Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste

Protocolo entre CMB, Policia de segurança pública e bombeiros voluntários do Barreiro Sul e
Sueste, para criação de uma rede de comunicações móvel. Cedência do equipamento
HUAWEI ETS1000.
Protocolo para funcionamento do centro municipal operações de emergência.
Protocolo entre Oleotorres, Bombeiros e CMB para recolha e valorização dos óleos
alimentares usados produzidos na área do concelho do Barreiro.
Protocolo de cooperação para a promover a cooperação da prática de segurança de pessoas
e bens entre o serviço municipal de proteção civil e a associação de bombeiros.
Protocolo para cedência de 4 ecopontos de 120Lts.

CP- Caminhos de Ferro Portugueses, EP
Catica - Centro comunitário de Coina

Protocolo de cedência da utilização da Piscina Municipal à equipa de resgate marítimo do
Corpo de Bombeiros.
Protocolo – terminal rodo-ferro-fluvial do Barreiro.
Responsabilidades atribuídas a cada entidade.
Protocolo de compromisso no âmbito do Programa contratos locais de desenvolvimento
social.
O presente protocolo aplica-se exclusivamente à Cidade Sol, Quinta da Mina e zonas
envolventes.
Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.

Celtas Clube Dramático Instrução e Recreio
31 de Janeiro
Centro formação de professores dos
concelhos de Barreiro e Moita

Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.
Protocolo de cooperação e parceria – Universidade da terceira Idade.

Centro Social e Paroquial Padre Abílio
Mendes

Centro Social e Paroquial de Santo André
Centro de Saúde do Barreiro
Cercimb

Protocolo entre o Município, Junta de freguesia do Barreiro e Centro Paroquial. Apoio as
pessoas idosas “Barreiro Velho”, Adaptação de uma habitação a balneários públicos.
Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.
Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.
Protocolo de colaboração para a melhoria das condições de saúde dos habitantes com mais
de 65 anos do concelho fisioterapia, ginástica e divulgação do programa Mexe com a idade.
Protocolo de cedência de 4 ecopontos de 120Lts.

Cine clube do Barreiro
Comissão de moradores do Bairro 3

Protocolo para tratamento, reorganização do espólio documental do Cine Clube do Barreiro.
Protocolo de cooperação para promoção da cultura, educação, atividade física e socialização
do indivíduo através do “Programa mexe com a idade”.

Consulmed - Associação Nacional de
Resolução de Conflitos.
D. Pedro V- Jardim-de-infância

Protocolo de cooperação, para a mediação de conflitos.
Protocolo para cedência de um prédio urbano destinado á construção de um
empreendimento escolar. Data da assinatura: 03/12/2010.
Protocolo para definição das condições para implementação de um projeto no âmbito da
separação e reciclagem de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), no jardim-de-infância.
Protocolo no âmbito do tratamento e inventariação do acervo documental.

Direção Geral dos Recursos Florestais. DGRF

Protocolo para a criação do gabinete técnico florestal intermunicipal (Barreiro/Moita), para a
prevenção de incêndios.

DADORES DE SANGUE
Grupo de dadores de sangue do Barreiro
Empresários do concelho do Barreiro

Protocolo de cooperação e parceria no âmbito da UTIB.
Protocolo selo de creditação “Este estabelecimento respeita os direitos do consumidor”.

Escola Nacional de Bombeiros

Agrupamentos “Escolares do concelho do
Barreiro”
Escola Básica 2/3 Álvaro Velho

Protocolo de cooperação com a CMB, Baia do Tejo e Bombeiros Voluntários Sul e Sueste no
âmbito da formação de desencarceramento ferroviário, buscas e resgate em estruturas
colapsadas.
Protocolo para cedência de ecopontos, aos jardins-de-infância do agrupamento do Barreiro.

Protocolo para reciclagem de resíduos sólidos urbanos.
Protocolo implementação do projecto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nos jardins-de-infância.
Protocolo de utilização do pavilhão gimnodesportivo da escola básica 2,3 Álvaro Velho e da
Piscina do Lavradio

Escola Augusto Cabrita
(Alto do Seixalinho)

Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas.
Protocolo de cooperação e parceria para cedência de salas para a UTIB.

Escola Secundária dos Casquilhos

Escola Básica 2/3 Luís Mendonça Furtado

Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas.
Protocolo de cooperação e parceria para cedência de salas para a UTIB.
Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas
Data da assinatura: 13-01-2009
Protocolo para gestão do Pavilhão gimnodesportivo. Data da assinatura: Data da assinatura:
03-08-06

Protocolo de parceria p/cedência de salas p/ UTIB. 07-01-2009

Escolas Padre Abílio Mendes

Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas.
Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nos jardins-de-infância.

Escola Básica 2/3 Qtª da Lomba

Protocolo de cedência pelo Município de 28 ecopontos de 80 litros na escola EB1+JI do
agrupamento de escolas Padre Abílio Mendes
Protocolo de cedência pelo Município de 28 ecopontos de 80 litros na escola EB1+JI do
agrupamento de escolas da Quinta da Lomba.
Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas
Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nos jardim-de-infância.
Protocolo para utilização do Pavilhão gimnodesportivo.
Protocolo para gestão do Pavilhão gimnodesportivo.

Escola Básica 2/3 Qtª Nova da Telha

Protocolo para utilização do Pavilhão gimnodesportivo.
Protocolo para gestão do Pavilhão gimnodesportivo.

Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas.
Protocolo de parceria para cedência de salas para a UTIB.
Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nos jardins-de-infância.
Protocolo implementação do projeto de separação e reciclagem de resíduos sólidos urbanos
nas escolas
Escola Secundária de Santo André
Grupo desportivo da Escola de Santo André

Protocolo implementação de projeto para separação e reciclagem de resíduos sólidos
urbanos
Protocolo de parceria para cedência de salas para a UTIB.
Contrato de cedência por parte da GDESSA de um mini autocarro para transporte de crianças
e idosos para a prática de desporto.

Escola Secundária Santo António da Charneca

Protocolo implementação de projeto para separação e reciclagem de resíduos sólidos
urbanos
Protocolo de gestão do pavilhão gimnodesportivo da escola EB 2/3.
Protocolo de parceria para cedência de salas para a UTIB.

Escola Superior de Tecnologia Barreiro

Protocolo p/ instalação de ecopontos de 80lts.
Protocolo de colaboração entre CMB, Escola superior de tecnologia do Barreiro e o Instituto
Politécnico de Setúbal visando o envolvimento dos alunos, nas atividades diretamente
relacionadas com a sua área de intervenção.

Protocolo de cooperação para recolha de resíduos de construção e cedência de espaços para
a organização de eventos. Data da assinatura: 30-10-2014
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNL

Protocolo de adesão á rede CIVITAS.

Ferroviários - Grupo desportivo dos
ferroviários do Barreiro

Protocolo de parceria para cedência de salas para a UTIB.

Frater–Associação Clínica Frater
FUZILEIROS EM VALE DE ZEBRO (ESCOLA)
GNR- Guarda Nacional Republicana

GEOTA- Grupo de estudos de ordenamento
do território e ambiente.
Grupo dramático e recreativo “Os leças”
Grupo desportivo Estrelas Areenses
IGESPAR
IPS – Instituto Politécnico de Setúbal
ISCTE- Instituto universitário de Lisboa

INTERREG / Câmara Municipal do Barreiro
Câmara Municipal da Moita e Câmara
municipal de Loures

Protocolo para tratamento e organização dos fundos documentais relacionados com a
história dos ferroviários do Barreiro.
Protocolo com todas as juntas de freguesia do concelho do Barreiro para prestação de
cuidados de saúde à população mais carenciada.
Protocolo de colaboração assinado em 17/04/1997
Protocolo com o posto territorial de Santo Antonio da Charneca, devido ao aumento da
insegurança.
Protocolo de cedência de aparelho recetor e um terminal
Protocolo de colaboração “O meu Eco–Sistema“.
Protocolo de cooperação e parceria no âmbito do programa mexe com a idade.
Protocolo de cooperação e parceria no âmbito do programa mexe com a idade.
Protocolo de colaboração entre o instituto de gestão do património arquitetónico e
arqueológico , IP e a Câmara municipal.
Protocolo de parceria que visa a divulgação de informação e documentação direcionada
essencialmente para os jovens.
Protocolo de colaboração entre a CMB, ISCTE e o centro de investigação em arquitetura e
áreas metropolitanas, para um acordo de colaboração no âmbito dos trabalhos de
investigação do CIAAM. “Mestrado integrado em arquitetura”.
Protocolo no âmbito do programa de iniciativa comunitária INTERREG IIIC Sul – Quadro
regional (OQR) “Mare”- Mobilidade e acessibilidade metropolitana nas regiões da Europa do
Sul. Subprojecto “Tramo”.

Inovação e intercâmbio
Associação sócio cultural
Junta de freguesia Alto do Seixalinho

Protocolo de colaboração no âmbito do apoio a atividades de interesse público municipal.

Junta de freguesia do Barreiro

Protocolo entre a Câmara a junta e o centro paroquial Padre Abílio Mendes para a instalação
dos balneários públicos. Data da assinatura: 25-05-2005

Protocolo de delegação de competências.

Protocolo de delegação de competências.
Junta de freguesia de Coina

Protocolo de delegação de competências.

Junta de Freguesia do Lavradio

Protocolo de acordo – Cedência a titulo gratuito dos espaços desocupados do Páteo dos
Loios.

Junta de Freguesia de Palhais

Protocolo de delegação de competências
Protocolo de delegação de competências.

Junta de freguesia Santo André

Protocolo de delegação de competências.

Junta de freguesia de Santo António da
Charneca

Protocolo de delegação de competências.

Junta de freguesia da Verderena

Protocolo de delegação de competências.

União das freguesias de Alto do Seixalinho,
Santo André e Verderena

Protocolo de cooperação e parceria no âmbito do programa mexe com a idade.
Protocolo de delegação de competências

União das freguesias Barreiro –Lavradio

Protocolo de delegação de competências.

União das Freguesias Coina e Palhais

Protocolo de delegação de competências.

Junta de Freguesia de Santo António

Protocolo de delegação de competências

Mata da Machada
Associação de amigos Mata da Machada

Protocolo – Ministério da agricultura do desenvolvimento rural.“Estação Arqueológica da
Mata da Machada”.
Acordo de parceria local para a dinamização de ações no Centro de educação ambiental da
Mata da Machada e Sapal do Rio Coina.

Nephrocare Portugal
Nós – Associação de Pais e técnicos para a
integração do deficiente
Nós – Associação de Pais e técnicos para a
integração do deficiente

Protocolo de articulação – programa da qualidade da água.
Clinica de hemodialise.
Protocolo para apoio as crianças mais carenciadas das zonas denominadas “Barreiro velho e
Bairro das Palmeiras”. Disponibilização das instalações sitas na rua Lavoisier, nº3.e
pagamento das despesas mensais de água.
Protocolo de cooperação funcional entre CMB centro distrital de segurança social de Setúbal
que deu origem ao (CAFAP), que terá também apoio dos nossos serviços técnicos através da
DAS (divisão de serviços sociais.)
Acordo de parceria “Uma cidade para todas as pessoas, para criação do centro de atividades
ocupacionais, serviço de apoio domiciliário a pessoas com deficiência e residências
autónomas.

Oceanário de Lisboa
Ours Consulting, Lda
Paivense – Sociedade Cultural e recreio 1º de
Agosto

Protocolo entre a CMB e Associação Nacional de municípios portugueses.
Protocolo de intenções entre as câmaras da Moita, Montijo.
(âmbito dos programas QREN e POPH).
Protocolo de cooperação e parceria no âmbito do programa mexe com a idade.

Pantufas
Penicheiros – Sociedade de instrução e
recreio Barreirense

Protocolo de cooperação e parceria para atividades integradas no âmbito da UTIB.
Protocolo de utilização de espaço entre o Município do barreiro e “Os Pantufas”.
Tratamento e organização do espólio documental.

Persona – Associação de Apoio a Doentes
Mentais Crónicos.

Protocolo de cooperação e parceria no âmbito da UTIB.
Protocolo de cooperação (Instituto de segurança social, CMB, Catica, Rumo, Persona) no
âmbito do projeto “Sol para Todos”.

Polícia de segurança pública
Quimiparque
Baia do Tejo

Protocolo disponibilização de um aparelho recetor modelo Huawei ETS1000.
Protocolo para elaboração do projeto base de execução do sistema da Etar- Intermunicipal
designada por Etar Barreiro/Moita/Quimiparque.
Protocolo para a elaboração do projeto base de execução do sistema da Etar intermunicipal
designada por etar regional Barreiro/Moita.
Protocolo para a elaboração do projeto base de execução do sistema da Etar intermunicipal
designada por etar regional Barreiro/Moita.
Protocolo para Instalação da PSP num edifício da quimiparque.
Protocolo – Cooperação estratégia & Desenvolvimento (desenvolvimento urbanístico).
Protocolo “uso público á superfície – Conceção e construção da ligação rodoviária Barreiro –
Lavradio através do território Quimiparque
Protocolo de cooperação cedência de instalações para os Bombeiros Sul e Sueste.
Protocolo entre Simarsul, CMB, Quimiparque para construção da Etar.
Protocolo de cooperação entre Baia do Tejo, Petróleos de

Portugal, SA. e Município do Barreiro Requalificação urbana – Rotunda da Av. das
Nacionalizações.
Protocolo de cooperação entre Baia do Tejo e Município do Barreiro. Requalificação urbana –
Rotunda da Av. das Nacionalizações.
Protocolo de colaboração institucional entre a Baía do Tejo, e as Câmaras Municipais de
Almada, Seixal e Barreiro, relativo a concretização do Plano e do Projeto do Arco Ribeirinho
Sul.
S.energia
Serviços prisionais do Montijo
Simarsul

Protocolo de colaboração no âmbito do projeto piloto Recoil (óleos alimentares usados).
Protocolo de colaboração entre serviços prisionais, estabelecimento prisional do Montijo e
Câmara do Barreiro. Colocação de reclusos em diversas unidades orgânicas da CMB.
Protocolo Alteração das redes municipais de drenagem – Área abrangida pelo Polis 4”.
Trabalho adjudicado à empresa Seth.
Protocolo tem como objeto estabelecer os termos e as responsabilidades que as partes
assumem relativamente á construção e manutenção das instalações sanitárias, anexas á
estação elevatória de Coina.
Protocolo entre Simarsul, CMB e a Fisipe para ligação da Fabrica a rede de tratamento de
águas residuais.
Protocolo entre a Simarsul CMB e Clube de Xadrez, construção das instalações do clube

Sindicato Nacional dos Trabalhadores do
Setor Ferroviário

Protocolo para exploração da Estação Elevatória de Santa Margarida no Alto da Malhada.
Protocolo para inventariação de toda a documentação escrita com relevância histórica e
interesse municipal.

Soflusa, SA

Protocolo de cooperação relativamente ao espaço integrante do terminal Rodo-Ferro-Fluvial.

Sovena
Turismo de Lisboa e Vale do Tejo
Universidade de Belas (Luanda)
União Penalvense Grupo Recreativo
Valormed
Escola profissional Bento Jesus Caraça

“Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Sul e
Sueste”

Administração Porto deLisboa APL

Câmara Municipal Moita

União das freguesias Coina Palhais

Protocolo de cooperação para criação de um sistema de recolha e tratamento de óleos
alimentares usados
Protocolo de parceria para implementação do plano estratégico de desenvolvimento turístico
da área regional de turismo de Lisboa e Vale do TejoT-LVT
Protocolo de cooperação entre CMB, universidade de Belas e Coração tropical, formação
Lda.( Instituto politécnico Barreiro – Setúbal)
Protocolo de cooperação e parceria no âmbito do programa mexe com a idade.
Protocolo com o objetivo de dar encaminhamento adequado aos resíduos e embalagens de
medicamentos. Duração de um ano. 28/10/2014
Protocolo de cooperação e parceria com Baia do Tejo e CMB no âmbito da UTIB. Cedência de
instalações.
09-01-2015
Protocolo de cooperação com CMB e Baia do Tejo, visa o estabelecimento do processo de
remoção da via pública de veículos ligeiros abandonados no município do Barreiro o qual
inclui o território da Baía do Tejo, de depósito temporário de utilização em ações de
formação e treinos para os bombeiros e entrega em centro de receção de veículos em fim de
vida.
14-12-2014
Protocolo de cooperação com APL, Baia do Tejo, Refer, EP e CMB, no âmbito do estudo da
viabilidade da construção no Barreiro de um novo terminal de contentores para o Porto de
Lisboa. 3-12-2014
Protocolo de colaboração com Baia do Tejo, Ordem dos Arquitetos e CMB no âmbito do Arco
Ribeirinho Sul. Rede transeuropeia de transportes. 11-12-2014
Protocolo de cooperação para a construção de centro intermunicipal de recolha de animais
errantes. O protocolo vigorará até à entrada em funcionamento do CIRAE-BM ou até à sua
revogação expressa por acordo das partes. 12-11-2014
Adenda ao protocolo – 04-02-2015
Cedência de viaturas municipais. 29-01-215

Junta de Freguesia de Stº António
Associação de proprietários do Barreiro

Cedência de viaturas municipais. 29-01-215
Protocolo de Cooperação para reabilitação urbana de âmbito municipal e nacional. Vigora
por 1 ano podendo ser renovável automaticamente com acordo mútuo. 05-02-15

Junta de Freguesia de Santo António

Protocolo de cedência de viaturas Municipais
2 Piaggio /AP E50, matriculas 00-GR-83 e 36-FJ-4020. 29-01-2015

União das Freguesias Coina e Palhais
Galitos – Futebol Clube

Protocolo de cedência de viaturas Municipais
2 Piaggio /APE 50, matriculas 00-GR-88 e 00-Gr-89.29-01-2015
Contrato programa comparticipação financeira Janeiro a junho 2015.

Grupo desportivo da Escola de Santo André

Contrato Programa de apoio financeiro para o desenvolvimento desportivo – Basquetebol. Janeiro a Março 2015

Toca das artes – Núcleo Cultural
Câmara Municipal Lisboa

RUMO

Grupo recreativo e desportivo de Palhais
Comissão para a cidadania e igualdade de
género
Ministério da Administração Interna

Concerto dos fungaguinhos em 12-02-2015
Acordo de cooperação institucional entre a Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal
do Barreiro e Administração do Porto de Lisboa (APL), para a requalificação do espaço urbano
e o desenvolvimento das atividades portuárias, industriais, tecnológicas, de logística,
criativas, de pesca, de recreio, desporto e de lazer nas áreas envolvidas. 10-02-2015
Contrato de comodato – a CMB cede em regime de comodato o prédio sito Rua Conselheiro
Joaquim António de Aguiar, nºs 309 a 313 – Escola Conde Ferreira –
Contribuir para fomentar o envolvimento e participação dos habitantes em atividades
culturais e de promoção do conhecimento. Válido por 10 anos, renovando-se
automaticamente.20-02-2015
Protocolo de cooperação entre a CMB e Associação de reformados e pensionistas e idosos de
Palhais no âmbito do programa Mexe com a idade.02-03-2015
Protocolo de cooperação entre comissão para a cidadania e igualdade de género e a CMB.
06-05-2015
Contrato de comodato entre o município do Barreiro e a Policia de segurança pública para
instalação de uma esquadra de polícia na Rua Joaquim António Augusto de Aguiar.

(Governo de Portugal)
Acordo de cooperação entre o município e a Policia de Segurança Publica para adaptação do
edifico da Rua Joaquim António Augusto de Aguiar a Esquadra de Policia
Engloba projeto, fiscalização e a empreitada. 31-07-2015
Válido por 50 anos.
Mata da Machada
(Direção geral de agricultura)
(Associação de amigos)
(Instituto de conservação da natureza e das
florestas

CONSÓRCIO VIALISBOA
CONSÓRCIO VIALISBOA

Selfenergy Engineering & Innovation, S.A

Auto-Estradas Baixo Tejo

Protocolo de entendimento para a criação de
serviços de transportes coletivo
complementar no concelho da Moita

Protocolo de cedência de utilização de imoveis e equipamentos existentes na Mata da
Machada. Este protocolo substitui o 1º realizado em 07-06-2004,
Duração de 20 anos - 01-09-2015

Protocolo de cooperação entre Administração Porto de Lisboa, Câmara Municipal do
Barreiro, Câmara Municipal do Seixal, Baía do Tejo e Infraestruturas de Portugal, SA, ,
Objetivo do presente acordo é especificar a organização do trabalho entre as entidades
intervenientes em como os direitos e responsabilidades das partes envolvidas.
Projeto” Designing the Porto of lisbon’s Multimodal Platform” designado no protocolo como
“viaLisboa”. (contêm 2 anexos).
16-09-2015
Acordo para a realização de Auditorias e certificação energética nas instalações da Piscina
Municipal do Barreiro. No âmbito do projeto STEP-2-SPORT.
18-09-2015
Protocolo entre a AEBT, Associação dos comproprietários da AUGI 19.1 e CMB, relativo à
subconcessão do Baixo Tejo, Lanço IC21 – Via Rápida do Barreiro. 5-08-2015
Tem como objetivo proceder à criação do serviço de transportes coletivos urbano
complementar ao existente no concelho do Barreiro, nomeadamente na extensão de duas
linhas ao concelho da Moita, particularmente à União de freguesias da Baixa da Banheira e
Vale da Amoreira e freguesia de Alhos Vedros.
12-10-2015

União das freguesias de Alto do Seixalinho,
Santo André e Verderena

Adenda ao contrato de comodato celebrado em 29-08-2014 (cedência das lojas nºs 1 e 6 à
Associação Projetor). 13-10-2015
Deliberação nº 344 07-10-2015

Protocolo cartão sénior

Centro Técnico e Dentário Luso unipessoal, Lda
Clínica São Gonçalo Barreiro, Unipessoal, Lda
Policlínica Heliodoro Salgado, Lda
O seu Médico Instituto Médico e Dentário do Barreiro, lda
Mundo dos Avós – Saúde e bem estar, lda
Gestusenior – Centro Geriátrico, Ortopedia, Apoio domiciliário, Aluguer de equipamentos
Escovidente Unip., Lda
Travel station – Viagens e Turismo, Lda
17-12-2015

Escola Superior de Tecnologia Barreiro do Protocolo de colaboração e parceria no âmbito da UTIB
Instituto Politécnico de Setúbal
01-03-2016
CP- Caminhos de ferro Portugueses, EP

Contrato de concessão de utilização privativa de domínio público para a dinamização de
atividades que se relacionem com o espelho de água – náutica de recreio, apoio a pesca
recreativa e prática desportiva
28-03-2016

Baía do Tejo

Protocolo entre águas de Lisboa e Vale do Tejo que tem como objeto estabelecer as ações a
desenvolver com o intuito de sustentar a preparação do pedido para a ligação dos afluentes
da Baia do Tejo à rede das águas de Lisboa
de forma a assegurar o tratamento das águas residuais.

02-05-2016

Núcleo de confraternização dos árbitros de
futebol do Barreiro

Associação Lutas Amadoras do Distrito de
Setúbal

Entidade Regional de Turismo da Região de
Lisboa

Rotary Club do Barreiro
União de Resistentes Antifascistas
Portugueses

DIREÇÃO GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS
PRISIONAIS

Federação de Halterofilismo de Portugal

Contrato de Comodato para instalação da sua sede social
- Cedência das instalações municipais sitas na Rua
Calouste Gulbenkian nº 6.
Válido por um ano renovando-se automaticamente por períodos
Iguais. 23-05-2016
Contrato de Comodato para instalação da sua sede social
- Cedência das instalações municipais sitas na Rua
Calouste Gulbenkian nº 8.
Válido por um ano renovando-se automaticamente por períodos
Iguais. 23-05-2016
Protocolo de Parceria para promoção e desenvolvimento Turístico - Património
Moageiro, Industrial e Ferroviário, Turismo Náutico e Natureza entre outras iniciativas.
19-05-2016 Vigorará por tempo indeterminado
Contrato de comodato por dez anos do imóvel Moinho do Jim. 14/11/2016 Deliberação
nº376 02-11-2016
Protocolo com vista a promoção do conhecimento sobre a vivência dos barreirenses na luta
contra a ditadura fascista.
19-11-2016
Protocolo de colaboração entre o estabelecimento prisional do Montijo e a Câmara Municipal
inserido no programa LIFE13BIO/PT000386 tendo por objeto a realização pelos reclusos de
tarefas de apoio logístico, limpeza e manutenção de espaços públicos do Município, combate
e controlo de espécies invasoras da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina.
15-11-2016 3 meses renovando-se automaticamente por igual e sucessivo período de tempo
Contrato de Comodato para cedência do edifício e campo de jogos na Rua 10 – Cidade Sol.
Destinado a sede social da federação e polo de organização de competições, estágios,
formação e ensinamento do levantamento de Peso Olímpico em Portugal

Câmara Municipal do Seixal

Protocolo de agrupamento de entidades adjudicantes no âmbito da componente PAMUS. –
Travessia sobre o esteiro do Rio Coina permitindo a ligação entre interfaces fluvial e
rodoviária/ferroviária.

