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Uma avenida do tamanho do sonho…
O limite ribeirinho do Barreiro Velho, abrangendo a frente de rio comummente
conhecida por Avenida da Praia e englobando a Avenida Bento Gonçalves e a
Alameda Augusto Cabrita, foi, ao longo dos últimos anos, objeto de um extenso
processo de regeneração.
Território de uma enorme plasticidade, ele tem manifestado ao longo do tempo um
potencial de reconversão e adaptação que, influenciado por políticas públicas e
pelas decisões de agentes económicos e outros atores sociais, poderá contribuir de
forma relevante para a concretização, num plano mais vasto, de estratégias de
combate à exclusão social e à segregação espacial, de solidariedade, de inclusão, de
inovação, de diversidade cultural, de criatividade e de vivência da cidadania.
Com o objetivo de promover essa plasticidade e alargar a influência deste espaço,
simultaneamente convocando a sua carga histórica e simbólica, e beneficiando da
sua especial vocação nos segmentos do recreio, lazer, potencial económico,
dinâmica social e prática desportiva, o Município, a União de Freguesias, os agentes
económicos, os produtores culturais e as associações desportivas sedeadas na
Avenida da Praia decidiram, em conjunto, aprofundar as bases de uma estratégia
transversal de intervenção.
Para tanto, construiu-se um documento orientador que, mais que ser um protocolo
ou uma solução de caráter normativo, deverá funcionar como um guia, um roteiro
para os resultados que queremos alcançar.
E como em qualquer roteiro, a sua leitura e interpretação exigem atenção e
imaginação permanentes. Atenção aos imprevistos, às dificuldades e às
oportunidades inesperadas. Imaginação para superá-las, para ir mais longe sempre
que for possível, para descobrir novos caminhos a percorrer.

Juntos conseguimos!
Barreiro, Avenida da Praia, 24 de junho de 2014

Viver a Avenida da Praia…

Com o objetivo imediato de intensificar a utilização da frente ribeirinha, de
promove-la, de valorizá-la e de facilitar o investimento e a dinâmica económica e
social no espaço de influência da Avenida da Praia, consideramos fundamental
desenhar e implementar mecanismos que promovam percursos, ações e
estratégias de:

Cooperação e Diálogo Permanente
Investimento e Dinâmica Económica/
Agilização de Procedimentos e Formalismos
Prática Cultural e Desportiva

Cooperação e Diálogo Permanentes

A construção de uma estratégia e de uma prática de cooperação e diálogo
permanentes, enquanto instrumento escolhido por todos os parceiros para
alcançar os objetivos fixados, representa uma opção determinante no sentido de
tornar possível a partilha de responsabilidades entre entes públicos, agentes
económicos e estruturas associativas relativamente à gestão do espaço público e à
definição e concretização de uma agenda comum.
A realização de reuniões/encontros periódicos de debate, avaliação e
acompanhamento.
Uma comunicação integrada, de âmbito municipal, da agenda de atividades da
Avenida da Praia, diretamente apoiada e acompanhada pelos serviços municipais.
A limpeza do espaço público enquanto responsabilidade comum, com contornos
particularmente claros nas áreas envolventes aos espaços de atividade económica.
A adoção de práticas promotoras da segurança na via pública, permitindo que se
desenvolva uma atenção critica à forma como as atividades desenvolvidas se
cruzam e interligam com a vida da cidade e das suas populações.
A institucionalização de instrumentos de partilha de informações e auscultação,
particularmente em sede de elaboração dos orçamentos municipais e planos de
atividades.

Investimento e Dinâmica Económica /
Agilização de Procedimentos e Formalismos

Construir e divulgar uma imagem da Avenida da Praia que, sob uma visão e
estratégia comuns, assuma o seu enorme potencial futuro, simultaneamente
ligando-a às suas origens e vocações históricas, apresenta-se como uma das
grandes oportunidades de afirmação de um território único, privilegiadamente
posicionado no centro da Área Metropolitana de Lisboa.
A adoção de uma imagem comum, enquadradora dum espaço detentor de uma
história e de um simbolismo profundamente alicerçados na nossa memória, a que
se soma a adoção da denominação comum “Avenida da Praia” na identificação de
todos os atores do espaço.
A afirmação de uma imagem presente na comunicação municipal e no quotidiano
do concelho.
A implementação de uma política de partilha de custos, sempre que se mostrar
necessário.
A construção de canais privilegiados de contato, agilizando procedimentos e
desburocratizando processos decisórios.
O desenvolvimento de atividades de promoção e dinamização das linhas
estratégicas fixadas no memorando que pelo interesse e relevância poderão
beneficiar da isenção de taxas e tarifas, não dispensando, a sua
autorização/licenciamento, assim como, o cumprimento de outras disposições
legais sobre esta matéria, carecendo de pareceres prévios a emitir por entidades
exteriores ao Municipio, nomeadamente o DL 48/2011.

Prática Cultural e Desportiva

A Avenida da Praia, cuja vivência e fruição podemos naturalmente associar a um
conjunto de práticas, de características múltiplas, emergentes dos seus traços e
percursos históricos, funde-se na génese do Barreiro.
Com igual naturalidade, vemo-la interligar-se com o presente do concelho e com as
linhas de futuro que diariamente procuramos traçar.
Viver a Avenida da Praia enquanto espaço e objeto cultural de referência, de
características impares para a prática desportiva, local de encontro e apropriação
coletiva, capaz de cruzar gerações e promover a vivência da cidadania, da
criatividade ou o combate à exclusão social.
Reposicionar a Avenida da Praia no âmbito das Festas do Barreiro.
Incorporar a Avenida da Praia na vida da cidade, promovendo a sua procura e
dinamizando a sua oferta em várias áreas.
Consolidar a Avenida da Praia como espaço marcante de momentos de transição na
vida anual do concelho e das suas populações, convocando esforços de múltiplos
parceiros e agentes.
Promover uma dinâmica do espaço público, construída sobre iniciativas regulares
de rua e aproveitando as dinâmicas próprias da cidade e do concelho.

Produção anual de dois eventos de rua (a programar) de dimensão relevante

Realização da SUNSET - Festa Branca

Integração na área de programação de Verão “Espaços Vivos”.

Organização da sardinhada das Festas do Barreiro.

Participação nas Festas do Barreiro

Prática Cultural e Desportiva

Normas claras de ocupação do espaço público , de acordo com o regulamento municipal, a defini r consoante as iniciativas

entanto, sempre que haja lugar a tal, deverão ser desenvolvidos os procedimentos legais e regulamentares aplicáveis aos eventos/i niciativas que se pretendam efetivar .

Isenção de taxas para os eventos/iniciativas resultant es do memorando de colaboração (de acordo com o n.º3 do artigo 4.º do regulamento taxas de tarifas do município)

Afirmação do Gabinete Municipal de Desenvolvimento Económico e Estratégico como canal privilegiado de comunicação

Produção de flyer e tender para outros elementos de base tecnológica, promocionais da estratégia construída

Partilha de custos, em proporção e em condições a definir caso a caso, nas ações de caráter articulado

Integração da denominação comum – “AVENIDA DA PRAIA” - na medida em que se mostre possível, em todos os suportes disponíveis e por todos os intervenientes

Integração da imagem comum – “O PEIXE” - na medida em que se mostre possível, em todos os suportes disponíveis e por todos os intervenientes

Investimento e Dinâmica Económica / Agilização de Procedimentos e Formalismos

Divulgação nos meios e suportes do município, sempre que se mostre adequado e possível, com uma antecedência mínima de quinze dias

Recolha trimestral da programação dos atores locais

Reuniões bimestrais de debate e acompanhamento

Cooperação e Diálogo Permanentes

15 MEDIDAS PARA UM PERCURSO COMUM

. No

Assinatura dos Parceiros:
- Câmara Municipal do Barreiro

- Clube de Vela

- Academia de Xadrez

- Clube Naval Barreirense

- TEB - Teatro de Ensaio do Barreiro

- Centro Bem Estar - unidade Barreiro

- Associação de Ação de Reformados do Barreiro

- InOut

- Bartolo 2

-

- XL-

- Posto 3

- Grupo de Dadores de Sangue

- À Portuguesa

- Moet

- Tasko

- Casa do Hugo

- Casa Transmontana
- Praia Norte

- União de freguesias Barreiro & Lavradio
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- Posto 3
- Grupo de Dadores de Sangue
- À Portuguesa
- Moet
- Tasko
- Casa do Hugo
- Casa Transmontana
- Praia Norte
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Com a cooperação de:
- ROSTOS media partner
- Clube de Fotógrafos do Barreiro

