
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO de PARCERIA  

 

entre o   

 

MUNICÍPIO DO BARREIRO 

 

e a  

 

APL - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de Parceria 

 

O MUNICÍPIO DO BARREIRO, pessoa coletiva de direito público n.º 506 

673 626, com sede na Rua Miguel Bombarda, no Barreiro, neste ato 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Humberto 

Carvalho, de acordo com os poderes que lhe são conferidos pela alínea f) do 

n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adiante 

abreviadamente designado por MUNICÍPIO;  

 

e 

 

A APL – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, S. A., com o número 

único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa 501 202 021, com sede na Rua da Junqueira, 94, 

1349-026 Lisboa, com o capital social de € 60.000.000,00 integralmente 

realizado, neste ato representada pelo Sr.ª Dr.ª Marina João da Fonseca 

Lopes Ferreira na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, 

adiante designada por “APL” e,-- 

 

Considerando que: 

A) A APL é a entidade responsável pela gestão do Porto de Lisboa e pela 

gestão da frente ribeirinha nas margens do estuário do Rio Tejo sob 

sua jurisdição, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 336/98, de 

3 de novembro;  

B) A APL tem em curso uma empreitada para a 2ª fase da construção da 

contenção marginal a Norte do Concelho, na Rua do Clube Naval 

Barreirense, no valor de € 759.544,05 (setecentos e cinquenta e 

nove mil quinhentos e quarenta e quatro euros e cinco cêntimos); 

C) O MUNICÍPIO é a entidade a quem compete o planeamento, a gestão, 

e a realização de investimentos nos setores, entre outros, do 

ordenamento do território e urbanismo, promoção e desenvolvimento 

do Município do Barreiro, nos termos do disposto na Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro;  



D) O MUNICÍPIO considera de grande importância a qualificação do 

arruamento que confina com a muralha em construção, tanto pela 

forma como o mesmo se enquadra nas obras de requalificação de 

toda a zona envolvente (Alburrica; Av. Miguel Pais; Av. Bento 

Gonçalves), como pelo facto de ser esta uma zona de proximidade ao 

rio, privilegiada para a fruição pela população. 

 

Acordam entre si, livremente e de boa fé, o seguinte: 

 

Cláusula Primeira 

(Objeto do Protocolo) 

 

Constitui objeto do presente protocolo a definição dos termos da parceria 

entre o Município do Barreiro e a APL – Administração do Porto de Lisboa, 

S.A., para a Reabilitação da Proteção Marginal do Passeio Augusto Cabrita, 

no Barreiro. 

 

Cláusula Segunda 

(Âmbito) 

 

1. Ao MUNICÍPIO compete promover a empreitada referente aos 

pavimentos no coroamento da muralha, atualmente em fase de construção 

pela APL, denominada Prolongamento do Passeio Augusto Cabrita.  

2. À APL compete promover a empreitada referente à via rodoviária e 

passeio Sul ao longo de toda a extensão da muralha em construção, 

denominada por Reperfilamento da Rua do Clube Naval Barreirense, com 

base no projeto de execução a fornecer pelo MUNICÍPIO. 

 

Cláusula Terceira 

(Direitos e obrigações da partes) 

 

1. A empreitada referida no número 1 da cláusula anterior tem um custo 

estimado de € 149.202,83 (cento e quarenta e nove mil duzentos e dois 

euros e oitenta e três cêntimos), comprometendo-se a APL a comparticipar 



em € 61.173,16 (sessenta e um mil cento e setenta e três euros e dezasseis 

cêntimos), correspondente à verba referente à comparticipação nacional.  

2. A empreitada referida no número 2 da cláusula anterior tem um custo 

estimado de 367.588,57€ (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e 

oitenta e oito euros e cinquenta e sete cêntimos), comprometendo-se a APL 

a comparticipar a mesma em 100% do seu custo real.  

3. O MUNICÍPIO compromete-se a investir o montante de € 200.000,00 

(duzentos mil euros) em outras obras de requalificação da frente ribeirinha 

do concelho. 

4. As despesas relacionadas com a iluminação, manutenção e conservação 

das novas áreas ficam a cargo do MUNICÍPIO. 

 

Cláusula Quarta 

(Prazo de pagamento) 

 

As verbas devidas em sede da comparticipação prevista na cláusula anterior 

são solicitadas pelo outorgante credor ao outorgante devedor, na proporção 

prevista, na primeira metade do prazo de liquidação de cada uma das 

faturas emitidas, devendo este último proceder à sua entrega até ao limite 

do prazo. 

 

Cláusula Quinta 

(Cumprimento do Protocolo) 

 

As partes obrigam-se a tomar mutuamente as medidas necessárias e a agir 

de forma diligente no sentido de dar cumprimento integral ao presente 

Protocolo. 

 

Cláusula Sexta 

(Resolução de Conflitos ou Dúvidas de Interpretação) 

 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação 

das cláusulas deste Protocolo são resolvidas casuisticamente, por acordo 

dos outorgantes, segundo o princípio geral da interpretação mais favorável 

à prossecução do objeto expresso na Cláusula Primeira. 



Cláusula Sétima  

(Vigência do Protocolo) 

 

O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, e vigorará 

até à execução dos compromissos firmados no presente protocolo, podendo 

ser alvo de revisão, se alguma das partes o requerer, e ser rescindido em 

qualquer altura por iniciativa de uma das partes, se houver incumprimento 

do seu objetivo, ou no caso de impossibilidade superveniente. 

 

 

O presente protocolo foi feito em dois exemplares, devidamente assinados, 

ficando um exemplar na posse de cada uma das partes. 

 

Lisboa, 1 de Julho de 2015 

 

Pelo Município do Barreiro 

O Presidente 

 

_________________________________ 

(Carlos Humberto de Carvalho) 

 

Pela Administração do Porto de Lisboa 

A Presidente, 

 

_________________________________ 

(Marina Lopes Ferreira) 

 


