Outubro 2015

São onze os restaurantes participantes no 17º Concurso de
Gastronomia Ribeirinha, que se realiza entre 7 e 27 de outubro.
Esta será uma oportunidade de apreciar a gastronomia inspirada
pela proximidade dos rios Tejo e Coina.
Os restaurantes participantes nesta edição 2015 são os seguintes:
Restaurante “A Foca“; Restaurante Arrozaria; Snack-Bar Assoc.
Fuzileiros; Restaurante A Tasca da Galega; Restaurante Casa
Transmontana; Restaurante Grelhador Mor; Casa de Pasto Joaquim
dos Petiscos; Londrina Burger & Gin; Restaurante Mirasol 2;
Restaurante
Napolitano;
Restaurante
Zeppelin;
O Júri do Concurso conta com a presença dos chefes Celso Dias e
Ana Gordo, Clara Pereira, da Entidade Regional de Turismo da
Região de Lisboa, e um representante da CMB.
A entrega de Prémios do 17º Concurso de Gastronomia Ribeirinha,
promovido pela CMB, está agendada para dia 31 de outubro, pelas
10.30 horas, no Mercado 1º de Maio.

Conselho de Ministros aprovou a criação do Fundo de
Capital e Quase Capital
O Conselho de Ministros aprovou a criação do Fundo de Capital e
Quase Capital (FC&QC), que será gerido pela Instituição Financeira
de Desenvolvimento, S.A. (IFD). Vocacionado para a criação ou
reforço de instrumentos financeiros de capitalização de empresas
com recurso a financiamento de Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), este fundo, com autonomia administrativa e
financeira, terá particular atenção às fases de criação e de arranque
de empresas (start-up, seed, early stages), bem como a empresas
com projetos de crescimento e/ou reforço da capacitação
empresarial para o desenvolvimento de novos produtos e serviços
ou com inovação ao nível de processos, produtos, organização ou
marketing.
Foi também aprovada a criação do Fundo de Dívida e Garantias,
igualmente gerido pela Instituição Financeira de Desenvolvimento,
S.A. (IFD), vocacionado para operações que visem colmatar
insuficiências de mercado no financiamento das PME, com recurso
aos FEEI.
Este fundo, em conjunto com o Fundo de Capital e Quase Capital,
vai acelerar a atividade financeira do IFP e a abertura de concursos
para que os operadores de mercado apresentem propostas de
criação de instrumentos financeiros de apoio às empresas.

Sr Empresário,
A pensar em si, a Câmara Municipal do Barreiro irá dinamizar um
Workshop |Vitrinismo de Natal, nos dias 2 e 4 de Novembro | das
14.30 às 17.30 Horas.
A iniciativa especificamente dirigida ao Comércio tradicional
pretende facilitar aos participantes uma melhor compreensão dos
elementos do vitrinismo e da sua importância no volume de vendas
e fidelização de clientes.
Aumentar a qualidade das montras, criar a vontade de aprender e
saber mais sobre vitrinismo, assim como, compreender a
importância do vitrinismo num negócio de retalho, são alguns dos
objetivos que se pretende atingir com esta iniciativa.
A participação é gratuita, no entanto limitada ao número de lugares
existentes.
Inscreva-se através do Gabinete de Apoio ao Empresário
Telefone: 212068058 ou pelo mail: gae@cm-barreiro.pt

Visit Barreiro | Rotas
“Circuitos Turísticos”
Assinatura do Consórcio
‘viaLisboa’ - obrigações e responsabilidades das
entidades envolvidas
Foi assinado no dia 16 de setembro, o Acordo de Consórcio
“viaLisboa”. Esta cerimónia, presidida por Sérgio Monteiro,
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e
Comunicações, reuniu no antigo Edifício da EDP do Barreiro, junto à
FISIPE, as presenças de Marina Ferreira, Presidente do Conselho de
Administração da APL – Administração do Porto de Lisboa, Carlos
Humberto de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do
Barreiro, Joaquim Santos, Presidente da Câmara Municipal do Seixal,
Jacinto Pereira, Presidente do Conselho de Administração da Baía do
Tejo, e António Ramalho, Presidente do Conselho de Administração
da Infraestruturas de Portugal.
Neste sentido, o Consórcio agora assinado entre as cinco entidades
supra referidas, explicita que as partes estão cientes do interesse
público do Projeto na contribuição para o crescimento económico,
emprego, melhoria ambiental e recuperação urbanística e, de
acordo com o estabelecido no projeto “Designing the Port of
Lisbon’s Multimodal Platform”, adiante designado Projeto viaLisboa,
as entidades comprometem-se a desenvolver as atividades e
respetivas milestones e o cumprimento dos meios de verificação e
dos prazos descritos no Plano de Trabalho e no Cronograma de
execução.
O conjunto de estudos e projetos que estão a decorrer (em fase de
lançamento) permitirão a fundamentação ambiental, técnica social
e financeira desta escolha estratégica do Porto de Lisboa e dos seus
parceiros
institucionais
e
empresariais.
Seguir-se-á o lançamento do Concurso de Ideias para a Área
Logística Industrial e Tecnológica anexa ao Terminal do Barreiro.

O projeto Rotas – Circuitos Turísticos inclui os Circuitos Ribeirinho,
Industrial (território da ex-CUF), da Resistência e Varino Pestarola,
que têm como objetivo a promoção do património material e
imaterial do Concelho do Barreiro no âmbito do conceito turístico
Visit Barreiro, que está a ser desenvolvido pelo Município.
Estes circuitos, são agora possíveis de realizar, mediante inscrição no
Posto de Turismo no Mercado Municipal 1º de Maio ou,
futuramente, através do site (www.memoriaefuturo.cmbarreiro.pt), a qualquer momento, tendo como apoio a utilização de
audioguias (em português e inglês), uma aplicação para telemóvel
(VISIT BARREIRO), um folheto informativo, a utilização de bicicletas,
entre outros equipamentos que se encontram em desenvolvimento.
“A valorização do nosso património material e imaterial como
produto turístico”, tendo como público-alvo não só os barreirenses
mas também visitantes, é o objetivo destes circuitos turísticos.
Temos no momento quatro circuitos. Outros se seguirão”, referiu o
Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto de
Carvalho durante o Circuito Ribeirinho, o património moageiro. O
Autarca recordou que a CMB está a iniciar o processo de
classificação do Património Moageiro do Barreiro como Conjunto de
Interesse Municipal. Por outro lado, foi aprovada, em sessão pública
de Câmara, a aquisição do Moinho Grande de Alburrica, a caldeira
onde este se insere e outras parcelas de terreno na zona. Além
desta aquisição, a CMB já é proprietária dos três moinhos de vento e
um de maré. Durante o percurso, Carlos Humberto de Carvalho
falou também sobre a recuperação ambiental, no Concelho, dos rios
Tejo e Coina, com o tratamento de quase 100% dos esgotos
domésticos.
Já conhece os novos circuitos turísticos do Barreiro? Saiba mais e
inscreva-se no Posto de Turismo, situado no Mercado Municipal 1º
de Maio, Av. Alfredo da Silva. Tel. 21 206 82 87. E-mail:
postodeturismo@cm-barreiro.pt

