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BASES
PROGRAMÁTICAS Reconhecemos o desejo de mudança dos cidadãos 

do concelho, o seu inconformismo, 

a sua histórica capacidade de luta, a 

disponibilidade inovadora dos seus agentes sociais, 

culturais e económicos e, acima de tudo, o desejo 

da nossa juventude em aqui se fixar.

Acreditamos que, apostando numa nova forma de 

estar e fazer política, com a força de todos, 

seremos capazes de AFIRMAR O BARREIRO, 

Neste contexto, apresentamos neste documento 

uma síntese das ambições e propostas que, no seu 

conjunto, consubstanciam compromissos das 

Candidaturas do Partido Socialista às Eleições 

Autárquicas de 2017, por forma a tornar o 

Concelho do Barreiro qualificado e atrativo para 

viver - habitar, trabalhar, conviver -, investir – criar 

riqueza e emprego - e usufruir – disfrutar e visitar -, 

voltando a conferir-lhe um papel de relevo 

no Arco Ribeirinho Sul, na Península de Setúbal, 

na área Metropolitana de Lisboa e no país.

Frederico Rosa

Candidato Presidente 

Câmara Municipal

do Barreiro

A Autarquia na Economia e no Emprego 
com Democracia Participativa.

Eixos Estratégicos

I - Impulsionar a mudança, contruindo um novo 
rumo, com base na visão que apresentamos para 
o Barreiro 

Estimular novas dinâmicas, inovando nas soluções 

e integrando as ambições e saberes dos 

barreirenses. Promovendo a participação efetiva 

de cada cidadão nas decisões que afetam o destino 

da cidade construiremos um futuro melhor.

II – Garantir a qualidade do ambiente e do 
território do Barreiro por forma a torná-lo mais 
aprazível, atrativo e sustentável

Intervir nas diversas vertentes que qualificam 

o ambiente e o território do nosso concelho, 

fundamentalmente por forma a potenciar a 

qualidade de vida dos seus cidadãos, mas 

também com o objetivo de tornar a nossa cidade 

mais apelativa a quem nos deseje visitar.

III - Romper com a resignação perante 
a regressão económica do Concelho

Recusar a inevitabilidade da regressão económica 

do Barreiro e a conformação perante as suas 

nefastas consequências ao nível social, 

nomeadamente a falta de emprego, degradação 

do espaço público, a perda de população que 

resulta da não fixação da nossa juventude ou do 

retorno às origens da população mais idosa, a 

desqualificação profissional da nossa comunidade 

e a saída para outros concelhos dos mais 

habilitados.

IV – Alterar o modelo de Gestão Autárquica

Promover o exercício das competências autárquicas 

de acordo com uma leitura não restrita da lei, 

centrada na satisfação das necessidades, ambições 

e motivações dos cidadãos do concelho, nas 

diversas vertentes que qualificam a sua vida, em 

particular pela sua atual relevância, no âmbito do 

fomento de condições que potenciem a atividade 

económica no Concelho.

Afirmar o Barreiro como um concelho dinâmico 
e inovador, económica, social e ambientalmente 
sustentável, recolocando-o na linha da frente dos 
concelhos mais contributivos da riqueza do país.
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I - PROMOÇÃO DA ACÇÃO SOCIAL

• Implementar acções de Apoio e Monitorização

  de Famílias em risco de pobreza.

• Reforçar a identidade da Universidade da

  Terceira Idade do Barreiro (UTIB), criando

  “oficinas sénior” por todo o concelho.

• Promover o envelhecimento activo e saudável. 

• Promover políticas de apoio ao cuidador informal.

• Elaborar Plano Municipal de erradicação 

  da pobreza infantil.

II - AUMENTO DAS QUALIFICAÇÕES 
      E DAS COMPETÊNCIAS

• Promover a Ligação entre Movimento 

  Associativo, Escolas e Famílias, com ganhos

  para todos, nomeadamente através das

  Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC).

• Aumentar a oferta das actividades

  extra-curriculares, como cidadania, igualdade 

  e participação.

• Promover a gratuitidade de Manuais Escolares,

  até ao 12º ano, até final do mandato.

• Potenciar a acção educativa e formativa dos

  estabelecimentos de Ensino Secundário, 

  Profissional e Superior fomentando a sua

  aproximação às empresas.

• Criar espaços oficinais para promover 

  a transmissão da cultura operária e artesã 

  do “saber fazer” (know-how).
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Potencial
Humano
Barreiro

Barreiro Solidário 
e Capaz
Afirmar o Barreiro enquanto 
comunidade solidária e qualificada, 
com forte identidade e cultura 
de cidadania. 
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• Incentivar o aparecimento de modalidades

  desportivas nas vertentes masculina, feminina 

  e de desporto adaptado, numa lógica 

  de Desporto para Todos.

• Favorecer o desenvolvimento de actividades

  formais e informais, tendo em atenção 

  a importância das actividades desportivas 

  na promoção da saúde dos barreirenses.

• Apoiar a organização e promoção de eventos

  desportivos de relevância municipal, regional, 

  nacional ou internacional.

• Promover um número crescente de actividades 

  desportivas e de lazer na Frente do Rio Tejo 

  e do Rio Coina.

• Realizar a Mostra Anual do Desporto, 

  conjuntamente com os clubes do concelho (por 

  exemplo nas Festas do Barreiro), promovendo 

  os êxitos alcançados em todas as modalidades 

  e dando a conhecer a todos os barreirenses 

  quem são os nossos campeões locais e quem 

  são os clubes que os formam.

• Desenvolver esforços para que haja um centro 

  multiusos numa zona central da cidade que

  também sirva os eventos desportivos 

  do concelho.

V -  FIXAÇÃO DE JOVENS

• Repensar os horários dos espaços municipais 

  adequando-os às necessidades dos estudantes.

• Criar um programa municipal de estágios 

  destinado à juventude do concelho do Barreiro, 

  focado nos jovens desempregados ou a concluir 

  os estudos, numa colaboração que envolva os  

  estabelecimentos de ensino profissional, de ensino 

  superior e as empresas.

• Promover a aproximação das Escolas às 

  necessidades das Empresas.

III - CULTURA

• Apostar nas indústrias culturais e criativas,

  como produto diferenciador do Barreiro.

• Definir e aplicar políticas de promoção 

  das zonas históricas, por ora em avançado

  processo de degradação.

• Optimizar a participação do Município no 

  Projecto de Cooperação Cultural ARTEMREDE.

• Dinamizar festivais de Teatro Infantil e de Música.

• Criar o Cheque Cultura Barreiro, estimulando o 

  hábito de participação nas iniciativas culturais.

IV - DESPORTO

• Distinguir as vertentes do Desporto entre Alta-

  -Competição, Competição, Formação e Exercicío 

  Informal ao nível das Politicas Locais.

• Promover o Barreiro enquanto Cidade

  Saudável, sendo o desporto um eixo central

  desta promoção.

• Procurar aumentar as instalações de treino

  disponíveis no concelho que se encontram 

  ao serviço dos clubes.

• Aumentar a ligação entre clubes e escolas 

  do concelho, procurando aumentar a base 

  de recrutamento existente e promovendo 

  uma cultura desportiva nos nossos jovens.

• Instalar pequenas unidades para a prática

  desportiva informal de voleibol, basquetebol, 

  futebol e outras modalidades, nas zonas 

  de lazer do concelho.

• Reativar os Jogos Juvenis do Barreiro, numa 

  lógica de mini olimpiadas desportivas da

  formação e envolvendo os diversos clubes 

  e as diversas modalidades existentes no 

  concelho, conjuntamente com o nosso comércio

  local.

AFIRMAR
O BARREIRO



I - ATRACÇÃO DE EMPRESAS

• Promover a modernização e expansão 

  dos agentes económicos existentes, bem como

  a atração de novas empresas, desejavelmente

  inovadoras e tecnologicamente evoluídas 

  e/ou produtoras de bens e serviços

  transaccionáveis.

• Criar Agência Desenvolvimento e Investimento

  Local.

• Diligenciar a criação da Startup do Barreiro.

• Promover Clusters Industriais e de Serviços

• Assumir uma política de Fiscalidade Municipal 

  potenciadora do investimento.

• Defender a colocação do Parque Empresarial 

  do Barreiro - Baía do Tejo ao serviço 

  da dinamização económica do Concelho.

• Promover a modernização de Parques

   Industriais já existentes e a edificação de novos

  em espaços disponíveis.

• Atrair investidores pelas competências 

  e qualificação dos habitantes do Concelho 

  e pela capacidade de qualificação do Ensino

  Secundário, Profissional e Superior.

II - Promover o Comércio Local

• Promover a elaboração de um estudo com 

  o apoio e colaboração dos empresários 

  do sector, que possa vir a concretizar-se num

  projecto-piloto de Reestruturação 

  e Dinamização do Comércio na zona centro 

  do Barreiro.

• Elaborar o Plano de Dinamização 

  dos Mercados Municipais.
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Inovação
& Desenvolvimento
Barreiro

III - Turismo como Atracção de Investimento

• Concluir “Plano Estratégico 

  de Desenvolvimento Turístico e de Visitação

  do Barreiro”

• Promover o “Turismo alavanca da Economia 

  e do Comércio Local”.

• Tornar o “Barreiro Porta de Entrada para 

  o Património Natural da Península de Setúbal”

• Promover Eventos Desportivos e de Lazer.

• Criar no Barreiro “O Parque Temático 

  da AML”.

• Assinar com a Câmara Municipal de Lisboa 

  um protocolo de cooperação e combate a 

  Gentrificação, colocando o Barreiro como 

  parceiro no combate aos fatores negativos 

  inerentes à atividade turística na margem 

  norte e aumentando a capacidade de atrair 

  turistas a Sul, por exemplo através da 

  “Criação de um Posto de Turismo do Barreiro 

  no Terreiro do Passo (Cais das Colunas), em 

  parceria com a Câmara Municipal de Lisboa.

IV - Promover o Conceito de ”Barreiro 
Concelho Digital”

Colocar o Barreiro na vanguarda do acesso dos 

seus cidadãos à Internet, materializado na 

criação de Stree Free Wi-Fi (Nuvens de acesso 

gratuito à internet, em locais críticos), 

encontrando soluções em parceria com os 

operadores de telecomunicações e agentes 

económicos no Concelho. 

AFIRMAR
O BARREIRO

Barreiro Moderno e Amigo do Investimento
Afirmar o Barreiro como concelho promotor da inovação, 
do desenvolvimento e amigo do investimento
 
Recolocar o Barreiro nos eixos de desenvolvimento, assegurando 
as condições que potenciem a actividade económica no Concelho 
afirmando um Barreiro amigo do investimento.
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Barreiro Verde e Valorizado
Afirmar o Barreiro como concelho competitivo ambientalmente 
qualificado e com um património valorizado.

Implementar uma estratégia global na abordagem do ambiente 
do concelho – qualidade do edificado e dos espaços públicos, utilização 
dos recursos naturais e eficiência energética, mobilidade e higiene – que 
satisfaça as necessidades dos seus habitantes e permita projectar 
a Imagem do Barreiro “Cidade Verde”.

Barreiro

09

I - AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

• Promover a utilização das energias renováveis, 

  por forma a que o Barreiro se constitua como 

  “Cidade Limpa e Ambientalmente Sustentável”.

• Promover a consolidação do Corredor 

  Ecológico da Arrábida ao Coina.

• Contratualizar com a SIMARSUL 

  o aproveitamento dos Efluentes Tratados 

  da ETAR- Barreiro, para lavagem de ruas 

  e regas.

• Trabalhar para a classificação de Alburrica como

  Praia Fluvial (actualmente não reconhecida pelas 

  entidades).

• Promover um Pólo Ambiental do Lavradio Barra

  a Barra/Ponta da Passadeira, em conjunto com 

  Município da Moita.

II - ACESSIBILIDADES, MOBILIDADE 
E TRANSPORTES

• Continuar a defender a inevitabilidade 

  da concretização do Projecto da TTT.

• Defender a construção de uma CRIS (Circular 

  Regional Interna Sul), com a inclusão das 

  ligações por ponte ao Montijo e ao Seixal, 

  por forma a recolocar o Barreiro nos eixos 

  do desenvolvimento. 

• Promover a construção de novos eixos e intervir

  nos eixos viários estruturantes das diversas 

  freguesias, inserindo-lhes rotundas e 

  reperfilando-os quando necessário, para garantir

  uma maior segurança e fluidez do seu tráfego 

  automóvel.

Exemplos: a ligação Barreiro-Lavradio pelo 

território da Baía Tejo, o conjunto dos troços 

das avenidas Miguel Bombarda e da Stara 

Zagora, a Rua Pacheco Nobre no troço do Largo 

da Santinha à desejável ligação ao Complexo 

Desportivo do GDF, a Av. do Bocage e a sua 

desejável ligação à Qtª. dos Fidalguinhos, 

a Av. dos Fuzileiros Navais e nós adjacentes, entre 

outras.

• Melhorar a qualidade do serviço dos  

  Transportes Colectivos do Barreiro (TCB), 

  em particular para os Fidalguinhos e para a área 

  Industrial e Logística de Coina, bem como 

  promover o alargamento do seu âmbito 

  territorial aos restantes Municípios do Arco 

  Ribeirinho Sul, sem esquecer a valorização 

  dos seus profissionais.

Ambiente
& Território

AFIRMAR
O BARREIRO
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Barreiro Inteligente e Participado
Afirmar o Barreiro como um concelho de administração autárquica amiga 

dos munícipes e das empresas. Apostando na participação cívica, 

no recurso as novas tecnologias de informação e comunicação e num 

programa simplex autárquico que, em conjunto, reforcem a transparência, 

eficácia e celeridade na gestão. 
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Proximidade, 
Modernização 
& Simplificação  
Barreiro • Definir uma estratégia que vise, no curto 

  prazo, criar sustentadamente as bases para 

  tornar o  Barreiro uma Smartcity.

• Priorizar a criação de condições para que 

  os diferentes agentes económicos e sociais 

  possam dinamizar a actividade económica - 

  Governação Inteligente - Smart Governance, 

  seguido pelo indicador Economia Inteligente -

  Smart Economy.

• Modernizar os sistemas de informação 

  e documentação.

• Agilizar os procedimentos que promovam 

  a actividade económica.

• Reforçar a descentralização de competências 

  e meios da câmara municipal para as juntas 

  de freguesia, sempre que estas possam 

  desempenhar de forma mais eficaz as tarefas 

  que competem aos órgãos locais.

• Implementar o Orçamento Participativo.

• Valorizar e qualificar o enquadramento 

  humano das autarquias, enquanto pilar 

  fundamental da gestão/administração 

  autárquica, por forma a que, dando satisfação

  à realização profissional dos seus 

  trabalhadores, lhes confiram mais capacidades 

  e competências para o desempenho das 

  tarefas que lhes serão atribuídas.

AFIRMAR
O BARREIRO



Orgulho no Barreiro
Implementar uma Política Municipal para a Reabilitação, 
Regeneração e Revitalização do Barreiro. 

Reabilitado
& Revitalizado
Barreiro
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• Organizar o Barreiro por forma a oferecer

  experiências e vivências qualificadas 

  e diferenciadas, que também sejam apelativas 

  à fixação de jovens e atractivas para visitantes 

  e turistas.

Exemplos: valorizar o centro, qualificar zonas 

históricas e/ou degradadas, concluir projectos 

como o Polis, o REPARA ou o prolongamento 

do Passeio Augusto Cabrita, promover novos 

projectos em Alburrica/ Qtª. do Braamcamp e 

outros equipamentos municipais na área do lazer, 

em geral, e do desporto e cultura em particular.

• Implementar uma política municipal 

  de reabilitação, regeneração e revitalização 

  urbana que também facilite/apoie ativamente 

  as iniciativas privadas que as promovam, em

  particular as que tenham lugar nas “zonas velhas” 

  das diversas localidades do concelho. 

• Tornar apelativa, por aprazível, cómoda e segura,

  a fruição dos espaços públicos qualificando-os, 

  modernizando-os - melhorando os seus pisos, 

  qualificando a sua iluminação, apetrechando-os 

  com mobiliário urbano mais moderno, 

  implantando-lhes estruturas verdes 

  de acompanhamento. 

• Tornar inclusivos os edifícios e espaços públicos, 

  pela eliminação de barreiras arquitectónicas, 

  colocação de pavimentos podotáteis, melhoria 

  da semaforização sonora e nivelamento 

  de passeios e passadeiras.

• Apoiar activamente iniciativas de reabilitação.

• Qualificar e modernizar eixos estruturantes 

de cada freguesia.

• Concluir os seguintes projectos: Polis; REPARA; 

Prolongamento do Passeio Augusto Cabrita; 

Ligação da Stara Zagora à Estação Caminhos-

de-ferro; Concluir Projecto e Obra do 

Reperfilamento Rua Miguel Bombarda.

• Estudo e projecto de qualificação do tecido 

urbano dos núcleos antigos de Coina 

e Lavradio.

• Desenvolver um projecto integrado para

a Zona de Alburrica e Quinta do Braamcamp, 

colocando este território ao serviço

do desenvolvimento económico.

AFIRMAR
O BARREIRO
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NÃO É UMA PROMESSA, 
É UMA AMBIÇÃO
Revitalizar o Barreiro é uma das nossas ambições. 

Aproveitar estruturas desocupadas e 

reabilitá-las no sentido de proporcionar a todos 

os barreirenses espaços de lazer. Estes projetos 

pretendem ser uma âncora no desenvolvimento 

do município.

        Uma nova Gestão Autárquica

para uma política diferente. Que exerça 

em pleno as suas competências e, mais 

do que estas, as suas obrigações 

perante os Barreirenses, promovendo 

as condições que potenciem 

a actividade económica no Concelho.
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P a r q u e  t e m á t i c o  j u n t o  a o  r i o

Reabilitação da área junto ao rio para possível 

implementação de espetáculos, parque 

de diversões, praia artificial ou piscinas.

Roda Gigante
100m de altura. Melhor paisagem 
sobre a cidade de Lisboa,  Estuários 
dos rios Tejo e Coina e Arrábida.

Flow Rider
Atrativo Turístico Regional

Caldeira do Moinho Grande

56 mil/m2 de Praia artificial;
21 mil/m2 de Areal;

35 mil/m2 de espelho de àgua;
Ondas programadas;

Insufláveis;
Futebol e voleyball de praia;

Toldos;
Restauração;

Palco e Animação diversa.



Carlos Raposinho
Candidato Presidente
União das Freguesias do Alto do 
Seixalinho, Santo André e Verderena

Hélder Costa
Candidato Presidente
União das Freguesias 
de Palhais e Coina

Isabel Ferreira
Candidata Presidente
Junta de Freguesia de 
Santo António da Charneca

Gabriela Guerreiro
Candidata Presidente
União das Freguesias 
de Barreiro e Lavradio

André Pinotes Batista
Candidato Presidente 
Assembleia Municipal 
do Barreiro

afirmarobarreiro.pt
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