




Arco Ribeirinho Sul como Motor de Desenvolvimento

O Arco Ribeirinho do Sul compreende-se desde Almada até ao 

Montijo e delimita todos os concelhos que banham o sul do rio Tejo. 

Atualmente com o Concelho de Lisboa a romper pelas costuras 

na questão da densidade populacional e de terrenos livres para 

construção, a população teve a tendência em deslocar-se para as 

periferias de Lisboa, causando um impacto nos concelhos da margem 

sul tanto ao nível do crescimento económico como populacional.

Considerando que Margem Sul do Tejo ainda tem muito para 

acrescentar a nível habitacional, de mobilidade, de serviços em 

relação a Lisboa;

Considerando que a taxa de natalidade no Arco Ribeirinho do Sul é 

a segunda mais alta do país, apenas atrás de Braga;

Considerando que o número médio de indivíduos nos concelhos de 

Montijo entre 2001 e 2021 subiu cerca de 40% por km2, Almada em 

conjunto com Seixal e Barreiro acima dos 1500 habitantes por km2 

cada um;

Considerando que o preço das habitações estão a aumentar 

exponencialmente na Margem Sul principalmente pela falta de oferta.

Considerando que é possível uma melhor organização e gestão dos 

espaços para um aumento habitacional e da atividade económica 

através de um plano de ordenamento do território da AML;

Considerando que o aumento do número de cidadãos e por 

conseguinte o aumento das necessidades do mesmo, o Arco 

Ribeirinho do Sul denota uma menor rede de transportes públicos 

em relação a Lisboa e uma menor mobilidade até a nível automóvel.

Considerando que com a inclusão de um possível aeroporto do 

Montijo faria todo o sentido a implementação de novos percursos 

(todo o tipo de redes de infraestruturas) a ligar todo o Arco Ribeirinho 

do Sul;

O projeto Arco Ribeirinho Sul é um enorme programa de recapacitação 

urbana em Portugal que promove o investimento em categorias 

inovadores, cria emprego e valoriza terrenos de propriedade pública, 

cujo abandono e degradação afeta o proveito público e contraria a 

alavancagem da economia portuguesa;

Tendo em vista todos estes considerandos é imprescindível recolocar 

o Projeto do Arco Ribeirinho Sul na agenda do desenvolvimento 



sustentado e sustentável e dos investimentos públicos dos próximos 

anos.

Assim, defendemos ser necessário:

- Reconverter as antigas zonas industriais poluidoras em zonas de 

indústrias sustentáveis, verdes e de tecnologias inovadoras (Indústria 

4.0), descontaminando os solos e promovendo o desenvolvimento 

económico harmonioso;

- Reconverter as antigas zonas industriais em espaços verdes de 

livre acesso à comunidade, que permitam a prática desportiva e o 

lazer, dando nova vida às zonas ribeirinhas;

- Criar novas infraestruturas e acessibilidades que unam o Arco 

Ribeirinho, nomeadamente com a construção das pontes Barreiro-

Seixal e Barreiro-Montijo, preparando a decisão da nova localização 

aeroportuária.


