
INVESTIMENTOS EM CURSO SAO ESTRATÉGICOS E TERMINAL DO BARREIRO NAO E REVÉS

Setúbal é melhor alternativa para expansão do porto de Lisboa
Potenciar a plataforma portuária de Setúbal com os investimentos já
sinalizados ou em curso, é tarefa prioritária para tornar o porto sadi-
no com fundamental no sistema 'short-sea' nacional. E a hipótese do
terminal de contentores no Barreiro não impede esta visão de futuro.
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«porto

de Setúbal pode vir a

ser, a médio e longo prazo,

p principal ponto a servir,
no sistema short-sea, a re-
gião de Lisboa, Alentejo e

grande parte da Estremadura espa-
nhola, precisando para isso de ter
as ligações ferroviárias adequadas.

Este é a uma das conclusões do
seminário organizado pela Comu-
nidade Portuária de Setúbal que de-
bateu o porto sadino como uma
solução para a região de Lisboa

quando se estuda a expansão por-
tuária da capital, incompatível com
a atual tendência de valorizar as zo-
nas portuárias das cidades para
usos ligados ao turismo. A grande
tendência mundial é a de deslocali-
zar os terminais de carga para zonas
mais desafogadas e, neste aspeto,
considerando as características dos

portos, Setúbal e o projetado termi-
nal de contentores do Barreiro se-
riam as duas alternativas.

A ideia, inicialmente defendida

por Mário Lopes, do Instituto Su-

perior Técnico, na apresentação
realizada durante o seminário, foi
corroborada pelo painel de debate

que se seguiu. As condições das

duas zonas portuárias equilibram-
-se em vários factores, mas a quali-
dade dos acessos marítimos de se-
túbal é a vantagem que majora a

seu favor.
Mário Lopes analisou as duas

hipóteses considerando os custos e

qualidade dos acessos marítimos e

terrestres e da construção e dimen-
são dos terminais, assim como o

potencial para atrair outros investi-
mentos no desenvolvimento local.

CONTRIBUTO PARA VALORIZAR

ZONA DEPRIMIDA DO BARREIRO

Na questão dos acessos terres-
tres e na capacidade para servir a

região, no que se refere à carga con-
tentorizada, estão em pé de igualda-
de. «Tanto Setúbal como o Barreiro

podem ser dotados de capacidade
suficiente, assim como nos acessos

por terra, ambos os terminais, situa-
dos ao sul do Tejo, já dispõem de
bons acessos rodo e ferroviários.
Nenhum destes factores se apresen-
ta como vantagem competitiva para
nenhuma das alternativas.»

O principal argumento invoca-
do para justificar o investimento no

Barreiro foi a possibilidade deste

potencializar outros efeitos ou in-
vestimentos paralelos atendendo
ao facto de que esta é uma das zo-
nas mais deprimidas da região de
Lisboa. Ainda assim, o especialista
defende que o argumento, apesar
de relevante «é insuficiente para
justificar o investimento proposto.»
E também nessa área, Setúbal tem

capacidade de atrair mais investi-
mentos pois «tem mais potencial
devido à disponibilidade de espaço
para a instalação de actividades lo-

gísticas na vizinhança do porto.»
Onde está a grande diferença,

diz Mário Lopes, «é na questão dos

acessos marítimos» e esse facto

desequilibra fortemente a favor de
Setúbal. «No Barreiro a profundi-
dade natural é de cerca de dois

metros, enquanto em Setúbal é de
onze. E sabe-se que os custos das

dragagens serão entre cinco a dez

vezes maiores se a opção for o ter-
minal do Barreiro.» O trabalho de
aumentar a profundidade para
cerca de 15 metros de modo a re-
ceber navios com calado de 14,

tem um custo estimado de cerca
de um milhão de euros por ano,
em Setúbal. •


