PROJECTOS DE INICIATIVA E PROMOÇÃO DOS MUNICÍPIOS

COMPONENTE 1
INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Urbanização de Alenquer

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer – Freguesias de Triana, Sto. Estêvão,
Carregado

1.5. Linha de Actuação:

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais (linha dominante em conjunto com as
restantes)

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
A zona de Alenquer / Carregado, constitui já um contínuo urbano, para mais sujeito a grandes
transformações resultantes de uma forte dinâmica urbanística e de um importante crescimento
demográfico.
O território tem ainda especificidades únicas no quadro nacional, por ter sofrido no normal
procedimento de gestão urbanística, as consequências das medidas preventivas impostas pela
anterior localização do Aeroporto na Ota.
Da conjugação destes factos, o município sente necessidade de intervir em matéria de
planeamento e urbanismo, assim como, se verificou que uma vez ultrapassada a situação de
congelamento do território introduzida pelas medidas preventivas, se multiplicam as iniciativas
privadas no sentido de estabelecer um conjunto de Planos de Pormenor e / ou urbanizações a
desenvolver na área.
Em matéria de planeamento, verifica-se que os legítimos interesses da autarquia e dos
privados têm vocações muito distintas e comuns a ambos interventores, em áreas que vão
desde a reestruturação das zonas industriais e de logística à criação de novas áreas de uso
misto e habitacional, parte das quais são já identificadas no PAT, por se concluir que se
coadunam com a estratégia que o município se encontra a desenvolver para o seu território.
O Plano de Urbanização que se propõe desenvolver visa fundamentalmente integrar de forma
estruturada e coerente as diversas e múltiplas intervenções, bem como equacionar novas infraestruturas viárias e de serviços e, como objectivo último, coordenar o desenvolvimento
sustentável deste aglomerado urbano. Este Plano também ganha relevância na medida em que
a área vai sofrer profundas alterações resultantes do atravessamento de infra-estruturas de
transportes.
A sua elaboração deve ter em consideração os Planos de Pormenor propostos e ser
desenvolvido por forma a que no mais breve espaço de tempo, seja possível o Município dispor
de orientações globais sobre o território, sem contudo impedir o bom desenvolvimento dos
Planos e de outras acções que visem a resolução de matéria premente.
A área coincidente com a deste Plano deverá ser identificada em sede de Plano Director
Municipal como uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
( )
(X)
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2010
Setembro de 2011

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
- Estruturar o território de forma sustentada ambiental e economicamente;
- Estruturar a rede de infra-estruturas viárias e de serviços;
- Integrar um conjunto de Planos de Pormenor;
- Aumentar de forma qualificada o parque habitacional;
- Possibilitar a implantação de novas actividades;
- Qualificar os espaços públicos e reservar áreas verdes para usufruto da população;
- Prever a localização de equipamentos necessários ao desenvolvimento da área em função
das novas zonas construídas.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

187500

62500

75

25

Administração Central
Administração Local

250.000

Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

250.000
100

2012

2013

20142019

%

7. Localização (indicativa, uma vez que os limites definitivos do PU dependem da definição de
perímetro urbano que vier a ficar definida em sede de Plano Director Municipal)

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA DE DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Zona de Desenvolvimento Estratégico de
Alenquer

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades envolvidas

CCDR-LVT; Santos Ferreira e Silva S.A.

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer - Freguesia de Triana

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de
Aglomerados Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
A variante à EN1 a Nascente de Alenquer, a partir de uma rotunda que estabelece uma entrada
nobre e de dimensão ao núcleo central da Vila, permite a definição de uma nova frente para a
vila de Alenquer. Tal facto define esta como a natural área não só de expansão urbana, com
desafogo num quadro de uma vila com intenso crescimento urbano, bem como, pela
acessibilidade, uma área destinada à localização de equipamentos que cimentem a posição de
Alenquer como Centro Urbano Estruturante Regional. Nesta área, sensivelmente no seu terço
norte, o ondulado do terreno poderá ainda ser pensado como uma área verde vivida para os
habitantes da vila.
Salienta-se ainda a necessidade de valorização desta área, também por na sua envolvente
existirem imóveis classificados, como é o caso da Capela de Santa Catarina e a Fábrica Nova
da Romeira (Conjunto Edificado e Instalações Antiga Fábrica da Romeira). Estas edificações
foram alvo de protecção non aedificandi e de condicionamentos especiais para a realização de
obras tendo-se verificado especialmente na área confinante com a EN1 (desclassificada) e Rua
Gago Coutinho, degradação das construções adjacentes a estes edifícios classificados.
Dentro desta área deverá ser efectuado um Plano de Pormenor, designado como PP da Qta da
Boavista, o qual abrange um plateau parcialmente abrangido por actos urbanísticos
licenciados, de promoção privada mas que deve, objectivamente acautelar o interesse público
na execução dos equipamentos colectivos necessários aos objectivos acima mencionados. A
ficha relativa a este Plano de Pormenor de Promoção privada consta do presente Programa.
Esta área deverá corresponder a uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão a definir
em sede de Plano Director Municipal de Alenquer, ou Unidade de Execução.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
( )
(X)
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Abril de 2009
Outubro de 2009

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
- Integrar nesta área os actos urbanísticos licenciados e amarrá-los a uma solução urbanística
coerente;
- Prever a localização de equipamentos necessários ao desenvolvimento da área em função
das novas zonas construídas;
- Prever um equipamento estruturante que cimente a posição de Alenquer como Centro
Regional Estruturante;
- Programar uma nova urbana qualificada;
- Rematar a nova frente urbana da vila, acautelando uma zona verde de transição com a
variante.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Valor não possível de estimar nesta data, encontrando-se dependente das orientações /
disciplina que vierem a ficar consignadas no âmbito do Plano Director Municipal, exceptuando o
custo e fontes de financiamento relativos ao Plano de Pormenor da Boa Vista.

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 121 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Pormenor de Requalificação da Zona
Histórica de Alenquer

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

IGESPAR; CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer / Freguesia Triana e Santo Estevão

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
No âmbito da requalificação dos Núcleos Históricos dos aglomerados urbanos da área de
desenvolvimento do PAT, tem lugar o Projecto de Requalificação da Zona Histórica de
Alenquer, o qual tem como objectivo a requalificação do respectivo núcleo antigo, de forma a
recuperar o património e a harmonia do mesmo.
Designada por Vila Presépio devido ao seu recorte das fachadas principalmente as
construções da encosta, transportando os transeuntes para um imaginário de presépio em que
as coberturas a vermelho e as fachadas a branco formam um todo, entrando em contraste com
o verde da encosta. Inicialmente a construção focalizou-se dentro da muralha, velho burgo,
mas com o crescimento populacional foi essencial expandir a construção para fora das
muralhas.
As características essenciais na construção, são as fachadas caiadas de branco, o telhado
vermelho com aplicação do beirado à portuguesa, as janelas em madeira assim como as
cantarias em pedra se o elemento pedra não for aplicado os vãos são demarcados com
saliências da fachada e por fim em frisos de cor azul ou amarelo. A maioria das ruas da
encosta e do topo da colina são pavimentadas em calçada à portuguesa. O Plano deve
promover a manutenção das características arquitectónicas e históricas do aglomerado bem
como a reabilitação do seu património.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
( )
(X)
( )

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Setembro de 2009
Dezembro de 2010 Plano de Pormenor – Outubro de 2013 – Execução do
Plano

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Recuperação do Núcleo Antigo de Alenquer, o qual constitui a imagem mais marcante do
Concelho
Recuperação de um Património Arquitectónico com valia Histórica.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

2012

2013

50000

120000

280000

280000

280000

Administração Central
Administração Local
Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 35 ha

20142019

%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Requalificação Ambiental das Colinas de Alenquer

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer – Freguesia de Sto. Estevão

1.5. Linha de Actuação

L4 – Reabilitação ou Qualificação de Áreas Ambientais e
Paisagísticas Relevantes

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Trata-se de uma parcela do território que, em função das regras definidas para o solo rural no
actual Plano Director Municipal, e atendendo ao escassear de solo urbano na vila de Alenquer,
bem como, às restrições de outras áreas do território importadas pelas medidas preventivas,
foram objecto de uma ocupação dispersa à parcela, encerrada contudo numa área de orografia
acidentada e que abre janelas sobre a paisagem.
Neste sentido, são objectivos específicos para esta área:
-

Preservar e valorizar a identidade dos pequenos aglomerados rurais, melhorar a sua
atractividade e potenciar o seu desenvolvimento económico e social;
- Melhorar a qualidade de vida e bem-estar das populações que ai residem ou venham a
residir;
- Aproveitar os recursos naturais e da paisagem para fins económicos, sociais e de lazer.
Estas opções devem ser importadas para os actos de planeamento municipal, devendo ser
ponderada a necessidade de realização de um Plano de Pormenor de salvaguarda do Solo
Rural, ou de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, a definir em sede de PDM

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2010
Janeiro de 2015

( )
( )
( )
( )
(X)

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
- Harmonização de uma área em processo de descaracterização;
- Controle de um processo de peri urbanização.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Valor não possível de estimar nesta data, encontrando-se dependente do projecto de execução
que vier a ser definido, sublinhando-se que existe um conjunto de variáveis ambientais
assinaláveis que terão de ser ponderadas naquele projecto, e que podem traduzir-se em
diferentes custos.

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 135 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Requalificação Urbanística do Sudoeste de Alenquer

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer / Freguesia de Santo Estevão

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Nas últimas duas décadas têm-se assistido na área a um processo de suburbanização
casuístico que importa corrigir e requalificar.
A área de intervenção abrange uma série de urbanizações inacabadas, nomeadamente, o
Brandão, a Quinta das Varandas e as Fontainhas, devido às medidas preventivas do NAL, que
impuseram a sua suspensão.
Esta área deve ser objecto de uma intervenção estruturante que vise a qualificação do espaço
e a estruturação entre as diversas urbanizações, eventualmente através de Plano de Pormenor
o qual deve permitir que as urbanizações sejam revistas por forma a serem concluídas à luz de
novos conceitos que não só englobem a valência habitacional mas também espaços livres para
usufruto e lazer da população.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
( )
( )
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2010
Janeiro de 2015

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Requalificação de uma área que se situa em torno do centro de Alenquer, e que tem uma
imagem negativa e impactante sobre o núcleo histórico.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Valor não possível de estimar nesta data, encontrando-se dependente do projecto de execução
que vier a ser definido, sublinhando-se que existe um conjunto de variáveis ambientais
assinaláveis que terão de ser ponderadas naquele projecto, e que podem traduzir-se em
diferentes custos.

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção –126 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Pormenor do Núcleo Central do Carregado

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer - Freguesia Carregado

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
A área de intervenção é de aproximadamente 173.300 m2 e compreende o núcleo antigo da
vila do Carregado, que conserva as características arquitectónicas das casas simples de
aldeia, bem como, áreas de maior densificação urbana, nomeadamente, das décadas de 70 e
80.
O Plano Pormenor do Núcleo Central do Carregado tem como objectivo primordial a
requalificação do centro do Carregado, devendo incorporar e ponderar nas medidas propostas,
factores como o ordenamento do trânsito, a programação de equipamentos colectivos, a
requalificação do mobiliário urbano e redefinição do espaço público, a definição do alinhamento
de fachadas, das volumetrias e das cérceas máximas.
O Carregado é desde sempre um lugar de passagem. O seu posicionamento geográfico junto a
importantes eixos de comunicação nacionais, caso da EN1, bem como de importantes eixos de
distribuição regional.
Por se tratar de uma área de entroncamento e nó de estruturas viárias de nível nacional,
verifica-se que os níveis de poluição sonora na área de intervenção são significativos, facto que
importa ter em consideração.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Outubro de 2008
Junho de 2010

( )
( )
( )
( )
(X)

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Requalificação da área central do Carregado, com renovação do mobiliário urbano e alterações
às condições de mobilidade, entre outros.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

50000

25000

25000

Administração Central
Administração Local
Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 17 ha

2011

2012

2013

20142019

%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano Pormenor do Carregado Este

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT; DRELVT

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer - Freguesia Carregado

1.5. Linha de Actuação

L2 – Reconversão de Áreas destinadas a Actividades
Económicas

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)

O presente projecto, visa o Reordenamento da Área “Industrial” Este do Carregado. Os
objectivos prioritários são os seguintes:
- Reordenar o trânsito na área de intervenção;
- Criar estacionamento, devidamente disciplinado, para veículos ligeiros e pesados, ao longo
do eixo viário, ajustado às necessidades da área de intervenção do Plano;
- Potenciar/impulsionar a utilização de Transporte Público;
- Melhorar a capacidade de atracção e as condições para fixação de empresas;
- Ordenamento da área de Intervenção, através do estabelecimento de princípios orientadores
que no seu conjunto tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do
espaço;
- Definição de usos, nomeadamente, comercial e de serviços para os terrenos expectantes e
para as instalações que se encontram desactivadas;
- Regeneração urbana do espaço a intervir, independentemente de tratar de uma zona
essencialmente industrial, pretende-se potenciar uma ocupação multifuncional, como forma
sustentável de ocupação deste território;
- Resolução dos impactes visuais e funcionais da envolvente ao aglomerado urbano da Torre,
nomeadamente através da criação de cortinas árboreas.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
( )
( )
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2009
Fevereiro de 2010 (PP); Fevereiro 2012 (execução do Plano)

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Este projecto, revela-se como estruturante, dado que pretende reordenar a zona industrial / de
serviços existente, designadamente a nível da rede viária e as infra-estruturas actuais, assim
como, por se projectar e executar novas infra-estruturas.
Pretende-se também com o Plano a requalificação da localidade da Torre.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

Administração Local

15000

15000

Privados

35000

35000

50000

50000

2011

2012

2225000

2225000

Administração Central

Fundos Comunitários
Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 174 ha

2013

20142019

%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Pormenor da Quinta do Casal Novo

1.2. Promotor

Em análise na CM de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

Câmara Municipal de Alenquer

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer / Freguesia Carregado

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
O Plano tem como objectivo permitir a expansão do aglomerado de forma controlada.
Pretende-se criar condições, para que deixe de ser uma área residencial dormitório, potenciada
neste momento pela proximidade de acessos à A1 e A10 bem como às EN 1 e EN 3 e se torne
num local vivenciado com a implementação de projectos de utilização mista.
De acordo com regras estruturais para a expansão deste aglomerado, criando uma nova frente
“urbana” fase ao maior nó viário nacional, acautelando as questões de ruído e de poluição
(zona de protecção à A1 e à A10).
Pretende-se com a execução deste Plano de Pormenor:
- A constituição de uma nova imagem do Carregado face à A10;
- A criação de um parque urbano equipado e que, sendo devidamente dimensionado, sirva a
crescente população da vila do Carregado;
- A colmatação organizada desta área do Carregado.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2011
Agosto de 2012 (conclusão do Plano)

( )
( )
( )
( )
(X)

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Pretende-se com o Plano uma clara alteração da imagem actual do Carregado e a integração,
valorização e vivência de uma área contígua ao núcleo consolidado e com características
suficientes para ser transformada no parque urbano do Carregado.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

117500

117500

Administração Central
Administração Local
Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 47 ha

2012

2013

20142019

%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Urbanização de Azambuja

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Azambuja / Freguesia de Azambuja

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)

O presente projecto, visa planear de forma sustentada e qualificada a vila de Azambuja
contrariando o processo de suburbanização que lhe conferiram as áreas urbanizáveis do
PDM em vigor, precisamente pela falta deste instrumento de planeamento. Fazer integrar
este plano de urbanização os planos de pormenor que se prevêm no sua periferia da
iniciativa de promotores privados
. Os objectivos prioritários são os seguintes:
- Criar uma rede de estradas principais definidoras das circulares e vias penetrrantes do tecido
urbano existente e previsto
- Criar estacionamento, devidamente disciplinado, para veículos ligeiros e pesados, ajustado às
necessidades da área de intervenção do Plano;
- Potenciar/impulsionar a utilização de Transporte Público;
- Melhorar a capacidade de atracção e as condições para fixação de população até porque o
concelho é deficitário em população face á oferta de emprego, situação bastante original no
contexto nacional;
- Ordenamento da área de Intervenção, através do estabelecimento de princípios orientadores
que no seu conjunto tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do
espaço.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Novembro de 2009
Dezembro de 2010

( .. )
( .. )
( .. )
(X)
( .. )

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
- Estruturar o território de forma sustentada ambiental e economicamente;
- Estruturar a rede de infra-estruturas viárias e de serviços;
- Aumentar de forma qualificada o parque habitacional;
- Possibilitar a implantação de novas actividades;
- Qualificar os espaços públicos e reservar áreas verdes para usufruto da população;
- Prever a localização de equipamentos necessários ao desenvolvimento da área em função
das novas zonas construídas.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

20142019

2010

2011

2012

2013

100.000€

200.000€

300.00€

300.000€

18,3%

200.000€

950.000€

950.000€

42,9%

%

Administração
Central
Administração
Local

900.000€

Privados

2.100.000€

Fundos
Comunitários

1.900.000€

100.000€

200.000€

800.000€

800.000€

38,8%

4.900.000€

100.000€

500.000€

2.000.000€

2.000.000€

100%

Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 185 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Urbanização de Aveiras de Cima

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Azambuja / Freguesia de Aveiras de Cima

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
A vila de Aveiras de Cima sofreu com a abertura do nó da A1 um crescimento explosivo e
desordenado nomeadamente de serviços de apoio aos circulantes desta artéria que de modo
nenhum foi apoiada por estratégia de ocupação do território.
Estudo de tráfego de circulação e estacionamento
Criação de parque urbano e um centro administrativo.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
( )
( )
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro 2010
Janeiro 2011

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Requalificação de uma área onde se verificou um crescimento urbanístico desarticulado e onde
pontuam situações de sub infraestruturação e sub equipamento.
Conferir uma nova imagem urbana a Aveiras de Cima com a criação de parque urbano e um
centro administrativo.
Estabilizar e qualificar área serviços junto ao nó da autoestrada.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

2012

2013

60.000€

150.000€

150.000€

150.000€

500.000€

500.000€

2014-2019

%

Administração
Central
Administração
Local

510.000€

Privados

3.000.000€

Fundos
Comunitários

1.190.000€

140.000€

350.000€

350.000€

350.000€

4.700.000€

200.000€

500.000€

1.000.000€

1.000.000€

10,8%
2.000.000€

63,9%
25,3%

Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 260.35 ha

2.000.000€

100%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Pormenor de Qualificação da Plataforma
Logística de Vila Nova da Rainha

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT

1.4. Localização:

Concelho de Azambuja / Freguesia de Azambuja e Vila Nova da
Rainha

1.5. Linha de Actuação

L2 – Reconversão de Áreas destinadas a Actividades
Económicas

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)

O presente projecto, visa o Qualificação de uma extensa plataforma logística industrial que se
situa entre Vila Nova da Rainha e Azambuja, ao longo da EN 3 e da linha do Norte.
. Os objectivos prioritários são os seguintes:
- Reordenar o trânsito na área de intervenção;
- Criar estacionamento, devidamente disciplinado, para veículos ligeiros e pesados, ajustado às
necessidades da área de intervenção do Plano;
- Potenciar/impulsionar a utilização de Transporte Público;
- Melhorar a capacidade de atracção e as condições para fixação de empresas;
- Ordenamento da área de Intervenção, através do estabelecimento de princípios orientadores
que no seu conjunto tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do
espaço;
- Prever alterações de uso decorrentes de alterações socio-económicas nomeadamente a
hipotese de conversão em parque de negócios

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Novembro de 2009
Outubro de 2010

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Transformar a maior plataforma logística do Pais numa área qualificada urbanisticamente e
sustentável.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

Administração
Central

3.000.000€

1.000.000€

1.000.000€

1.000.000€

Administração
Local

30.000€

15.000€

15.000€

2.000.000€

1.000.000€

500.000€

70.000€

35.000€

35.000€

5.100.000€

2.050.000€

1.550.000€

Privados
Fundos
Comunitários

%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 487.69 ha

2013

20142019

%
58,8%
0,6%

500.000€

39,2%
1,4%

Outros
Total

2012

1.500.000€

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Pormenor de Requalificação da Zona
Histórica de Azambuja

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR-LVT / IGESPAR

1.4. Localização:

Concelho de Azambuja / Freguesia de Azambuja

1.5. Linha de Actuação

L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados
Urbanos Principais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
No âmbito da requalificação dos Núcleos Históricos dos aglomerados urbanos da área de
desenvolvimento do PAT, tem lugar o Projecto de Requalificação da Zona Histórica da
Azambuja.
O projecto, tem como objectivo a requalificação do núcleo antigo da Azambuja, de forma a
salvar e recuperar o património e conter intervenções de cariz suburbano descaracterizadoras
do tecido urbano e que destroem o sistema de vistas existente.
Dar-se-á prioridade á execução de estratégia que devolva o comércio e serviços ao núcleo
histórico, prioridade ao peão e resolução do problema do estacionamento.
As características essenciais na construção, são as fachadas caiadas de branco, o telhado
vermelho com aplicação do beirado à portuguesa, as janelas em madeira assim como as
cantarias em pedra se o elemento pedra não for aplicado os vãos são demarcados com
saliências da fachada e por fim em frisos de cor azul ou amarelo.
O Plano deve promover a manutenção das características arquitectónicas e históricas do
aglomerado bem como a reabilitação do seu património. E ainda a manutenção da estrutura
urbana de vias e praças.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Outubro de 2010
Outubro de 2011

( )
( )
( )
(X)
( )

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Recuperação do Núcleo Antigo da Azambuja.
Recuperação de um Património Arquitectónico com valia Histórica.
Afirmação da vila como núcleo urbano principal do concelho

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

2012

2013

2014-2019

%

30.000€

60.000€

30.000€

30.000€

90.000€

5,5%

300.000€

900.000€

900.000€

1.500.000€

82,0%

Administração
Central
Administração
Local
Privados
Fundos
Comunitários

240.000€
3.600.000€
560.000€

70.000€

140.000€

70.000€

70.000€

210.000€

12,5%

4.400.00€

100.000€

500.000€

1.000.000€

1.000.000€

1.800.000€

100%

Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção 11,42 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA
Ficha de Projecto

1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Pormenor da Área Turística do Palácio das Obras Novas

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Azambuja por hasta pública

1.3. Outras entidades
envolvidas

INAG / ARH / CCDR

1.4. Localização:

Concelho de Azambuja / Freguesia de Azambuja

1.5. Linha de Actuação

L6 – Criação ou Requalificação de Áreas Quintas ou Conjuntos
Patrimoniais com Vocação Turística

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Inserido na estratégia concelhia de devolver o rio aos munícipes e criar uma rede de ofertas
turísticas na lezíria para criação de produto turístico original e sustentado
Criação de unidade hoteleira no palácio.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•

Alcance Nacional

(

•

Alcance Regional

(X)

•

Alcance Inter-municipal

(

•

Alcance local inserido em rede regional

( )

•

Alcance local

(X)

)

)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro 2010
Outubro de 2010

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Recuperação do Património Edificado (Palácio das Obras Novas) para unidade hoteleira.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

2012

2013

700.000€

500.000€

200.000€

100%

700.000€

500.000€

200.000€

100%

Administração
Central
Administração
Local
Privados
Fundos
Comunitários
Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 5,5

COMPONENTE 2
INTERVENÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano de Estrutura Ecológica Intermunicipal

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer e Câmara Municipal da Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

CCDR LVT / ARH / ICNB

1.4. Localização:

Área de Intervenção do PAT

1.5. Linha de Actuação

L4 - Reabilitação ou Qualificação de Áreas Ambientais e
Paisagísticas Relevantes

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Identificação e delimitação de sistemas, áreas e corredores ecológicos de âmbito intermunicipal
na área de intervenção do PAT, atendendo à sua continuidade para a restante área dos
territórios municipais e apoiados em estudo das áreas disciplinares da Conservação da
Natureza e Ambiente.
A delimitação desta Estrutura Ecológica deve:
(1) estar articulada com as orientações do PNPOT e com as orientações da Estrutura Regional
de Protecção e Valorização Ambiental do Plano Regional de Ordenamento do Território do
Oeste e Vale do Tejo;
(2) constituir elemento de base nas delimitações de âmbito local ao nível de PP e PU ;
(3) estar articulada com a REN, RAN e Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2010
Agosto de 2010

( )
(X)
(X)
( )
(X)

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Integração das políticas municipais em matéria de definição e operacionalidade das respectivas
estruturas de equilíbrio do território

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

Administração Central
Administração Local

150.000

150.000

50.000

50.000

200.000

200.000

100

100

Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

2011

2012

2013

20142019

%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Qualificação da Frente Ribeirinha

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer e Câmara Municipal de Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

INAG, CCDR-LVT, ARH

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer - Freguesia do Carregado – Concelho da
Azambuja – Freguesa de Vila Nova da Rainha

1.5. Linha de Actuação

L4 - Reabilitação ou Qualificação de Áreas Ambientais e
Paisagísticas Relevantes

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
A zona ribeirinha do Tejo na área de influência do PAT, apresenta características paisagísticas
e ambientais de grande relevância, embora tenha sofrido intervenções com grande impacto
como sejam os casos da Auto-Estrada Nº 1, da Linha do Norte, das Centrais termoeléctricas do
Carregado e do Ribatejo e, mais recentemente, da Auto-Estrada Nº 10 e do Nó com a AE1.
Verifica-se hoje na generalidade, uma degradação da zona com acumulação de entulhos e
lixos ao longo do rio e valas, descargas de poluentes não tratados, bem como a não existência
de acessos em condições de permitir o usufruto lúdico da área, pois também não existem
quaisquer equipamentos de apoio à sua utilização por parte da população dos Concelhos e
sobretudo dos aglomerados urbanos mais próximos.
Apesar desta ocupação ter retirado e condicionado a qualidade ambiental e paisagística do
sítio, esta zona deverá ser objecto de intervenções que conduzam à sua qualificação, por um
lado, mas ao aproveitamento por parte da população da frente de Rio.
Um estudo de maior pormenor deve também verificar e avaliar acerca da possibilidade de usos
distintos dos actuais, atendendo às especificidades deste território, e tendo como baliza uma
clara definição da capacidade de carga do meio.
Assim, qualquer intervenção sequente, designadamente a nível das regras a definir em sede
de Planos Directores Municipais, deverá ter como preocupações fundamentais:
1 – A requalificação ambiental e paisagística do total da área;
2 – O possibilitar o acesso e usufruto pela população, criando áreas de interesse e
utilização;
3 – O potenciar de usos integrando a presença do Tejo e das actividades piscatórias
tradicionais;
4 – A valorização das diversas valas e valores patrimoniais históricos.
Os Planos municipais ocupando parcelas deste território deverão ter em conta as premissas
indicadas não pondo em causa uma concepção global de toda a zona ribeirinha do PAT.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
(X)
(X)
( )
( )

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2010
Dezembro de 2013

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Requalificação da Frente Ribeirinha do Tejo
Diminuição do efeito Barreira introduzido pelas infra estruturas lineares que atravessam a área
Vivência da frente de Rio pela População
Adaptar Usos à capacidade de carga do meio

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Valor não possível de estimar nesta data, encontrando-se dependente das orientações /
disciplina que vierem a ficar consignadas no âmbito do Plano Director Municipal.

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 690 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Requalificação do Canhão da Ota

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Alenquer

1.3. Outras entidades
envolvidas

Autoridade Nacional de Florestas, Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer – Freguesia de Ota e Abrigada

1.5. Linha de Actuação

L4 - Reabilitação ou Qualificação de Áreas Ambientais e
Paisagísticas Relevantes

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
O Canhão Cársico da Ota constitui uma forma de relevo cársico resultante do encaixe de uma
linha de água (Rio da Ota), resultando um vale profundo e de vertentes muito declivosas, com
características por norma integradas naquilo que se designa por canyon. A espessura de solo
nas suas vertentes é pouco representativa, estando associados à sua zona adjacente Solos
Argiluviados.
A paisagem do Canhão Cársico da Ota é única na Região de Lisboa, constituindo um dos mais
valiosos tesouros do Património Natural, Histórico e cultural do Concelho de Alenquer, tendo
sido considerada por diversas Associações Ambientais como Área Prioritária para a
Conservação da Natureza na Área Metropolitana de Lisboa
Posto isto, revela-se fundamental assegurar e preservar a permeabilidade do canhão, ainda
mais cerca de 80 metros já se encontram betonados. A garantia da qualidade da água será
possível mediante a resolução dos problemas relacionados com os focos / problemas de
poluição que afectam o rio Ota. Para tal ter-se-á de proceder a um estudo aprofundado com
vista à conservação e valorização do Canhão Cársico e da Serra da Ota, controlando
nomeadamente as fontes de poluição e a actividade de extracção de inertes existentes nas
vertentes do canhão.
A Conservação implicará certamente o encerramento das extracções quando do momento de
renovação das licenças e a execução de pequenos equipamentos, e entre outros circuitos
pedestres devidamente assinalados que permitam devolver o Canhão ao usufruto da
população.
Deve ser executado um Plano de Intervenção, Manutenção e Salvaguarda do Canhão.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
(X)
( )
(X)
( )

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Junho de 2010
Junho de 2011

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Requalificação e devolução à vivencia da população de uma área única em toda a Área
Metropolitana de Lisboa.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Valor não possível de estimar nesta data, encontrando-se dependente do projecto de execução
que vier a ser definido, sublinhando-se que existe um conjunto de variáveis ambientais
assinaláveis que terão de ser ponderadas naquele projecto, e que podem traduzir-se em
diferentes custos.

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 530 ha

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA
Ficha de Projecto

1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Qualificação da Frente Ribeirinha e Valas Real e do Esteiro

1.2. Promotor

Câmara Municipal de Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

INAG / ARH / CCDR

1.4. Localização:

Concelho de Azambuja / Freguesia de Azambuja

1.5. Linha de Actuação

L4 – Reabilitação ou Qualificação de Áreas Ambientais e
Paisagísticas Relevantes

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Inserido na estratégia concelhia de devolver o rio aos munícipes e criar uma rede de ofertas
turísticas na lezíria para criação de produto turístico original e sustentado
Criação de unidade hoteleira no palácio e recuperação da navegabilidade da Vala Real e da
Vala do Esteiro(Azambuja). Fixação da Praia do Tejo como principal local de usufruto do rio
pela população do concelho.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•

Alcance Nacional

(

•

Alcance Regional

(X)

•

Alcance Inter-municipal

(

•

Alcance local inserido em rede regional

( )

•

Alcance local

(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro 2010
Outubro de 2010

)

)

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Qualificação ambiental de uma extensa área de rente ribeirinha do Tejo, contribuindo para a
prossecução de objectivos de sustentabilidade do corredor ecológico do Tejo.
Recuperação da navegabilidade da Vala Real.
Recuperação do Património Edificado (Palácio das Obras Novas) para unidade hoteleira.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

20142019

2010

2011

2012

2013

%

30.000€

150.000€

300.00€

300.000€

17,0%

140.000€

1.000.000€

1.000.000€

46,5%

Administração
Central
Administração
Local

780.000€

Privados

2.140.000€

Fundos
Comunitários

1.680.000€

70.000€

210.000€

700.000€

700.000€

36,5%

4.600.00€

100.000€

500.000€

2.000.000€

2.000.000€

100%

Outros
Total
%

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção – 381.70 ha

COMPONENTE 3
ACESSIBILIDADES, MOBILIDADE E TRANSPORTES

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Reformulação do Nó do Carregado na Auto-Estrada
A1

1.2. Promotor

Estradas de Portugal, E.P.E.

1.3. Outras entidades
envolvidas

Câmaras Municipais de Alenquer e de Azambuja

1.4. Localização:

Alenquer / Carregado; Azambuja / Vila Nova da Rainha

1.5. Linha de Actuação

L7 - Melhoria das Acessibilidades, Mobilidade e Transportes

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Reformulação do nó da Auto-estrada A1 designado por nó do Carregado.
Melhoria da acessibilidade da A1 à Azambuja / Alenquer por intermédio de novas ligações mais
a Norte do nó actual.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( X)
( )
( X)
( )

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

2010
2011

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Redução dos tempos de percurso e aumento da segurança de circulação e da fluidez do
tráfego no Nó do Carregado, nomeadamente, nas ligações aos centros da Azambuja e
Alenquer.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total
Administração Central

2009

2010

2011

2.000.000

500.000

1.500.000

2.000.000

500.000

1.500.000

100

25

75

Administração Local
Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

2012

2013

20142019

%

COMPONENTE 4
ESTRATÉGIAS ECONÓMICAS SECTORIAIS

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Plano Estratégico de Turismo

1.2. Promotor

Câmaras Municipais de Alenquer e da Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo
Pólo de Desenvolvimento do Turismo do Oeste
Turismo de Portugal, I.P.

1.4. Localização:

Municípios de Alenquer e da Azambuja

1.5. Linha de Actuação

L8 - Definição de Estratégias Económicas Sectoriais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
O Turismo é uma das principais actividades para promover a diversificação do tecido
económico dos dois Municípios, tanto em termos de emprego, como em termos de rendimento.
Actualmente, porém, a actividade é desenvolvida de uma forma desordenada, muito
concentrada em alguns locais, sem integração das actividades comuns aos dois concelhos.
Esta situação fica a dever-se ao facto de a oferta não estar estruturada, planeada e
organizada, pelo que há potencialidade de recursos a serem utilizados turisticamente, sendo
necessário fazer o despiste de produtos diferenciadores no contexto do Pólo de
Desenvolvimento do Turismo do Oeste, tendo em conta os seguintes objectivos principais:
- Contribuir para um processo de desenvolvimento harmonioso do conjunto dos dois
Municípios, fundamentando as opções inerentes a uma estratégia equilibrada e programática;
- Conceber o conjunto de projectos sectoriais específicos que materializem as oportunidades
detectadas, visando a eventual elaboração de um painel de prioridades de investimento, com
indicação das entidades responsáveis pela sua execução;
- Sensibilizar o sector privado para as oportunidades de investimento detectadas, através da
ênfase a dar ao mercado na condução dos estudos.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Abril de 2009
Dezembro de 2009

(X)
(X)
(X)
( )
( )

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
- Avaliação Turística dos dois territórios e do seu conjunto;
- Conhecer os mercados e seus segmentos aptos para aqueles territórios;
- Estruturar uma oferta de produtos diferenciados e competitivos;
- Dar visibilidade para os mercados e seus segmentos;
- Atrair investimento especializado;
- Aumento e diversificação de emprego;
- Profissionalização da actividade.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

Administração Central

25 000

25 000

25

Administração Local

25 000

25 000

25

50 000

50 000

50

100 000

100 000

100

100

100

2010

2011

2012

2013

20142019

%

Privados
Fundos Comunitários
Outros
Total
%

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Criação de Rede de Empresas de Jovens

1.2. Promotor

Câmaras Municipais de Alenquer e da Azambuja

1.3. Outras entidades
envolvidas

Associações Socioprofissionais Locais e Regionais
Instituto de Apoio às pequenas e Médias Empresas
Associação Nacional dos Jovens Empresários

1.4. Localização:

Municípios de Alenquer e da Azambuja

1.5. Linha de Actuação

L8 - Definição de Estratégias Económicas Sectoriais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
As capacidades dos jovens residentes nos dois Municípios nem sempre estão a ser
aproveitadas da melhor forma, mesmo no âmbito das actividades prevalecentes. Há de facto
algumas iniciativas interessantes, mas levadas a efeito de forma pouco sistematizada e
abrangente, traduzindo alguma dificuldade de enquadramento no tecido empresarial e
produtivo dos jovens. Há por isso um espaço para a realização de uma intervenção de carácter
social, mas levada a efeito segundo uma visão económica, capaz de aumentar o leque das
oportunidades de emprego, estendendo-a a outras actividades complementares das
prevalecentes, onde sobressai a logística.
Esta intervenção baseia-se na criação de uma Rede de Micro e Pequenas Empresas,
especialmente destinada a Jovens residentes em ambos os Municípios, mas extensível a toda
a população, destinada a enquadrar no tecido empresarial e produtivo de forma profissional as
várias iniciativas já existentes neste domínio, consistindo na concepção do modelo de rede,
incluindo as acções inerentes a uma implementação sustentada (marcas, financiamento,
direitos e deveres dos aderentes), bem como o quadro jurídico e institucional, para além do
desenvolvimento de parcerias com entidades públicas e privadas de vária ordem, sob o
beneplácito das Autarquias.
A Rede deverá ficar sedeada em edifício próprio, provavelmente a ceder pelas Autarquias,
tendo por objectivos principais:
- Diversificar a economia através do aproveitamento das potencialidades existentes;
- Conferir menor precariedade ao emprego, mesmo que seja emprego próprio;
- Contribuir para o aumento do rendimento médio das famílias;
- Valorizar os Recursos Humanos;
- Atrair novas populações residentes, principalmente jovens e o próprio investimento.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

( )
( )
(X)
(X)
(X)

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

2º Semestre de 2009
1º Semestre de 2012

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Maior capacidade de diversificação da economia local e criação de melhores condições de
atracção de jovens residentes.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Custo
Total

2009

2010

2011

30 000

10 000

10 000

10 000

90 000

10 000

35 000

25 000

20 000

120 000

20 000

45 000

35 000

20 000

16,6 (6)

37,5

29,16 (6)

16,6 (6)

2012

2013

20142019

%

Administração Central
Administração Local

25

Privados
Fundos Comunitários

75

Outros
Total
%

100

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL
ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA

Ficha de Projecto
1. Identificação do Projecto
1.1. Designação:

Parque de Ciência e Tecnologia

1.2. Promotor

MOPTC / Promotores Privados

1.3. Outras entidades
envolvidas

Câmara Municipal de Alenquer

1.4. Localização:

Concelho de Alenquer / Freguesia de Triana

1.5. Linha de Actuação

L5 - Criação de Áreas com Predomínio de Actividades Centradas
na I&D, designadamente em Tecnologia
L8 - Definição de Estratégias Económicas Sectoriais

2. Descrição sumária do projecto
(objectivos e identificação das componentes do projecto)
Na prossecução do Programa de Desenvolvimento do Oeste, e após análise cuidada da
realidade biofísica desta área assim como das condições de acessibilidade, pretende-se a
criação de condições para a instalação de um conjunto de actividades, nomeadamente, um
Parque Tecnológico onde se estimule e gere o fluxo de conhecimentos e tecnologias entre
Universidades, Instituições de I&D, empresas e mercados; facilitando a criação e o crescimento
de empresas; baseadas na inovação através da incubação e de processos de spin-off;
fornecendo outros serviços de valor acrescentado, bem como espaços de serviços de apoio de
elevada qualidade.
Deverá garantir-se uma grande qualidade paisagística e ambiental sendo, um dos primeiros
critérios a adoptar a preservação de todo o sistema hídrico associado à ribeira do Alvarinho e
da quase totalidade dos maciços arbóreos existentes; aliás a área a identificar em sede de
actos sequentes de planeamento como estrutura ecológica deve ser absorvida e integrada nos
actos de planeamento.
Dever-se-á ainda acautelar a área envolvente ao Camarnal como área de expansão urbana de
muito baixa densidade, com parâmetros claros de sustentabilidade e de qualidade, e de
suporte à atracção de população oriunda do núcleo central da AML, cuja dinâmica encontra-se
já instalada.
Com o desenvolvimento do Parque de Ciência e Tecnologia pretende-se:
- Adoptar uma solução baseada em parâmetros urbanísticos de baixa/densidade, que
viabilizem a criação de um grande empreendimento com dimensão à escala regional;
- Assegurar a adaptação do sistema viário e do edificado proposto à topografia do terreno,
de modo a minimizar as movimentações de terras e tirar partido das exposições solares;
- Adoptar uma solução nucleada que permita o desenvolvimento do empreendimento
segundo um processo faseado, adaptado às necessidades e prioridades estabelecidas;
- Dignificar a zona de entrada do empreendimento, que se assume como o coração do
Parque de Ciências e Tecnologia e onde se localizam as instalações comuns e de
referência;
- Assentar a estrutura edificada num conjunto diversificado de tipologias, que permitam
albergar desde as sedes das empresas até às unidades industriais e de micro/média
logística.

Na implementação deste Plano poder-se-ão desenvolver Planos de Pormenor para áreas
parcelares integradas no conjunto, sem prejuízo do respeito pelas condicionantes ambientais
desta área.
Assim, será sempre preferível a execução de qualquer intervenção neste território após prévia
aprovação da Estrutura Ecológica de Alenquer / Azambuja.

3. Área de influência do projecto
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto)
•
•
•
•
•

Alcance Nacional
Alcance Regional
Alcance Inter-municipal
Alcance local inserido em rede regional
Alcance local

(X)
(X)
( )
( )
( )

4. Calendário Previsto
Inicio:
Fim:

Janeiro de 2010
Fevereiro de 2012

5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto
Cumprimento das previsão do Governo no quadro do Programa de Desenvolvimento da Região
Oeste Mais Quatro Municípios da Lezíria do Tejo.

6. Custo total e Fontes de Financiamento
Valor não possível de estimar nesta data.

7. Área de Intervenção

Área de Intervenção: 1813 ha

