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Suspensão do Programa de Acção Territorial da Zona Estratégica de  

Desenvolvimento de Alenquer–Azambuja (PAT) 

 A Alambi congratula-se com a suspensão da discussão pública do supracitado Programa porque, em 

nosso entender, ao surgir antes da aprovação do novo PDM vinha subverter os princípios do ordenamento 

do território e mais não pretendia do que condicionar a revisão em curso, criando factos consumados sobre 

a alteração ao uso do solo. 

O documento posto em discussão, enfermava da mais elementar falta de transparência, já que não referia 
nem quantificava os espaços a desanexar da RAN e da REN, nem tão pouco identif icava parte substancial 
dos promotores imobiliários. 
 
Tratava-se igualmente de um documento desequilibrado, já que centrava a sua caracterização sobretudo no 
tráfego rodoviário, sem estudar outros aspectos essenciais para o ordenamento do território e a qualidade 
de vida das populações. 
 
  Apresentava uma concepção da mobilidade que se limitava a propor a construção de mais e mais 
estradas, sem apresentar outras alternativas nem tão pouco ter em conta que Portugal já é um dos países 
da Europa com maior densidade de vias rodoviárias. 
 
O documento agora retirado de discussão pública referia a necessidade de preservar as bacias aluvionares, 
com o que estamos de acordo, mas esquecia o Rio Grande da Pipa, propunha a ocupação de aluviões nos 
Rios de Alenquer e da Ota e incluía a Ribeira do Alvarinho numa urbanização industrial. 
 
Expandia de forma significativa as zonas urbanas dos centros urbanos principais, sem ter em conta as 
necessidades de habitação nestes nos centros, nem tão pouco a tipologia dos solos a urbanizar. 
 
Propunha a ocupação de solos RAN e REN com urbanizações, quando não faltam no concelho de Alenquer 
solos marginais, para onde este tipo de infra-estruturas deveria ser canalizados.  
 
É lamentável que, pouco tempo após a entrada em vigor de uma nova Lei da RAN que concede maior poder 
de decisão às autarquias, a Câmara de Alenquer venha de imediato propor a ocupação de solos desta 
tipologia, dando razão aos piores receios que então se manifestaram. 
 
Ao prever a ocupação de áreas significativas de solos de tipologia RAN e REN, o PAT funcionava 

meramente como uma gigantesca operação especulativa de criação de mais-valias financeiras, através da 

alteração do uso do solo. 

A Alambi espera que sejam respeitados os princípios básicos do ordenamento do território e que a revisão 

do PDM preceda a apresentação de quaisquer Planos de Pormenor, os quais devem ser estabelecidos em 

sede de revisão e não à sua revelia. Nesta perspectiva, esperamos que a retirada deste documento de 

discussão pública, seja o reconhecimento da sua falta de qualidade e da falta de oportunidade da sua 

apresentação, e não meramente o fruto das circunstâncias do equilíbrio das forças políticas na Câmara 

Municipal de Alenquer. 

Alenquer, 1 de Outubro de 2009 
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