
INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO – REGENERAÇÃO URBANA de ALCOCHETE  11 de 
DEZEMBRO de 2010 
 
 
Exmos. (as). Srs. (as): 
 
- Vereadores da Câmara Municipal de Alcochete; 
- Presidentes da AMA, JF ’s de Alcochete, Samouco, S. Francisco e outros Autarcas; 
- Presidente da CCCDRLVT, Arqta Teresa Almeida; 
- Presidente da APLx, Eng.ª Natércia Cabral; 
- Presidente do ICNB, Eng.º Tito Rosa; 
- Director IGESPAR, Dr. Gonçalo Loureiro; 
- Presidente IHRU, Dr. António Mendes Baptista; 
- Presidente Fundação João Gonçalves Júnior, Dr. Paulo Machado; 
- Provedor Sta. Casa da Misericórdia, Sr. Joaquim Pereira; 
- Director Dept. Zonas Húmidas/RNET, Dr. João Farinha; 
- Professor Dr. Sidónio Pardal; 
- Dr. Paulo Madruga e Eng.º António Marques; 
- Comissários da Exposição, Técnicos da CMA; 
- Minhas Senhoras e Meus Senhores: 
 
 
 

1. Com a vossa permissão, gostaria de começar por vos dirigir uma palavra de 
agradecimento pela vossa presença e desejar-vos as Boas Vindas. 

 
2. Depois, permitam-me que dirija uma palavra especial aos nossos convidados que muito 

nos honram com a sua participação e que, concerteza, muito dignificam esta iniciativa 
inaugural da Exposição: Regeneração Urbana de Alcochete. 

 
 
 
 
 



Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

1. Como sabem, o concelho de Alcochete tem uma História que remonta da ocupação pré-
romana aos nossos dias e que, ao longo deste período, sofreu, necessariamente, as 
transformações dinâmicas de um território com as suas características e localização 
geográfica. 

 
2. Conscientes deste legado histórico, que muito nos orgulha e constitui um traço essencial 

da nossa identidade cultural, os Autarcas de Alcochete, desde o início da instituição do 
Poder Local Democrático, elegeram o Planeamento e o Ordenamento do Território como 
pilares essenciais da Administração Autárquica. 

 
3. Esta orientação política, equacionada à escala e dimensão humana, foi desenvolvida ao 

longo dos anos, apesar dos poucos recursos que sempre existiram, com a preocupação 
e o objectivo de acrescentar valor ao Património herdado e reconhecido por todos, 
designadamente, o Cultural, o Arquitectónico, o Arqueológico e o Património Natural do 
concelho, sem perder de vista, a necessidade de implementar uma dinâmica territorial 
que, salvaguardando as nossas raízes identitárias, assegurasse um correcto 
planeamento e ordenamento do território, visando o desenvolvimento sustentado do 
Município de Alcochete.   

 
4. Com a construção da Ponte Vasco da Gama, em 1998, Alcochete posicionou-se como 

uma “Porta de Entrada de Lisboa” e passou a integrar a primeira coroa da capital do 
País. Esta contextualização do nosso concelho na Área Metropolitana de Lisboa induziu 
sobre todo o território um vasto conjunto de oportunidades e desafios do ponto de vista 
estratégico, que importa aproveitar de forma criativa e activa. 

 
5. Efectivamente, Alcochete vive, hoje, de forma incontornável, um dos maiores desafios 

da sua História recente: ser capaz de crescer e de se desenvolver, sem deixar de 
enfrentar e suster a pressão imobiliária e os fenómenos de suburbanização que lhe 
estão associados. 

 
6. Precisamos, pois, de um “desenvolvimento sustentável”, mantendo, no entanto, de forma 

consciente e planeada, muitos dos aspectos que caracterizam o nosso território e que 



constituem factores de atracção a quem nos procura e de quem sempre cá viveu. Refiro-
me, naturalmente, a um território em que a tradição e aspectos identitários relacionados 
com o Rio e a Lezíria constituem eixos de identificação fortíssimos que mantêm a nossa 
comunidade fiel a um conjunto de manifestações culturais e que constituem, ainda, traço 
de profundo reconhecimento Identitário Local que pretendemos manter.  

 
7. Assim e perante a complexidade da situação em que vivemos, consideramos que o 

desenvolvimento preconizado exige a criação de emprego, riqueza e a participação da 
comunidade. Não podemos ficar pelo crescimento à margem da cultura, que gera 
degradação, nem ficar pela limpeza das fachadas ou pela tentação de criar “sítios para 
turistas”. É preciso desenvolver, com intervenções interdisciplinares, envolvendo as 
populações e entendendo a “urbe como um corpo vivo e dinâmico”. 

 
8. Dando corpo a este desiderato, a partir de 2005, a CMA decidiu promover a elaboração 

de vários Instrumentos de Planeamento Estratégico (trabalho em curso), procurando 
num horizonte temporal alargado, consubstanciar uma “Visão Estratégica para o 
Município de Alcochete”, assente nos seguintes objectivos: 

• Prosseguir a qualificação do território, centrando-se na melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos e no seu desenvolvimento sustentável;  

• Manter a identidade do município, reforçando, em particular, a sua identidade 
cultural e valorizando as características que diferenciam Alcochete no seio da 
Área Metropolitana de Lisboa;  

• Requalificar a frente ribeirinha e os núcleos urbanos existentes, reforçando a sua 
centralidade, e combater a dispersão urbana;  

• Melhorar as acessibilidades e a mobilidade urbana e desenvolver a eco – 
mobilidade sustentável;  

• Atrair população através de equipamentos urbanos e novos pólos de 
empregabilidade;  

• Reforçar a coesão do tecido social, promovendo a saúde, o acesso à habitação, 
a integração e a solidariedade social, bem como apostando na educação e no 
desporto;  

• Assegurar a continuidade da rede ecológica e a conservação das zonas 
húmidas;  



• Potenciar a vertente ambiental, a Biodiversidade e, em particular, a Reserva 
Natural do Estuário do Tejo como equipamentos metropolitanos; 

•  Reforçar a capacidade do tecido económico local, promovendo a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico;  

• Manter e preservar o espaço nascente agro-florestal, e desenvolver o sector 
primário ao nível do montado, agricultura biológica, floricultura, região 
demarcada vitivinícola, fileira equestre e taurina; 

•  Potenciar a vocação turística de Alcochete, com aumento da oferta turística e 
hoteleira de qualidade e de baixa densidade, ligada à fruição dos espaços 
naturais e florestais; 

•  Promover um modelo de governança que aposta na descentralização e 
cooperação interinstitucional e intermunicipal, valorizando a inserção regional do 
município, bem como numa maior proximidade com os cidadãos, ao fomentar a 
gestão democrática e participativa.  

 
9. A partir desta “Visão Estratégica” para o concelho, encetámos o percurso de delinear 

uma “Operação Integrada de Regeneração Urbana da Frente Ribeirinha de Alcochete 
(do Sítio das Hortas ao Cais Palafítico do Samouco). 

 
10.  Começámos por delimitar a “ARU – Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo de 

Alcochete”, num trabalho profícuo desenvolvido em parceria com o IGESPAR, que teve 
de sofrer um pequeno compasso de espera, perante o anúncio e a entrada em vigor de 
nova legislação, trabalho esse que vai ser retomado com a adequação formal e jurídica 
da ARU e a elaboração de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana para o 
Centro Histórico da Vila de Alcochete. 

 
11. Posteriormente e, desta feita, com o apoio e consultadoria da empresa do Prof. A. 

Mateus e Associados, definimos algumas orientações específicas para a Vila de 
Alcochete, que se vieram a consubstanciar, em parte, numa candidatura ao QREN, 
numa parceria estratégica entre o Município, o ICNB/RNET, a Fundação João 
Gonçalves Júnior, a Administração do Porto de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia e o 
apoio da Associação Comercial de Montijo – Alcochete, em que, atendendo à natureza 
dos nossos parceiros, foi assumida, desde logo, a articulação das componentes da 
Regeneração Urbana nas perspectivas económica, social e cultural, física e ambiental. 



 
12. Esta candidatura recentemente aprovada, pretendeu acautelar os desafios que se 

colocavam ao desenvolvimento territorial integrado e sustentado do Município de 
Alcochete e assenta num objectivo e quatro eixos estratégicos: 

 

• Objectivo: Promover a requalificação e a exploração de dinâmica económica da 
Frente Ribeirinha de Alcochete. 

• Eixo1: Estimular a dinâmica de negócios do tecido comercial e empresarial 
(reforçando a centralidade comercial e de negócio, reintroduzindo no território as 
antigas lógicas de espaço de consumo e de aglutinação social). 

• Eixo 2: Requalificação Urbanística da Frente Ribeirinha (enquanto alavanca 
inequívoca da dinâmica social, cultural, criativa e turística da Vila). 

• Eixo 3: Promoção dos Valores Ambientais e Paisagísticos de um Território 
Singular (introduzindo no território projectos específicos ligados à mobilidade 
sustentável, à eficiência energética do espaço público a que se vincula uma 
lógica didáctica e de aprendizagem colectiva). 

• Eixo 4: Requalificação e Modernização da Rede de Equipamentos de Base 
Social (afirmando este território como espaço de aglutinação social e cultural, 
intimamente ligado ao sentimento de pertença dos Alcochetanos). 

 
13. Assim e munidos deste instrumento operacional, assumimos que a Regeneração da 

Frente Urbana de Alcochete constitui, para nós, um aliciante desafio que será o ponto 
de partida para a implementação de um novo modelo de valorização da Vila com 
impactos ao nível do ordenamento do território e com repercussões arquitectónicas, 
paisagísticas, ambientais, sociais e económicas. 

 
14. Entendemos, também, que a Regeneração Urbana vai ser um processo de longo prazo! 

Um acto político com o objectivo de melhorar componentes do espaço urbano, mas, 
também, do bem-estar e da qualidade de vida da população em geral, pois os seus 
desafios espaciais e humanos vão exigir políticas locais de conservação integrada do 
património, de coesão social, de ordenamento do território, política ambiental e de 
desenvolvimento sustentável. 

 
15. Neste quadro de referências, a Frente Ribeirinha de Alcochete apresenta-se, assim, 



como área de oportunidades que impõe uma reflexão ponderada e em profunda 
articulação com o planeamento urbanístico, contribuindo de forma decisiva para a 
competitividade e desenvolvimento da Vila. 

 
16. De modo a materializar o objectivo e os eixos de intervenção identificados e, de forma a 

garantir a concretização dos projectos respectivos, constituímos uma equipe técnica 
multidisciplinar na CMA que tem vindo de forma árdua e empenhada a desenvolver 
alguns dos projectos que agora se tornam públicos. 

17. Em simultâneo, convidámos o Prof. Sidónio Pardal a desenvolver o estudo conceptual e 
a superintender os projectos de execução de algumas das mais importantes operações 
urbanísticas a concretizar no quadro deste Programa de Regeneração Urbana, num 
trabalho assumidamente contemporâneo, mas, perfeitamente identificado com os traços 
culturais dominantes do Centro Histórico de Alcochete e que também ficarão patentes ao 
público. 

 
18. Finalmente, integrado nesse objectivo e eixos estratégicos, acrescentámos o Plano de 

Pormenor do Alto dos Moinhos, desenvolvido em parceria com a Libertas, S.A., com um 
Parque Urbano Ribeirinho de, sensivelmente 8 hectares, que constituirá um grande e 
aprazível espaço verde, de estadia e lazer, a par de uma nova imagem urbana de 
qualidade, acrescentando valor ao património identitário existente no núcleo antigo. 

 
19. Pretendemos, ainda, num futuro próximo, estender a nossa acção de revitalização da 

Vila de Alcochete às restantes Freguesias, promovendo a qualidade urbanística dos 
centros urbanos e implementar programas de reabilitação urbana e de reordenamento 
dos núcleos antigos de S. Francisco e do Samouco, estimulando a requalificação do 
património urbano e a recuperação do património arquitectónico, no âmbito da legislação 
específica aplicável, recorrendo aos quadros nacionais e comunitários financeiros 
disponíveis de apoio. 

 
20. Tudo isto a implementar num quadro de grandes exigências financeiras para o Município 

de Alcochete, sem descurar, em paralelo, outros objectivos determinantes como a 
construção de novos equipamentos escolares e o assegurar da gestão quotidiana da 
vida autárquica e da resolução concreta dos problemas dos nossos cidadãos. 

 



21. Assim, pelo que foi esta exposição, agora documentada e que hoje inauguramos, 
representa um primeiro contributo para “percorrermos” o nosso passado e presente, e 
deitar um “olhar” sobre o futuro de Alcochete, onde estão patentes ao público as 
intervenções e projectos considerados pela Autarquia como estruturantes para o nosso 
Concelho, garantindo, assim, que os cidadãos conheçam as propostas em curso e 
participem activamente na construção da nossa terra. 

 
 
 
Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
 

22. Antes de vos convidar a visitar a exposição que constitui a razão de ser deste evento, 
permitam-me que reforce a importância do trabalho desenvolvido até à presente data, 
em especial que enalteça, uma vez mais, a importância estratégica das parcerias 
firmadas, designadamente com os nossos parceiros, o ICNB/RNET, a Administração do 
Porto de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia, a Fundação João Gonçalves Júnior e o 
nosso tecido empresarial, para além, naturalmente, da colaboração activa da CCDRLVT, 
no desenvolvimento deste Programa de Regeneração Urbana de Alcochete. 

 
23. Finalmente, permitam-me, ainda, que dirija uma palavra final de agradecimento aos 

técnicos e colaboradores da CMA pelo empenho e profissionalismo que evidenciaram na 
construção desta exposição, pois, graças ao seu esforço e dedicação, tornaram possível 
a realização desta obra e contribuíram decisivamente para o engrandecimento e 
prestígio da nossa Autarquia. 

 
A todos, o nosso sincero agradecimento e bem hajam! 
  

O Presidente da Câmara Municipal de Alcochete 

Luís Miguel Franco 

 


