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Ser Capaz De Crescer!

O concelho de Alcochete, detentor de uma História que remonta desde

Paleolítico aos nossos dias, tem sofrido, necessariamente, as

transformações dinâmicas de um território com as suas características e

localização geográfica. Conscientes deste legado histórico, que muito

nos orgulha e que constitui um traço essencial da nossa identidade

cultural, elegemos o Planeamento e o Ordenamento do Território como

um dos pilares essenciais da nossa Administração Autárquica.

Uma orientação política, equacionada à escala e dimensão humana, que

desde sempre foi desenvolvida 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, sem perder de vista, a necessidade de implementar

uma dinâmica territorial que, salvaguardando as nossas raízes

identitárias, assegure um correcto planeamento e ordenamento do

território, visando o desenvolvimento sustentado do Município de

Alcochete.

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.

Para tal, precisamos 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. Este é 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.

Pensar o futuro exige tomar conhecimento do passado, evoluir com os

tempos e construir no presente o que ficará para as gerações futuras.

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

a elaboração de vários Instrumentos de Planeamento Estratégico,

procurando num horizonte temporal alargado, consubstanciar uma

“Visão Estratégica para o Município de Alcochete”, a partir da qual

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).

A Regeneração Urbana de Alcochete (RUA) é, sem dúvida, um dos

maiores e mais aliciantes desafios a que nos propusémos, foi este 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

Mensagem do presidente

4PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PEDU | Alcochete



E porque planear o território é fundamental para que o mesmo evolua de

forma harmoniosa sem colidir com as tradições locais, a RUA continua a

ser uma prioridade para a Câmara Municipal de Alcochete com o

objectivo de melhorar componentes de espaço urbano, mas não só, é

por nós assumida também como uma opção estratégica, de longo prazo,

a conjugar com políticas locais de conservação integrada do património,

de coesão social, de ordenamento do território, ambiental e de

desenvolvimento sustentável.

Nesta linha de pensamento, e com o objetivo de dar continuidade à

regeneração do espaço urbano da vila de Alcochete, entendeu a Câmara

Municipal apresentar uma candidatura ao programa Portugal 2020 que

nos permitirá concretizar a visão que preconizamos para um Concelho

que se pretende ainda mais desenvolvido, moderno, sustentável e

atractivo.

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, explanado nestas

páginas, integra, entre outros, um Plano de Ação de Regeneração Urbana

e um Plano Integrado para as Comunidades Desfavorecidas, no qual

podem fazer parte os proprietários de imóveis que queiram beneficiar de

incentivos para a reabilitação dos seus imóveis.

Pretende assim a Câmara Municipal dar continuidade à promoção de

políticas de regeneração urbana, que passam pela realização de

investimentos públicos, mas que também criam incentivos ao

investimento privado, do ponto de vista da reabilitação do edificado.

Um modelo que permitirá a Alcochete consolidar a imagem de um

Concelho que resistiu sempre à pressão imobiliária e que continua a

traçar o seu futuro com base em opções que dignificam o espaço

público, promovem o bem-estar e a qualidade de vida e potenciam

novas oportunidades turísticas, culturais e económicas.

Continuaremos sempre a respeitar o passado, a honrar a nossa

identidade territorial e a pensar o momento histórico, equacionando o

futuro, enfrentando deste modo um dos maiores desafios da nossa

História Contemporânea: sermos capazes de crescer e de nos

desenvolvermos de forma criativa e activa.

O Presidente da Câmara Municipal de Alcochete

Luís Miguel Franco
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As cidades e as vilas representam, hoje, a expressão máxima da atividade

humana, são lugares marcados pela história, dotados de identidade,

portadores de valores arquitetónicos, são os locais por excelência de

encontro, marcados pela centralidade e presença de funções. De acordo

com o geógrafo catalão Jordi Borja “a cidade/ vila é um lugar onde gente

distinta convive, onde surge a inovação e o progresso, devido à diversidade

de pessoas que se encontram no mesmo lugar”.

E foi essencialmente a partir deste conjunto de tónicas - diversidade,

centralidade, valor, identidade, inovação e progresso - que Alcochete

promoveu a criação do seu Plano Estratégico de Desenvolvimento

Urbano Sustentável (PEDUS), enquanto instrumento fundamental de

gestão e de afirmação da dimensão urbana, considerando, desde logo, o

seu papel e posicionamento na principal centralidade do sistema urbano

nacional – a Área Metropolitana de Lisboa (AML) - bem como os objetivos

e as metas traçados na agenda da Comunidade Europeia para o

desenvolvimento e sustentabilidade urbana.

O PEDUS de Alcochete encontra-se totalmente em sintonia com os

requisitos previstos no Aviso EIDT-99-2015-03, lançado pela Autoridade

de Gestão do Programa Operacional Regional de Lisboa, no âmbito das

prioridades de investimento inscritas no eixo urbano, que se destina a

centros urbanos de nível superior, de acordo com o modelo territorial do

Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) da AML.

Neste contexto, o PEDUS de Alcochete mobiliza três prioridades de

investimento previstas no Acordo de Parceria – Portugal 2020:

 PI 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos

os tipos de territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a

promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas

de adaptação relevantes para a atenuação;

 PI 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente

urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar zonas

industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão,), a reduzir

a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído;

 PI 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social

das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais.

Partindo das três prioridades de investimento referidas foram

desenvolvidos três planos de ação distintos que estruturam o PEDUS: o

Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU), o Plano de Ação

Integrada para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD) e o Plano de

Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS).

Sumário executivo
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O PARU e PAICD possuem uma escala de intervenção local – dirigidos à

Área de Reabilitação Urbana do Núcleo Antigo de Alcochete e à Área de

Reabilitação Urbana do Valbom, respetivamente – por outro lado, o

PAMUS possui uma escala de intervenção mais alargada e dirigida à NUT

III da Área Metropolitana de Lisboa (instrumento em desenvolvimento).

Sublinhar que os objetivos estratégicos definidos pelo PEDUS se

encontram amplamente alinhados e em coerência com a matriz

estratégica definida na Estratégia Integrada de Desenvolvimento

Territorial da ÁML, com o Plano Regional de Ordenamento do Território

da AML, com o Plano Diretor Municipal de Alcochete (em revisão) e com o

Plano Estratégico “Alcochete 2020”..

O PEDUS de Alcochete encontra-se estruturado em cinco (5) capítulos:

 No capitulo 1 é realizado o diagnóstico da situação atual do concelho

de Alcochete. Este assentou essencialmente na analise documental,

recolha de indicadores estatísticos (físicos, demográficos, económicas,

sociais), reuniões técnicas com os responsáveis dos serviços da CM

Alcochete e com os responsáveis do executivo e no processo de

auscultação que envolveu os principais atores no território. (3 fórum

temáticos ), tendo como resultado a identificação das principais

forças, fraquezas, desafios e oportunidades que se colocam ao

desenvolvimento urbano.

 No capitulo 2, dedicado à Estratégia para o Desenvolvimento Urbano

do concelho, são descritas as várias etapas que estruturam o processo

de construção do plano estratégico de desenvolvimento urbano

particularmente, os processos de auscultação dos atores relevantes.

É também aqui que se projeta a visão para o concelho no horizonte

2020, se traçam os objetivos estratégicos e se identificam as condições

(fatores críticos e interdependências) que estruturam o PEDUS.

 No capítulo 3 são apresentados os planos de ação específicos que

compõem do PEDUS (PARU, PAICD e PAMUS), vocacionados para

mobilizar as prioridades de investimento do PT2020. Para cada um

destes planos, são desenvolvidas as suas componentes de

diagnóstico, estratégia, e identificadas e quantificadas as operações a

desenvolver que se enquadram nas tipologias de intervenção elegíveis

para de financiamento no âmbito do POR Lisboa.

 A coerência entre os desafios ,problemas, os objetivos estratégicos do

PEDU, os objetivos específicos de cada Plano de Ação e as ações

propostas é descrita no capitulo 4.

 Finalmente no 5 capítulo é proposta uma configuração para órgão de

de governação, previsto no objetivos estratégicos do PEDU. A criação

deste órgão vem na sequência das competências que, em sede do

Acordo de Parceria, se preveem ser atribuídas aos municípios

(enquanto Autoridades Urbanas), no período de programação dos

Fundos Comunitários.

Sumário executivo
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1. Diagnóstico



Alcochete é um concelho ribeirinho integrado na mais dinâmica região

do sistema urbano nacional, a Área Metropolitana de Lisboa, e é a “porta

de entrada” da mais importante zona húmida da Europa (Reserva Natural

do Estuário do Tejo). Em termos de características físicas e de ocupação

do solo estamos perante um território marcado pela presença do rio tejo

e de ecossistemas naturais, pela ocupação urbana, essencialmente

concentrada na frente ribeirinha, por um mosaico agrícola no seu setor

poente e pela transição para a charneca ribatejana, no setor nascente.

Alcochete encerra um território marcado por fortíssimas transformações

a diversos níveis, induzidos pela melhoria da acessibilidade não apenas a

Lisboa (Ponte Vasco da Gama) mas a toda a região metropolitana e ao

sul do país (A33, A12 e A13) que deu origem a fenómenos de

desenvolvimento urbano exponencial dos aglomerados da frente

ribeirinha, de crescente urbanização de aglomerados de pequena

dimensão em espaço rural, de criação de áreas vocacionadas para a

instalação de atividades especializadas (logística e distribuição, por

exemplo), de aproveitamento crescente de terras agrícolas de elevado

valor produtivo, e de afirmação enquanto espaço de elevado valor

natural e paisagístico.

Dinâmica demográfica

Com cerca de 17.569 habitantes (2011) e com uma área total de 128,4

km2, Alcochete foi o segundo concelho do país com maior aumento

populacional (apenas ultrapassado por Mafra), no último censo, embora

permaneça o concelho com menos efetivo populacional da AML (com

um peso populacional de apenas 0,6%), e com uma densidade

populacional muito inferior à da região (136,8 hab/ km2 face a 935,9 hab/

km2), o que também contribui para a especificidades endógenas deste

território no contexto metropolitano – beneficia de elevada proximidade

à capital, sem se configurar uma periferia suburbana da cidade.

a) Enquadramento e dinâmicas territoriais
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Figura 1 | O concelho de Alcochete no contexto da AML
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A população concelhia distribui-se pelas 3 freguesias, Alcochete,

Samouco e São Francisco, de forma pouco equilibrada, concentrando a

primeira, em 2011, cerca de 70 % da população residente, e as restantes

18% e 12%, o que traduz a macrocefalia e forte polarização da freguesia

sede de concelho, e em particular da vila de Alcochete. De notar, no

entanto, que em termos de área é também a freguesia Alcochete que

possui um território mais vasto, ocupando cerca de 93,1% do concelho,

em contraste com os 3,7% e 3,2% de Samouco e São Francisco, ainda

assim a concentração populacional ocorre fundamentalmente na sua

sede (a vila possuía, em 2011, 10.663 habitantes, 60% do total do

concelho e 87% da freguesia) uma vez que os outros dois aglomerados

da freguesia - Passil e Fonte da Senhora - têm uma dimensão

populacional pouco expressiva, embora tenham vindo a ganhar

protagonismo ao longo das últimas duas décadas. Também a população

residente, fora dos aglomerados urbanos, é residual (apenas 0,7%), não

se tratando de um concelho marcado por fenómenos de dispersão

preocupantes, sobretudo se comparado com alguns concelhos vizinhos.

Apesar da dinâmica urbanística e demográfica sem precedentes – a

população concelhia aumentou 73%, entre 1991 e 2011 e o número de

alojamentos praticamente duplicou (aumentou 98%) – Alcochete tem

conseguido manter-se fiel às suas tradições e identidade, preservando

uma imagem associada à qualidade paisagística, às características

naturais que a sua frente de estuário proporciona e à ruralidade do seu

vasto território agroflorestal bem preservado e de elevado potencial

produtivo

11

Gráfico 1 | Variação  da população residente e de alojamentos  em 
Alcochete por freguesia (2001-2011)

Fonte: INE, Censos, 2001 e 2011
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Dinâmica urbanística

No contexto da atratividade residencial Alcochete possui características

diferenciadas dos seus concelhos vizinhos, marcados por fenómenos de

suburbanização com várias décadas; apesar do crescimento exponencial

que Alcochete conheceu ao longo dos últimos anos, tem-se vindo a

revelar capaz de atrair uma população mais jovem e qualificada (em

2011, 53% da população tinha menos de 40 anos, e apenas 14% tem 65

ou mais anos e a taxa de natalidade era uma das mais altas da AML,

10%), embora apenas fora dos núcleos urbanos tradicionais, tendência

que importa contrariar, investindo agora na promoção da atratividade

residencial, na revitalização económica e na melhoria do ambiente

urbano nos núcleos antigos, marcados pelo despovoamento e

degradação (física) crescentes.

Contudo, a este crescimento exponencial não é alheio o aparecimento

de alguns fenómenos de exclusão social que importa combater,

promovendo a par da coesão territorial que marca Alcochete, a coesão

social e a integração transversal da população presente nestas

comunidades mais desfavorecidas. Os principais focos identificados pela

autarquia como territórios desfavorecidos (no âmbito do DLBC Urbano

da Península de Setúbal) abrangem uma população de cerca de 5.100

pessoas, a grande maioria residentes no núcleo urbano do Samouco

(3000), encontrando-se os restantes 2.100 distribuídos pelos designados

Bairros (sociais) de Alcochete, de entre os quais de destaca o Bairro

Valbom, os núcleos urbanos de Fonte da Senhora e Passil e os Bairros do

Terroal e Maçãs (antigas AUGI).

O parque edificado concelhio (que contabilizava, em 2011, 4575 edifícios,

dos quais 65% na freguesia de Alcochete) é relativamente recente,

havendo apenas 15% de edifícios construídos antes de 1945 (considera-

se idade técnica limite de um edifício ± 70 anos) sendo que 25% foram

contruídos já neste século. Em termos de estado de conservação, em

2011, a proporção de edifícios com necessidade de grandes reparações

ou muito degradados no total do concelho era de 4%, sendo que na

freguesia de Alcochete estes representavam 5%, no Samouco 2% e em S.

Francisco 2%.
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Gráfico 2 | Edifícios por época de construção. 

Fonte: INE, Censos, 2011
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Em termos de características morfológicas e de utilização 70% dos

edifícios recenseados no concelho tinham 1 ou 2 pisos e 94% eram

exclusivamente residenciais, o que espelha o perfil monofuncional dos

aglomerados urbanos de Alcochete.

Quanto aos alojamentos, 8.829 no total em 2011 (70% situados na

freguesia de Alcochete), cerca de 76% eram de residência habitual e 14%

encontravam-se vagos, o que coloca o peso da residência sazonal nos

10%, valor ligeiramente abaixo do registado na década anterior (12%).

Na ótica do desenvolvimento urbano o município é possuidor de um

conjunto de intenções em termos de intervenções que prevê desenvolver

no futuro. Para além da dirigida ao Núcleo Antigo de Alcochete, existe

igualmente a ambição em promover a reabilitação/ revitalização integral

no Núcleo Antigo do Samouco, do Núcleo Antigo de São Francisco, do

Monte Passil e da área do Valbom.

Dinâmica do tecido produtivo

A vila de Alcochete para além de concentrar a maior parte da população

residente agrega também a grande maioria dos equipamentos coletivos e

sobretudo de hierarquia superior no contexto municipal, do comércio,

serviços e emprego, embora neste contexto também as áreas de

acolhimento empresariais do Passil e do Batel assumam expressão.

Notória é também a crescente capacidade que o concelho tem

demonstrado na atração de novas empresas, em setores tão diversos,

como a floricultura/horticultura, as grandes unidades comerciais, e a

logística/distribuição, o que começa já a contribuir para a autonomia

funcional ao nível do emprego – em 2011, cerca de 41% da população

residente empregada trabalhava no concelho.

Esta dinâmica recente conferiu a Alcochete um novo posicionamento no

quadro metropolitano, introduzindo melhorias na qualidade de vida da

sua população, designadamente com o reforço da rede de serviços e

equipamentos coletivos, possuindo agora um bom nível de capital

humano – cerca de 18% dos residentes em 2011 tinha completado o

ensino superior, face a apenas 6% em 2001; e 9% dos residentes

desempenha funções intelectuais ou científicas
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Figura 3 | Movimentos pendulares de e para Alcochete  – Top cinco dos concelhos e top três das atividades económicas
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Fonte: INE, Censos 2011
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Mobilidade e acessibilidade

Apesar da melhoria significativa que a acessibilidade ao exterior registou,

a nível interno, verificam-se ainda fragilidades assinaláveis, sobretudo no

que se refere às características físicas da rede viária. Porém, a maior

debilidade neste domínio encontra-se no padrão de mobilidade dos

residentes, que por via de um modelo de urbanização fragmentado e da

relativa dispersão da urbanização recente, associada a uma insipiente e

pouco atrativa oferta de transporte público, se encontra

maioritariamente ancorado no transporte individual, daí a pertinência da

questão da mobilidade urbana, enquanto elemento basilar da

sustentabilidade do modelo de desenvolvimento urbano.. Neste

contexto, e na ótica de promoção do modelo multimodal, é fundamental

aumentar a atratividade de duas componentes essenciais do sistema de

transportes intra e interlocal:

 por um lado do transporte coletivo, o que implicará o

envolvimento de diversos agentes, e que deverá passar pela

melhoria do nível de serviço (cobertura territorial e temporal), da

sua qualidade (localização das paragens e instalação de abrigos

que promovam o conforto e a segurança), e, no caso de Alcochete,

da adoção de soluções de transporte inovadoras (e

energeticamente mais eficientes) adequadas à articulação entre

os núcleos urbanos e os territórios de baixa densidade;

 e por outro dos modos suaves, que no contexto de Alcochete se

podem afirmar como uma interessante alternativa, atendendo às

características físicas do território e à distribuição espacial dos

principais polos de atração/geração de fluxos, melhorando as

condições de segurança de circulação de peões e bicicletas

(criando se necessário vias reservadas para as bicicletas),

parqueamentos em locais –chave, etc.

No contexto do Arco Ribeirinho Sul é ainda notória a excentricidade de

Alcochete, pelo que este se deverá afirmar explorando as características

diferenciadoras que possui, com reforço do seu papel enquanto espaço

de excelência para o desenvolvimento de atividades turísticas, de recreio

e lazer vocacionadas para o estuário, frente ribeirinha e espaços naturais

e recreativos que lhes estão associados, mas sempre em estreita

articulação com a promoção das suas singularidades, tradições e cultura,

sendo para isso crucial promover a requalificação, revitalização e

divulgação do principal espaço identitário do concelho – a vila de

Alcochete.

A singularidade de Alcochete só será valorizada pela potenciação das

suas características endógenas, geradoras de um contexto único no seio

da AML. O seu potencial reside na capacidade de promover o

desenvolvimento urbano, social, ambiental e económico, numa

perspetiva de equilíbrio entre as diferentes dimensões do seu território,

mantendo a sustentabilidade e coesão do interface urbano-rural-natural

De seguida (ver caixa 1, 2 e 3) apresentam-se, também, as principais

conclusões retiradas dos fóruns de participação realizados no âmbito do

PEDUS de Alcochete
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CONCLUSÕES DO FÓRUM “INVESTIR NO NÚCLEO ANTIGO DE

ALCOCHETE”

 Para a generalidade dos participantes, Alcochete tem elevado

potencial turístico, mas carece de uma oferta turística

diferenciadora. As dormidas são residuais e comércio muito

centrado na restauração, sendo importante reabilitar o

edificado, refuncionalizando-o para unidades de alojamento e

criando oferta de alojamento;

 Uma parte significativa dos participantes entende que a

melhoria da atratividade do Núcleo Antigo passa também pela

melhoria da acessibilidade e a mobilidade, pela fixação e

atração de população jovem e pela dinamização do tecido

económico;

 O comércio tradicional e a animação turística e cultural foram

apontadas como as atividades sobre as quais se deve ancorar o

a promoção dos negócio e criar emprego. Neste sentido, o

ambiente urbano, o espaço público e o património, e a

promoção dos modos de mobilidade suave surgem, na ótica

dos participantes, como as áreas prioritárias de intervenção, no

âmbito de uma qualificação;

 A complexidade legal e a dificuldade no acesso a informação

sobre financiamentos comunitários são encarados como

principais constrangimentos às intervenções no centro urbano.

Adicionalmente foi amplamente consensual a importância do

apoio técnico e dos incentivos fiscais na dinamização e

reabilitação do Núcleo Antigo.

Figura 4 | Inquérito dirigido aos participantes do Fórum

a) Enquadramento e dinâmicas territoriais

Caixa de texto 1 | Principais conclusões retiradas do processo de envolvimento - Fórum “Investir no Núcleo Antigo de Alcochete””



CONCLUSÕES DO FÓRUM “INTEGRAÇÃO SOCIAL NO NÚCLEO

HISTÓRICO DE ALCOCHETE”

 O combate à exclusão é encarado, pelos participantes, como

um desafio prioritário para a melhoria da atratividade do Núcleo

Antigo.

 A população idosa isolada, o abandono e insucesso escolar e

carência de respostas na área da saúde, designadamente ao

nível da saúde mental, são apontadas como os principais

constrangimentos à integração no Núcleo Antigo.

 Também ficou patente a ideia que é preciso valorizar o espaço

público do Núcleo Antigo envolvendo residentes, comerciantes

no sentido de o tornar mais inclusivo. Existem edifícios com

condições de habitabilidade precárias e degradadas, havendo

portanto a necessidade reabilitar para habitação social.

 Para os participantes, as intervenções a promover devem visar,

sobretudo, a inclusão de desempregados de longa duração, a

formação e o apoio ao arrendamento para famílias com

carências habitacionais.
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Caixa de texto 2 | Principais conclusões retiradas do processo de envolvimento - Fórum “Integração Social no Núcleo Antigo de Alcochete”

Figura 5 | Inquérito dirigido aos participantes do Fórum
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CONCLUSÕES DO FÓRUM “VIVER E TRABALHAR NO NÚCLEO HISTÓRICO

DE ALCOCHETE”

 A melhoria das acessibilidades e a mobilidade, a requalificação

do espaço público e do edificado são apontados como os

principais desafios que se colocam à melhoria da atratividade

do Núcleo Antigo.

 O comércio tradicional e a eficiência energética nos

equipamentos públicos são identificadas como áreas

prioritárias de intervenção no âmbito do desenvolvimento e

qualificação de um Núcleo Antigo sustentável.

 A dinamização e divulgação das atividades do Núcleo Antigo

(para o exterior e para os próprios residentes do concelho), bem

como a promoção de atividades de rua/ ar livre foi igualmente

uma necessidade identificada pela globalidade dos

participantes.

 As dificuldades de estacionamento é tida como um grande

constrangimento à qualidade de vida no Núcleo Antigo. Para os

participantes, medidas que vão no sentido estímulo ao

mercado de arrendamento é são fundamentais para a melhoria

da qualidade de vida no Núcleo Antigo.
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Caixa de texto 3 | Principais conclusões retiradas do processo de envolvimento - Fórum “Viver e Trabalhar no Núcleo Antigo de Alcochete”

Figura 6 | Inquérito dirigido aos participantes do Fórum
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a) Enquadramento e dinâmicas territoriais



b) Análise SWOT
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FORÇAS FRAQUEZAS

Bom nível de capital humano (dinâmicas demográficas e socioeconómicas 

positivas);

Forte identidade cultural e tradição;

Valor ecológico e elevada qualidade paisagística e ambiental;

Capacidade de acolhimento do crescimento populacional;

Dinâmicas de intervenção recentes no espaço público, em concreto na frente 

ribeirinha da vila (PARFRA).

Falta de recursos financeiros por parte dos proprietários para a requalificação 

do edificado;

Dificuldade de adaptação do comércio tradicional e de proximidade aos 

padrões de procura atuais;

Dificuldade de implementação de uma rede de mobilidade eficiente e 

hierarquizada, numa ótica de qualificação, coesão e sustentabilidade do 

território metropolitano.

Localização geográfica face à cidade de Lisboa e posicionamento de charneira 

com os territórios envolventes;

Dimensão estuarina com potencial para o desenvolvimento de atividades 

económicas (recreio náutico, pesca desportiva, aquacultura, etc);

Crescimento da procura de atividades associadas ao turismo/ recreio e lazer de 

natureza;

Manutenção da atratividade residencial do concelho e crescente afirmação da sua 

autonomia funcional

Posição periférica no contexto do Arco Ribeirinho Sul;

Favorecimento da urbanização nas coroas periféricas dos aglomerados 

ribeirinhos, em detrimento da consolidação demográfica dos núcleos antigos;

Degradação do tecido urbano, social e económico nos núcleos antigos;

Reduzido grau de cobertura (espacial e temporal) de transportes públicos.

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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2. Estratégia de Desenvolvimento Urbano



a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
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.

A construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano

Sustentável de Alcochete (PEDUS) teve como base um processo

dinâmico, que procurou o envolvimento alargado da população e a

participação dos atores chave, indispensáveis à construção de uma visão

para o futuro do território no horizonte 2020 e, particularmente, para a

vila de Alcochete .

A abordagem metodológica à construção deste PEDUS teve um carater

interativo e dinâmico, tendo os trabalhos desenvolvidos

compreendendo uma análise documental dos vários documentos

relevantes à elaboração deste PEDUS, uma recolha e tratamento

estatístico de indicadores relevantes (demográficos, económicos, sociais,

físicos, etc.), um extenso processo de auscultação de atores,

materializado atavas da realização de 3 fóruns temáticos , assim com a

realização de reuniões com o executivo e a equipa técnica da Câmara

Municipal de Alcochete.

Da triangulação dos elementos de diagnóstico obtidos através da analise

documental e estatística, com as contribuições recolhidas nos espaços

de interação com os stakeholders (fóruns e reuniões), resultou uma

caraterização da situação atual do concelho, designadamente os seus

pontes fracos e pontos fortes, oportunidades e desafios. A partir deste

retrato foi possível consolidar uma visão partilhada para o território, bem

como as linhas orientadores (objetivos estratégicos) para a sua

concretização.

A definição dos objetivos estratégicos apoiou-se igualmente num

processo dinâmico, dando continuidade aos processos do Plano

Estratégico Alcochete 2025, do Programa de Ação para a Reabilitação da

Frente Ribeirinha ,do processo de revisão do PDM e do Plano Estratégico

“Alcochete porta do Estuário da cidade com duas margens.”

Uma vez reforçado o alinhamento da estratégia formulada no PEDUS

com os diversos instrumentos, prioridades e objetivos definidos a nível

macro, definiu-se um conjunto de ações, selecionadas de acordo com a

sua capacidade de contribuir e concretizar a estratégia delineada e que,

como forma de responder ao solicitado no aviso de concurso, se

desdobraram em três planos de ação distintos, mas integrados no

PEDUS: Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU), o Plano de

Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) e o Plano de Ação Integrado

para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD).

De referir que a vigência deste Plano se estenderá ao longo do horizonte

temporal 2020, em simultaneidade com a calendarização prevista no

quadro de apoio no âmbito do Portugal 2020, cuja candidatura se efetiva

através do presente PEDUS.

Sublinhe-se que o processo de construção deste PEDUS foi capaz de

sensibilizar e mobilizar atores privados para uma participação ativa na

persecução dos objetivos definidos. Assim, o investimento público

previsto irá promover a alavancagem de cerca de 2,95 milhões de euros

de investimento privado.



a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
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Figura 7 | Processo de construção do PEDU. 
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Figura 8 | Diapositivos dos fóruns realizados no âmbito do PEDUS de Alcochete
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a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
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Figura 9 | Momentos de participação, envolvimento e auscultação – Fórum “Investir no Núcleo Antigo de Alcochete”
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a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
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Figura 10 | Momentos de participação, envolvimento e auscultação – Fórum “Integração Social no Núcleo Antigo de Alcochete”
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a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
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Figura 11 | Momentos de participação, envolvimento e auscultação – Fórum “Viver e Trabalhar no Núcleo Antigo de Alcochete”
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a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
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Figura 12| Divulgação de medidas de incentivo à reabilitação no âmbito do PEDU de Alcochete
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a) Processo de construção do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano



A implementação e concretização das ações no âmbito do PEDU

arrastam consigo a necessidade de antecipar os desafios e os fatores

críticos que estão colocados e sem os quais não é possível alcançar os

resultados e as metas propostas:

O desafio da coesão territorial e urbana – considerando crítica a

necessidade de promover a dinâmica do núcleo antigo numa perspetiva

integrada - na perspetiva habitacional, económica e cultural, bem com a

valorização dos seus ativos arquitetónicos e patrimoniais;

O desafio associado à geração de emprego qualificado nos centros

urbanos como foco de atração de residentes e utilizadores – O elemento

crítico para este desafio é os diferentes atores terem capacidade para

fazerem um bom aproveitamento dos incentivos e das políticas ativas de

emprego, no âmbito das medidas do FSE do PT2020, para promover e

dinamizar o empreendedorismo, o emprego e os projetos inovadores;

O desafio da inclusão social – naturalmente considerando alguns dos

traços mais caraterísticos da população que reside nos núcleos antigos e

onde se verificam fenómenos críticos como o envelhecimento, o

isolamento e a insegurança, os quais é importante inverter e para o qual

o fator critico que está colocado é a capacidade dos diferentes serviços

públicos e privados se articularem e cooperarem;

O desafio da mobilidade sustentável e do acesso a funções urbanas (à

escala local e sub-regional) – na ótica crítica da mobilidade nos

perímetros urbanos, aproveitando as condições topográficas favoráveis;

na relação entre os polos urbanos – torna-se fator crítico para a

concretização deste desafio a integração dos diferentes operadores e

decisores públicos se privados numa estratégia comum (o PAMUS é um

primeiro passo) que considere as várias escalas de intervenção (inter-

regional, interurbano e urbano-rural);

O desafio ligado à proteção e salvaguarda dos recursos naturais e

paisagísticos – que estabelece uma simbiose entre o núcleo antigo e o

estuário do Tejo, facto que permite afirmar Alcochete como o território

por excelência onde se pode observar a beleza natural do rio Tejo. O fator

crítico predominante está associado à capacidade das várias entidades,

com jurisdição sobre o estuário, rio tejo e biodiversidade cooperarem.

É, ainda, possível acrescentar alguns fatores críticos que importa reter e

ultrapassar para que o sucesso e os resultados do PEDU sejam

alcançados:

b) Desafios e fatores críticos de sucesso
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O fator crítico de articulação e relação entre os vários instrumentos de

política pública e instrumentos financeiros disponíveis - para os domínios

críticos da reabilitação urbana, mobilidade sustentável e comunidades

desfavorecidas, permitindo a concertação de entidades públicas e

privadas;

O fator crítico associado à articulação entre os instrumentos de

planeamento estratégico e de base programática – de escala nacional,

regional e local e ligados aos diversos domínios (social, economia,

ordenamento do território, ambiente, cultura, etc.);

O fator crítico ligado à promoção, integração e relação dos vários

stakeholders no processo - aos privados e associativos – enquanto atores

conhecedores da realidade económica e financeira do território;

O fator crítico associado à capacitação técnica dos atores envolvidos no

processo - no sentido de tornar mais eficaz a implementação, o

acompanhamento e a avaliação dos projetos.

Destacar que os desafios e fatores críticos encontram-se amplamente

integrados e articulados entre si convergindo numa lógica de

interdependência.

b) Desafios e fatores críticos de sucesso
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c) Visão
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Partindo da identificação das principais forças e fraquezas do concelho,

as oportunidades e ameaças ao desenvolvimento do território, foi

possível construir uma visão de um futuro desejável partilhada pelos

stakeholders, para o território de Alcochete no horizonte 2020.

O que se propõe é uma Visão integrada, focalizada nos domínios social,

económico, urbanístico e ambiental: “Alcochete um território dinâmico,

atrativo e qualificado onde as funções residir, trabalhar, investir e visitar

encontram ofertas diferenciadoras no contexto da sua inserção no

sistema urbano da Área Metropolitana de Lisboa”.

Reforçar a importância do processo de participação, que se apoiou em

fóruns temáticos, que envolveram os stakeholders – população,

comerciantes, investidores e entidades da esfera social/ educativa

.

Definidas as linhas orientadoras da estratégia e a projeção de uma Visão

colocou-se a necessidade de definir os objetivos estratégicos, os quais

possuem forte alinhamento com os domínios do crescimento

sustentável e inclusivo, do Acordo de Parceria – Portugal 2020 e com as

orientações estratégicas da EIDT da AML e desdobram-se e articulam-se,

posteriormente, com os objetivos do PARU, PAMUS E PAICD

:

As linhas-força da estratégia estão sintetizadas e encontram expressão

numa ideia matriz: a competitividade e a coesão são duas faces da

mesma moeda. E só com apostas em prioridades do desenvolvimento

urbano, que promovam a inclusão social, o sucesso escolar, o emprego e

atratividade e a competitividade dos territórios, é possível promover um

desenvolvimento sustentável.

d) Objetivos estratégicos

Visão

“Alcochete um território 
dinâmico, atrativo e 
qualificado onde as 

funções residir, trabalhar, 
investir e visitar encontram 
ofertas diferenciadoras no 
contexto da sua inserção 

no sistema urbano da Área 
Metropolitana de Lisboa”.

OE1 | Alcochete 
2020 – Promover a 

Reabilitação 
Urbana e a 

Centralidade 
Funcional 

OE2 | Alcochete 
2020 – Reforçar a 
Coesão Territorial 
e a Inclusão Social 

OE 3 | Alcochete 
2020 – Projetar a 
Conetividade e a 
Sustentabilidade 

OE4 | Alcochete 
2020 – Fomentar 
uma Governação 

Cooperativa e 
Partilhada 

Figura 13 | Visão e Objetivos Estratégicos. 
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Partindo da visão, foram estabelecidos os objetivos estratégicos

Objetivo Estratégico 1 | Alcochete 2020 – Promover a Reabilitação

Urbana e a Centralidade Funcional

A tónica fundamental para concretizar este objetivo passa por dotar o

espaço central da Vila de dinâmica residencial, comercial, económica e

cultural, promovendo a atratividade de novas funções e afirmando uma

urbanidade qualificada a partir dos seus valores patrimoniais. Pretende-

se (re)criar o espaço dotando-o de valor urbanístico, a partir do qual se

desenvolvem oportunidades puxadas pela atratividade e pela promoção

de ações ligadas com a qualificação urbana e funcional deste território,

marcado pela identidade e memória.

Objetivo Estratégico 2 | Alcochete 2020 – Reforçar a Coesão Territorial e a

Inclusão Social

As problemáticas sociais identificadas na área de intervenção validam a

necessidade de ações capazes de inverter as externalidades sociais,

traduzindo-se na melhoria da qualidade de vida e na promoção da

coesão e da inclusão. É essencial tornar o território mais inclusivo e

atrativo, fortalecendo e integrando as comunidades desfavorecidas,

através de ações materiais e imateriais que reforcem o seu papel na

sociedade.

Objetivo estratégico 3 | Alcochete 2020 – Projetar a Conetividade e a

Sustentabilidade

A conetividade e mobilidade sustentável constituem-se como um marco

fundamental, considerando as condições naturais que o território

oferece, partindo naturalmente de projetos ligados à promoção dos

modos suaves e à utilização sustentável dos meios próprios, em plena

relação com os valores naturais do estuário do Tejo. A integração de

Alcochete, no contexto do território alargado da AML, é essencial tendo

como ponto de partida uma oferta alargada de meios de comunicação,

da esfera coletiva e privada.

Objetivo Estratégico 4 | Alcochete 2020 – Fomentar uma Governação

Cooperativa e Partilhada

A definição de uma estratégia de desenvolvimento urbano exige a

definição de um pacto entre agentes do território. As entidades

envolvidas devem encarar este momento como um processo de

benefícios comuns, apoiados na promoção do diálogo e no

acompanhamento e monitorização dos objetivos e projetos. Alcochete

deve fomentar as bases do projeto coletivo, concertando, integrando e

partilhando os seus projetos, ideias e expetativas.

d) Objetivos estratégicos



32PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

A estratégia estabelecida no PEDU contribui para a concretização dos

objetivos e da estratégia da AML e encontra-se em consonância com os

instrumentos de gestão territorial.

EIDT da área metropolitana de lisboa

Verifica-se uma estreita articulação entre o PEDU de Alcochete e a

estratégia da AML, fundamentalmente com a Prioridade Estratégica 1

“Sustentar a atratividade do território na complementaridade de um

tripé composto pelas dimensões do turismo, qualidade de vida e base

ecológica” e a Prioridade Estratégica 3 “Acentuar a força patrimonial e

cultural da AML”.

A EIDT define quatro linhas estratégicas de desenvolvimento (LED), sendo

que o PEDU dá cobertura, no essencial, às temáticas enquadradas na

LED “Valorização das experiências e vivências humanas e sociais

propiciadas pelo território”, cujo objetivo geral é o “reforço da

atratividade do território à fixação de pessoas”.

O PEDU consolida ainda a LED “Valorização do primado da

sustentabilidade”, na qual os OE1 e OE3 têm particular enfoque.

Já no contexto dos projetos/ objetivos estruturantes da EIDT AML,

“estabelecem-se três eixos estratégicos que agregam as prioridades

assumidas para o território da AML”. O PEDU encontra-se

particularmente alinhado com a:

“Valorização do património ambiental, histórico e cultural da

frente ribeirinha e dos centros históricos”;

“Reabilitação urbana, como condição de transição para a

sociedade de baixo carbono”.

A EIDT estabeleceu Objetivos Estruturantes Centrais (objetivos 1 e 2),

Objetivos Específicos que os pretendem complementar (objetivos 3 e 4),

e Objetivos Transversais (objetivos 5 e 6). Atendendo à focalização do

PEDU nas PI inscritas, verifica-se que:

Todos os OE do PEDU possuem alinhamento com o Objetivo Transversal

5, “Imperativo da promoção da coesão territorial na AML como princípio

implícito à estruturação das intervenções metropolitanas”;

O OE2 (PEDU) possui alinhamento com o Objetivo Transversal 6

“Estruturação de uma rede regional de resposta ágil e flexível para a

inclusão ativa”;

Os OE1, OE2 e OE3 (PEDU) apresentam ligação com Objetivo Central 1,

“Valorização da base ecológica da região como veículo de promoção da

atratividade territorial dirigida à visitação, turismo e à promoção da

qualidade de vida da região”;

e) Articulação com os instrumentos de planeamento



33PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

A estratégia estabelecida no PEDU contribui para a concretização dos O

OE3 (PEDU) apresenta forte alinhamento com o Objetivo Complementar

3, “Otimização do sistema de mobilidade”.

Conclui-se que o PEDU de Alcochete contribui de forma objetiva para a

concretização das metas da EIDT.

Plano Regional Ordenamento Territorial AML

Um dos quatros objetivos fundamentais do PROT está associado à

“promoção da qualificação urbana, nomeadamente das áreas urbanas

degradadas ou socialmente deprimidas, bem como das áreas periféricas

ou suburbanas e dos centros históricos”. É, ainda, colocada ênfase na

“recuperação e reabilitação dos edifícios, o tratamento cuidado dos

espaços públicos (…)”.

No contexto da visão estratégica, o PROT estabelece medidas,

destacando-se a:

A coerência do OE1 e OE3 (PEDU) com a medida “Qualificação do

território elegendo o ambiente e o património como fatores de

competitividade”;

O forte alinhamento do OE1, OE2 e OE3 (PEDU) com a medida “Promoção

habitacional (…) estimulando o repovoamento das áreas urbanas

centrais”;

O total alinhamento do OE2 (PEDU) com a medida “Integração urbana e

social de grupos social e economicamente desfavorecidos”;

A coerência do OE1 e OE3 (PEDU) com a medida “Incremento do lazer e

do turismo”.

Plano Diretor Municipal de Alcochete

O PDM (1997), possui um elevado grau de desatualização, facto que foi

reconhecido pela Autarquia pouco tempo depois da sua entrada em

vigor. A revisão iniciou-se em 2000.

Constrangimentos de natureza diversa têm impedido a sua conclusão.

Não existem, por isso, de momento, elementos que permitam avaliar o

grau de integração da estratégia do PEDU com as orientações

estratégicas do PDM.

É de notar, no entanto, que já em 1995, o município estabelecia como

linhas estratégicas:

“Melhorar a qualidade de vida da população residente;

“Valorizar a vila de Alcochete.”

Tratam-se de orientações de elevada transversalidade e cujo alcance

decorre da implementação de ações de domínios diversos (social,

requalificação do ambiente urbano, diversificação económica, etc.),

dando enquadramento aos OE do PEDU.

.

e) Articulação com os instrumentos de planeamento
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O processo de definição e delimitação da ARU

O processo de delimitação da ARU é promovido num contexto de

crescente aposta na consolidação, reabilitação e valorização dos núcleos

urbanos, tendo a Autarquia reconhecido, no documento de delimitação,

que a “regeneração urbana do núcleo antigo da vila de Alcochete é uma

exigência incontornável, depende da recuperação do parque edificado e

da diversificação de usos, da revitalização do comércio tradicional e da

capacidade de captação de novas atividades económicas, na instalação

de equipamentos sociais e culturais e na melhoria das condições de

acessibilidades.”

O perímetro da ARU integra todo o conjunto construído até ao início do

séc. XX e onde se encontram as principais referências patrimoniais do

concelho; e a frente ribeirinha adjacente, dando enquadramento e

continuidade às recentes intervenções promovidas pelo município no

espaço público. Com esta delimitação assegura-se uma intervenção

integrada que alia a reabilitação do edificado, a revitalização do tecido

comercial, a qualificação do espaço público e acessibilidade.

.

e) Articulação com os instrumentos de planeamento



35PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Sendo a questão da acessibilidade e mobilidade ao núcleo antigo de

Alcochete uma das fragilidades identificadas – desqualificação e reduzida

legibilidade do principal acesso à vila, falta e desordenamento do

estacionamento, ausência de alternativas ao transporte individual inter e

intraconcelhias, etc. – associada à necessidade de melhorar a qualidade

do ambiente urbano justificam em pleno a mobilização da PI 4.5 –

“Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de

territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da

mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação

relevantes para a atenuação”.

No âmbito desta PI, as ações a implementar procuram promover:

- a utilização de modos de mobilidade suave (bicicleta e pedonal), mais

sustentáveis ambiental e economicamente – ocupam menos espaço na

via pública, consomem reduzidos recursos financeiros e não emitem

gases para a atmosfera – e adequados a um modelo de vida urbana mais

saudável, dinâmico e vivido;

- a promoção do cidadão multimodal, reforçando a utilização do

transporte público coletivo em articulação com os modos suaves.

No contexto do POR Lisboa a mobilização desta PI tem enquadramento

no Eixo do Desenvolvimento Urbano Sustentável (Eixo Prioritário 8) indo

ao encontro da concretização do Objetivo Específico “Promover a

mobilidade ecológica e com baixa emissão de carbono”.

As intervenções acionadas no contexto da PI 6.5 – “Adoção de medidas

destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades,

recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo

zonas de reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de

redução de ruído” – encontram-se enquadradas no Plano de Ação de

Regeneração Urbana da vila de Alcochete e incluem ações em espaço

público e na reabilitação de edifícios.

No caso concreto da vila de Alcochete a mobilização da PI 6.5 permitirá

dar continuidade às intervenções promovidas no contexto de anteriores

programas de regeneração urbana (apoiados no âmbito de quadros

comunitários anteriores), numas perspetiva de melhoria generalizada da

qualidade de vida da população e do ambiente urbano e de revitalização

da atividade económica. Neste sentido as intervenções centram-se, no

essencial, na requalificação do espaço público, e na reabilitação do

edificado – reabilitação integral de edifícios de habitação (e não de

frações autónomas), e de edifícios dedicados a comércio e serviços.

Atendendo à tendência de esvaziamento do núcleo antigo de Alcochete,

decorrente da degradação do edificado e da desadequação das

habitações aos padrões atuais de procura entende-se como fundamental

promover uma intervenção profunda nos edifícios habitacionais, não

apenas melhorando as suas características estruturais e a sua imagem,

mas também adaptando-os às necessidades atuais das famílias que

procuram Alcochete para viver.

f) Prioridades de Investimento a mobilizar
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Num contexto urbano onde a presença de edifícios devolutos e pouco

aproveitados é expressiva, a sua reconversão e reutilização constitui uma

oportunidade para a melhoria da imagem urbana de Alcochete, para a

dinamização das vivências e para o aumento da competitividade urbana

da vila enquanto motor central do desenvolvimento concelhio.

A definição do Plano de Ação para as Comunidades Desfavorecidas

promovidos no contexto do PEDU de Alcochete propõe um conjunto de

intervenções que implicam a mobilização da PI 9.8 – “Concessão de apoio

à regeneração física, económica e social das comunidades desfavorecidas

em zonas urbanas e rurais” – uma vez que se reconhece que um contexto

urbano qualificado é premissa essencial para a promoção da coesão

social e da melhoria das condições de vida da população, em particular

se esta se caracterizar por uma maior fragilidade socioeconómica.

Assim as intervenções previstas e acionadas no âmbito da PI 9.8

procuram no essencial requalificar o espaço público, melhorando a sua

imagem e o ambiente urbano, promovendo o aumento da segurança e a

prevenção de comportamentos ilícitos, e aumentando a resiliência

territorial.

Destacar que, neste contexto, é ainda mobilizada a PI 9.1 – “Promover a

inclusão social e combater a pobreza e a discriminação: apoio a medidas

de inclusão ativa de comunidades marginalizadas e grupos de risco” –

pelo facto de se considerar que a intervenção física (prevista na PI 9.8)

deve ser complementada e articulada com intervenções de âmbito

imaterial, de base social, que procuram fomentar a empregabilidade,

integrar a população mais vulnerável e integrar as comunidades

emigrantes.

.

f) Prioridades de Investimento a mobilizar

PI Fundo Investimento total Montante Fundo
Montante Fundo a alocar ao 

instrumento financeiro

4.5 FEDER 1 788 941 € 894 471 €

6.5 FEDER 775 208 € 387 604 € 6 000 000 €

9.8 FEDER 1 311 892 € 655 946 € 3 000 000 €

9.1 FSE 260 000 € 130 000 €

Quadro 1 | Investimento total por prioridade a mobilizar



3. Planos de Ação



3.1 PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | 
PARU | Núcleo Antigo de Alcochete



Os objetivos do PARU do Núcleo Antigo Alcochete (definidos no âmbito

da estratégia do PEDU) foram estabelecidos através de um processo de

análise do contexto territorial (de âmbito social, económico, cultural e

patrimonial, urbanístico e ambiental), de articulação de instrumentos e

propostas de intervenção e ainda com o contributo obtido a partir do

envolvimento de atores relevantes do território, através de fóruns.

Os objetivos do PARU são subsidiários dos objetivos do PEDU, sem

deixarem de ter objetivos específicos que orientam as suas ações

concretas.

Tendo em vista envolver, desde o início do processo, os atores- chave do

território foram organizados um conjunto de momentos de participação

e de auscultação. Foram realizados os seguintes momentos de

participação, de âmbito temático, a saber:

 O fórum “Investir no Núcleo Antigo de Alcochete”, realizado no dia

13 de Julho;

 O fórum “Integração Social no Núcleo Antigo de Alcochete”,

realizado no dia 14 de Julho;

 O fórum “Viver e Trabalhar no Núcleo Antigo de Alcochete”,

realizado no dia 15 de Julho.

Este conjunto de momentos de auscultação contribuíram para solidificar

de forma coerente a matriz estratégica desenhada e concertar um

conjunto de projetos prioritários, tendo participado algumas dezenas de

stakeholders (ver diapositivos e fotos nas sessões assinaladas e principais

conclusões).

O município de Alcochete iniciou, em 2009, um processo relevante de

investimento no domínio da reabilitação urbana, através da

implementação do Programa de Ação para a Regeneração Urbana da

Frente Ribeirinha de Alcochete (PARFRA) 2009-2014.

Este programa permitiu o desenvolvimento de um conjunto significativo

de ações, ligadas ao domínio físico e imaterial, tendo consolidado uma

nova dinâmica de vivência do espaço público e a promoção do tecido

produtivo, nomeadamente através de operações dirigidas à revitalização

do espaço público que se revelaram ganhadoras e importantes para a

promoção da qualidade de vida e para a melhoria da imagem urbana.

Dando continuidade à estratégia do PAFRA e procurando alavancar

investimentos e projetos integrados nessa estratégia e executados o

município definiu um objetivo estratégico que, por sua vez, se articula e

suporta na matriz estratégica do PEDU de Alcochete.

39PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

i) Objetivos e envolvimento dos vários atores no território a intervir



Neste contexto, o objetivo estratégico, no qual este PARU se enquadra

consiste,“OE1 | ALCOCHETE 2020 – PROMOVER A REABILITAÇÃO URBANA E A

CENTRALIDADE FUNCIONAL” Partindo deste objetivo estratégico foram

definidos quatro objetivos específicos (OEsp), os quais se interligam

totalmente com os objetivos definidos no âmbito da ARU do núcleo a

antigo de Alcochete.

Objetivo especifico 1.1 | “Melhorar a qualidade urbana do centro da Vila de

Alcochete no sentido de dissipar, de forma progressiva, o problema dos

imóveis devolutos e dos vazios urbanos”

A promoção da qualidade do ambiente urbano e da respetiva imagem

constituem a base fundamental da estratégia de (re)centrar o centro da

vila de Alcochete, promovendo a ocupação do tecido edificado – na

perspetiva residencial, do comercio e dos serviços. Neste contexto, é

decisivo promover a recuperação e a valorização dos imóveis

degradados e dos terrenos expectantes, afastando externalidades

associadas com a degradação urbana, a insegurança e a falta de higiene

que contribuem para a diminuição da qualidade de vida e para uma

imagem pouco qualificada do território;

i) Objetivos e envolvimento dos vários atores no território a intervir
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Melhorar a qualidade urbana do centro da Vila de Alcochete no
sentido de dissipar, de forma progressiva, o problema dos imóveis
devolutos e dos vazios urbanos

OEsp
1.1

Com base num processo de participação e 
envolvimento de atores

OE1 | ALCOCHETE 2020 – PROMOVER A REABILITAÇÃO URBANA E A 
CENTRALIDADE FUNCIONAL

Preservar os elementos arquitetónicos e patrimoniais em
presença, de forma a garantir a conservação das características
arquitetónicas dos edifícios classificados e sua envolvente, bem
como dos edifícios notáveis

OEsp
1.2

Requalificar os espaços públicos de lazer e de utilização coletiva e 
fomentar as condições de mobilidade e acessibilidade

OEsp
1.3

Reconverter e dinamizar edifícios obsoletos ou devolutos, 
apostando na fixação de perfis de atividades económicas 
diferenciadoras

OEsp
1.4

Figura 14 |Objetivo estratégico e objetivos específicos do PARU de Alcochete

Figura 15 | Edifício devoluto 



Oesp.1.2 | “Preservar os elementos arquitetónicos e patrimoniais em

presença, de forma a garantir a conservação das características

arquitetónicas dos edifícios classificados e sua envolvente, bem como dos

edifícios notáveis”

A concretização de intervenções associadas à promoção, conservação e

qualificação dos principais elementos arquitetónicos constituem-se

como ações essenciais para a projeção do núcleo antigo de Alcochete. O

legado histórico presente neste núcleo é relevante, desde do nascimento

do Rei Dom Manuel I, em 1469, à concessão do foral Manuelino, em 1515,

à presença regular da família real e à existência de vários edifícios

classificados e de notável valor e interesse arquitetónico, que se

encontram inseridos na área de intervenção, permitindo formular uma

estratégia de valorização dos domínios do turismo e da visitação, num

contexto de ampla integração na Área Metropolitana de Lisboa

Oesp.1.3 | “Requalificar os espaços públicos de lazer e de utilização

coletiva e fomentar as condições de mobilidade e acessibilidade” –

O núcleo antigo da Vila de Alcochete é possuidor de condições singulares

considerando o seu posicionamento territorial favorável e a sua relação

direta com o Estuário do Tejo – espaço de enorme valor ambiental,

paisagístico e ecológico – constituindo-se como “o ponto central” da

Reserva Natural do Estuário do Tejo. Neste contexto, afirma-se como

fundamental a requalificação dos espaços públicos e o fomento das

condições de mobilidade e acessibilidade do núcleo antigo (no seu

interior e na sua relação com o exterior). Com efeito, a dimensão do

espaço público e da mobilidade/ acessibilidade encontram-se

amplamente integradas entre si, sendo vitais para a projeção da

qualidade de vida, de uma imagem urbana apelativa e de uma

urbanidade mais inclusiva e próxima;
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Figura 16 | Passeio à Beira-Tejo

i) Objetivos e envolvimento dos vários atores no território a intervir



Objetivo especifico .1.4 | “Reconverter e dinamizar edifícios obsoletos ou

devolutos, apostando na fixação de perfis de atividades económicas

diferenciadoras”

Pretende-se promover uma abordagem funcional alargada que permita

fixar atividades diferenciadoras e inovadoras (caso das industrias

culturais e criativas, entre outras). As caraterísticas históricas,

arquitetónicas, culturais, ambientais e paisagísticas, potenciam a

fixação de atividades, tendo em vista captar e fixar empreendedores,

jovens criativos, artistas que tornem o núcleo antigo de Alcochete num

espaço mais dinâmico, tanto ao nível do tecido privado como do

espaço público.

Destacar que no âmbito do desenvolvimento urbano o concelho de

Alcochete possui outras focos territoriais em que pretende intervir no

futuro, dando continuidade a uma aposta firme e concertada que vem

tendo lugar desde do quadro comunitário anterior. Os focos a

considerar no futuro são: Núcleo Antigo do Samouco, Núcleo Antigo de

São Francisco, Valbom e Monte Passil.
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Figura 17 | Núcleo Antigo de Alcochete

i) Objetivos e envolvimento dos vários atores no território a intervir



A área de reabilitação urbana encontra-se delimitada a norte pelo rio

Tejo, a nascente pelo largo da Feira e pela parcela confinante com a

praça de touros, a sul pelas parcelas que confrontam a avenida 5 de

Outubro e pelas parcelas construídas com frente para a rua Beneficiado

Oliveira, rua Chão do Conde, travessa Chão do Conde, rua Carlos Manuel

Rodrigues Francisco, pelas parcelas que confrontam as pracetas Raul

Carapinha e Padre Cruz e o largo Coronel Ramos da Costa, praça Dr.

Manuel Simões Arrôs e pelas parcelas que confrontam o largo Barão

Samora Correia, a poente pelo largo Marquês de Soydos (ver planta na

página seguinte).

A área de intervenção possui cerca de 18,37 hectares.
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ii) Planta de delimitação territorial do perímetro em que se pretende intervir

PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA | PARU | Núcleo Histórico de Alcochete



ii) Planta de delimitação territorial do perímetro em que se pretende intervir
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Figura 18 | Planta de delimitação territorial da ARU 1 do Núcleo Antigo de Alcochete
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Enquadramento

Nos anos mais recentes, a expansão urbana verificada na periferia foi

indutora de um despovoamento progressivo do núcleo antigo, o que

conduziu a alguma deterioração do parque habitacional e à perda de

competitividade do tecido comercial. Esta expansão urbana deve-se, no

essencial, à construção da Ponte Vasco da Gama, e ao recentrar da

posição de Alcochete no contexto da AML.

Em 2014 foi concluída uma intervenção no espaço público na frente

ribeirinha do Tejo que alterou a silhueta da margem da vila de Alcochete,

dotando o Núcleo Antigo de espaços exteriores de elevada qualidade

arquitetónica e paisagística.

A ARU do Núcleo Antigo de Alcochete, com cerca de 18 hectares e uma

densidade populacional de 7.125 hab./km2, caracteriza-se por uma

malha urbana de características orgânicas, com ruas estreitas e uma

morfologia do edificado homogénea (lotes de pequena dimensão,

edifícios de 1 e 2 pisos) que remonta ao período inicial do processo de

urbanização, onde habitações de arquitetura tradicional coexistem com

casas de arquitetura erudita. É também aqui que se encontram os

principais marcos patrimoniais, culturais e identitários da vila e onde

ocorre a principal concentração de comércio e serviços.

Dinâmicas populacionais

Em 2011 residiam no perímetro de intervenção cerca de 1.309 indivíduos,

que representavam cerca de 11 % da população da freguesia (12.239) e

7% da população do concelho (17.569). É de notar que a evolução

demográfica no contexto do Núcleo Antigo se encontra em claro

contraciclo com o registado nas unidades territoriais de referência em

que se insere. Entre 1991 e 2001, constatou-se um decréscimo

populacional de 20 % e, entre 2001 e 2011, de 11%. Pelo contrário, na

freguesia registou-se uma dinâmica de crescimento populacional de 29%

(1991-2001) e 35% (2001-2011). À escala do concelho verificou-se um

crescimento de 28% e 35%, respetivamente.

iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

Gráfico 4 | Evolução Demográfica no Concelho de Alcochete

Fonte | INE. Censos 2011
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Embora Alcochete seja um dos concelhos do país que mais residentes

conseguiu atrair nas últimas duas décadas (aumento de 73%, entre 1991-

2011); o seu Núcleo Antigo seguiu uma tendência manifestamente

inversa - de perda populacional.

De notar que essa perda se começou a verificar já na década de 80 –

segundo dados históricos do Plano Geral de Urbanização de Alcochete

(1982) - no final do séc. XVIII residiam cerca de 2.250 habitantes, no final

do século seguinte 2.800 habitantes e em 1982 os residentes chegaram a

ser 3.800, o que traduz uma perda populacional da ordem dos 66% (de

1982 para 2011).

Relativamente ao perfil etário da população, e analisando apenas os

grandes grupos etários, verifica-se que, em 2011, no Núcleo Antigo a

população com 65 ou mais anos representava 36% da população total, a

população com idades entre os 19 e os 64 anos, correspondia a 55 % e as

crianças e jovens com 15 anos ou menos tinham um peso de apenas 9%

no total do efetivo residencial. Por outro lado, estes dados espelham as

fragilidades deste pequeno território: no concelho a população idosa

representa apenas 14% do total da população residente, ao passo que a

faixa etária dos 0 aos 14 anos pesa nesta unidade territorial 19%.

iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

Gráfico 5 | Evolução Demográfica no Núcleo Antigo de Alcochete

Fonte | INE. Censos 2011Fonte | INE. Censos 2011; Plano Geral de Urbanização de Alcochete 1982

Gráfico 6 | Perfil Etário
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Caracterização socioeconómica

O perfil de habilitações da população residente no Núcleo Antigo de

Alcochete difere ainda da restante população da freguesia e concelho:

8% não sabe ler nem escrever, face a apenas 3% no concelho; no tocante

ao ensino superior, apenas cerca de 10% possuem este nível

habilitacional, face a 20% no contexto concelhio.

Em termos de situação perante o emprego, em 2011, destaque para o

facto de 38 % do total da população residente na área de intervenção ser

pensionista ou reformado, o que contrasta com o peso destes no

contexto do concelho, onde representam apenas 17%.

Este valor reforça, mais uma vez, o perfil de envelhecimento da

população do Núcleo Antigo. Ao nível do emprego, 7% dos residentes

(em idade ativa) no Núcleo Antigo encontram-se desempregados, valor

ligeiramente abaixo da média concelhia (9%).

No que se refere à distribuição da população empregada por setores de

atividade o comportamento é semelhante no perímetro de intervenção e

no concelho, predominando o emprego no setor terciário (78% e 78%),

sendo o setor primário quase residual.

Caracterização do edificado, dinâmica construtiva e regeneração

O último recenseamento da habitação registou a presença de 622

edifícios e 831 alojamentos no perímetro de intervenção. Considerando a

evolução verificada, no conjunto das subsecções estatísticas, que

englobam o referido perímetro verifica-se, grosso modo, um acréscimo

de 9% do número de alojamentos.

Esta tendência não foi porém a registada na freguesia e no concelho

onde o número de edifícios e alojamentos tem vindo a crescer de forma

exponencial - o que decorre da expansão da urbanização das zonas

periféricas.

iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

Gráfico 7 | Perfil Habitacional

Fonte | INE. Censos 2011
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Entre 1991 e 2011 o número de edifícios do concelho aumentou 42%

(11% entre 1991 e 2001; 28% entre 2001 e 2011) e o número de

alojamentos quase que duplicou – entre 1991 e 2001 surgiram mais 1321

alojamentos e na década seguinte mais 1875, existindo em 2011 um total

de 8.829 alojamentos em Alcochete. No Núcleo Antigo é curioso notar

que o aumento dos alojamentos ocorreu a par de uma ligeira diminuição

dos edifícios, o que sugere ter havido alteração nas características da

habitação, com um maior preponderância da tipologia multifamiliar em

prejuízo da tipologia unifamiliar

Interessa ainda constatar que é no Núcleo Antigo de Alcochete que se

encontram mais de metade dos edifícios com mais de 100 anos (55%) e

1/3 dos edifícios construídos até à década de 60 do séc. XX, o que espelha

a obsolescência do parque edificado do Núcleo Antigo da vila. Em termos

de períodos construtivos, no Núcleo Antigo cerca de 65% dos edifícios

foram construídos antes da década de 60 do século passado, sendo de

notar que 20 % são anteriores a 1919.

Considerando o levantamento efetuado pelos serviços do Município de

Alcochete, datado de 2015, é possível concluir que o valor da reabilitação

total poderá ascender a cerca de 20 milhões de euros (ver figura 21).
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iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

EDIFÍCIOS ALOJAMENTOS

2011
Var

2001-2011
2011

Var 
2001-2011

PORTUGAL 3.385.449 12% 5.878.756 16%

AML (NUT II) 448.957 14% 1.487.858 15%

Península de Setúbal 171.570 18% 420.990 16%

Alcochete (CC) 4.575 28% 8.829 42%

Alcochete (FR) 2.952 23% 6.225 43%

ARU 662 -1 % 1015 11%

Gráfico 8 | Parque Edificado por época de construção  

Fonte | INE. Censos 2011

Fonte | INE. Censos 2011

Quadro 2 | Evolução do edificado e dos alojamentos
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Relativamente ao uso dominante dos edifícios localizados no perímetro

da ARU constata-se: 89% eram exclusivamente residenciais e 9%

principalmente não residenciais, o que espelha a importância da função

habitacional.

Em matéria de forma de ocupação dos alojamentos verifica-se que em

2011 cerca de 59 % dos alojamentos eram de residência habitual sendo

que 29% se encontravam vagos, valores ligeiramente mais desfavoráveis

do que os do concelho onde a residência habitual ocupa 76% dos

alojamentos estando apenas 14% vagos.

No seu conjunto, as intervenções efetuadas associadas à conservação e

ao licenciamento urbanístico (22 edifícios / 28 fogos) tiveram um valor

total de 1,3 milhões de euros, facto que revela a dinâmica da procura e

do interesse dos particulares em desenvolverem atividade e se instalar

no núcleo antigo (ver figura 20).

As intervenções promovidas no domínio da regeneração e requalificação

urbana desenvolvidas no âmbito do anterior quadro comunitário de

apoio (PARFRA) incidiram fundamentalmente na intervenção no espaço

público, com destaque para a frente ribeirinha. Assim, as dinâmicas de

reabilitação do edificado, atendendo até à natureza privada dos prédios

(na sua maioria), verificando-se necessário que a mesma seja direcionada

de forma a acompanhar o investimento público, já que nessa articulação

e harmonização reside a importância da criação da ARU. .

iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

Gráfico 9 | Tipo de ocupação dos alojamentos familiares

Fonte | INE. Censos 2011
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iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Figura 20 | Estimativa de investimento privado no parque habitacional no ano de 2015
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iii) Modelo habitacional – evolução demográfica, repovoamento, formas e tipos de ocupação dos alojamentos e 
regeneração

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Figura 21 | Necessidades de investimento privado no parque habitacional em 2015 
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O núcleo antigo de Alcochete configura um espaço sobre o qual foram

sendo consolidadas vivências e tradições singulares que ajudaram a

construir a matriz identitária do território. A estratégia de reconversão

funcional e revitalização do tecido empresarial recomenda uma leitura

alargada das relações socioeconómicas que este estabelece no quadro

da freguesia, do concelho e da região onde se insere.

As dinâmicas socioeconómicas de Alcochete são marcadas por uma

dupla relação com Lisboa, que se vem intensificando. Se por um lado, a

capital é o destino de trabalho de muitos alcochetanos (recebe um

quarto dos trabalhadores da freguesia), por outro lado, a vila de

Alcochete assume-se, cada vez mais, como destino dos visitantes

lisboetas; e, se a oferta comercial das grandes superfícies comerciais

(Freeport) contribuiu para as deslocações provenientes da margem norte

do Tejo, importa, da mesma forma, destacar o papel do comércio de

+proximidade e da restauração na atração de visitantes,, para o núcleo

antigo de Alcochete e frente ribeirinha, essencialmente e ao fim de

semana.

Estas dinâmicas de procura induziram alterações na oferta comercial do

núcleo antigo onde, em 2013, se localizavam 56 estabelecimentos (dados

dos Quadros de Pessoal - Ministério da Economia). A estrutura do tecido

empresarial é, claramente, dominada por restaurantes, bares e

pastelarias – representam cerca de 30% dos estabelecimentos.

O comércio de proximidade, sujeito a uma forte dinâmica concorrencial

induzida pelas grandes superfícies comerciais, concentra 18% dos

estabelecimentos do núcleo antigo. A oferta das grandes superfícies teve

impactos na retração do comércio de proximidade, nomeadamente

aquele que não conseguiu afirmar-se por via da diferenciação da oferta.

Resistiram algumas atividades com uma oferta diferenciadora (artigos de

mobiliário para o lar) e aquelas de localização muito próxima (farmácias).

O mercado municipal é manifestamente insuficiente para conseguir

estabelecer-se como alternativa às grandes superfícies comerciais, pela

oferta reduzida e pela dimensão. Torna-se importante encontrar uma

solução de comercialização dos produtos locais, que pode ser realizada

por via de uma estratégia de mercado, recorrendo a planos de

comunicação e marketing.

.

iv) Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Figura 22 | Mercado Municipal de Alcochete
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No núcleo antigo estão localizados, ainda, um conjunto de serviços que

ajudam a atenuar a dinâmica regressiva no comércio de proximidade. Os

bancos e seguradoras (10%), as atividades de apoio social (5%), a saúde

(5%) e as atividades imobiliárias (5%), contribuem para uma centralidade

que importa, não obstante, reforçar.

A tendência para esvaziamento populacional e o envelhecimento do

núcleo antigo, corroborada pelos dados registados nos dois últimos

períodos intercensitários, contraria a dinâmica observada no concelho e,

particularmente, na freguesia de Alcochete, facto poderá promover a

perda de centralidade no contexto concelhio.

O dinamismo habitacional e populacional das áreas periféricas,

sobretudo o da freguesia de Alcochete, e a instalação de grandes

superfícies comerciais também na periferia, vieram, de certa forma,

acentuar alguns dos problemas do núcleo antigo.

No entanto, os territórios periféricos acolheram uma população,

tendencialmente, mais jovem e qualificada que pode configurar um

volume de procura importante para o tecido empresarial do núcleo

antigo.

O desafio de reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial

do núcleo antigo assume-se como decisivo, não só para o núcleo antigo,

mas para todo o concelho de Alcochete. Recuperar a importância

funcional e (re)inventar o modelo das atividades económicas do núcleo

antigo, através de uma estratégia que promova a melhoria da qualidade

de vida dos residentes, capte investimento e dinamize o tecido

económico local, é fundamental para defender a identidade do

concelho.

A afirmação do núcleo antigo de Alcochete passa, assim, por uma aposta

na consolidação, reabilitação e valorização dos tecidos já existentes.,

com a recuperação do parque edificado, promovendo a diversificação de

usos, a revitalização do comércio de proximidade, pela capacidade de

captação de novas atividades económicas, e a instalação de

equipamentos sociais e culturais, a melhoria das acessibilidades e a

promoção da eficiência energética.

Esta afirmação deve, necessariamente, ter em conta o património

histórico e natural do concelho. O Núcleo Antigo de Alcochete não se

pode dissociar do rio Tejo, bem como do seu posicionamento no Arco

Ribeirinho Sul. A dinamização económica dos espaços contíguos ao rio,

com atividades de lazer orientadas, também, para o turismo e a

visitação, constitui-se como um fator crítico de sucesso para a

revitalização do tecido empresarial local.

O município reconheceu a importância de fortalecer a sua relação com o

Tejo. No anterior quadro de apoio comunitário, a frente ribeirinha,

integrada no núcleo antigo de Alcochete, foi alvo de um conjunto de

intervenções de regeneração urbana e requalificação do espaço público.

iv) Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete
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.As intervenções levadas a cabo contribuíram para melhorar a

atratividade do espaço público, e o efeito indutor sobre o investimento

privado, começa a dar os primeiros sinais de recuperação.

A forte presença de habitação e restauração, bem como alguns armazéns

de indústrias inativas relacionadas com a proximidade ao rio, e a

presença de quintas e casas senhoriais que conferem ao núcleo antigo, e

à frente ribeirinha em particular, um valor paisagístico e patrimonial que

importa preservar e valorizar.

Observam-se, ainda que de forma tímida, alguns sinais de regeneração

junto à frente ribeirinha, quer ao nível do edificado, quer ao nível do

pequeno comércio que se vem instalando, em particular no eixo pedonal

da Rua Comendador Estevão de Oliveira até ao Largo de São João e

também na Av. D. Manuel I entre o Lg. Barão Samora Correia a R. da

Quebrada.

Por outro lado, começam a surgir intenções, algumas delas já

concretizadas – refira-se, a título de exemplo, a abertura de uma loja de

bicicletas -, de investimento em atividades inovadoras, distintas daquelas

que se encontram no núcleo antigo.

Importa, paralelamente, referir o potencial de desenvolvimento de

algumas atividades tradicionais que regrediram nas últimas décadas

(salineiros, forcados, seca do bacalhau), mas que podem ser

revitalizadas, num quadro de articulação com as outras ofertas, no

sentido de atraírem visitantes e turistas nacionais, mas beneficiando,

também, da procura turística dirigida a Lisboa a partir dos mercados

emissores internacionais.

iv) Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Figura 23 | Valor paisagística e patrimonial da frente ribeirinha

Figura 24 | Antigas Salinas
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A harmonização das atividades económicas com as tradições e a

identidade do concelho é fundamental para a projeção dos elementos

diferenciadores de Alcochete com capacidade de atração de visitantes e

turistas.

A Feira Quinhentista, a Festa Brava, a Festa do Barrete Verde, a realização

de uma feira da fogaça, podem assumir um papel fundamental para a

divulgação e animação do concelho e do núcleo antigo, com benefícios

evidentes para o conjunto de atividades económicas desenvolvidas no

núcleo antigo (comércio de proximidade, restauração e atividades de

animação e lazer)

Neste conjunto de intenções e as potencialidades latentes do Núcleo

Antigo, aliadas às perspetivas de investimento que alguns atores

privados completar, evidenciam, por um lado a necessidade de articular

investimento público e privado e, por outro lado, a promoção do

investimento, seja pela redução da burocracia associada aos

procedimentos e processos, seja pela criação de incentivos fiscais e,

ainda, pela criação de instrumentos financeiros que permitam mobilizar

os atores privados.

A mobilização de atores privados assume-se como um fator crítico de

sucesso para a estratégia de reconversão funcional e revitalização do

tecido empresarial do Núcleo Antigo, num cenário em que, depois da

dinâmica de investimento público iniciada em 2010, o município

pretende, nesta fase, incutir maior dinamismo na reabilitação urbana por

via do investimento privado.

Neste contexto, o município de Alcochete, considerou necessário iniciar,

em 2013, a política de incentivo à reabilitação urbana, não só premiando

os proprietários que façam obras de reabilitação do seu património

(discriminação positiva), mas também penalizando os proprietários que

descurem a manutenção do seu património (discriminação negativa).

Com a aprovação da ARU, o município desenhou um quadro de

benefícios fiscais que pretende acelerar as iniciativas privadas de

reabilitação urbana, como sejam a isenção de IMI por um período de

cinco anos, a isenção de IMT nas aquisições para habitação própria e

permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, a

dedução à coleta de 30%, em sede de IRS, dos encargos suportados pelo

proprietário relacionados com a habitação (limite de 500€), entre outros.

iv) Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Figura 25 | Festa do Barrete Verde e Noite da Sardinha
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Gráfico 10 | Distribuição dos 56 estabelecimentos da ARU do Núcleo Antigo por atividade económica

iv) Modelo económico – reconversão funcional e revitalização do tecido empresarial local

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

3,6%

3,6%

3,6% Manutenção e reparação de automóveis

Mobiliário e artigos de iluminação 

Produtos farmacêuticos

Veículos ligeiros

Máquinas e equipamentos

Peixe, crustáceos e moluscos

Produtos alimentares

Combustíveis

Jornais, revistas e artigos de papelaria

Material ótico, fotografia e similares

Outros produtos

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

Restaurantes                                                                19,6%

Cafés

Bares

Pastelarias e casas de chá

Estabelecimentos de bebidas com espaço de dança

Outras atividades de serviços de refeições

Educação
[4%]

Atividades imobiliárias
[5%]

Indústrias 
transformadoras

[9%]

Saúde 
e apoio social

[7%]

Outros

[11%]

Atividades financeiras  e de seguros
[11%]

Comércio 
e distribuição

[25%]

Alojamento 
e restauração

[29%]

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, Quadros de Pessoal 2013 
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O Núcleo Antigo de Alcochete constitui o conjunto urbano mais

emblemático da vila, encerrando no seu interior alguns dos mais

notáveis edifícios do concelho não só pela sua qualidade arquitetónica,

mas sobretudo pela sua identidade histórico-cultural, sendo por isso um

valor de conjunto que importa preservar, requalificar e promover.

Apesar da aposta que o município tem vindo a fazer na requalificação

urbana, designadamente no espaço público e frente ribeirinha, e pese

embora a boa imagem que se tem do conjunto edificado, há fragilidades

que importa debelar e por isso na delimitação da ARU um dos critérios

estabelecidos foi a necessidade de “Promover a divulgação e conservação

dos elementos arquitetónicos locais, caracterizadores do tecido urbano

antigo, bem como dos monumentos classificados”, o que levou à

integração no interior do seu limite não apenas dos imóveis classificados

da vila, mas também daqueles que apresentam reconhecida valia

patrimonial.

É reconhecido, nos diferentes documentos de índole estratégica que o

município tem promovido que o património se deve assumir numa

dimensão global, ancorando um modelo de desenvolvimento

multifuncional, uma vez que se trata de um elemento diferenciador e de

valorização do território, abrindo-o a novas oportunidades e com

potencial para afirmar Alcochete no contexto regional. Mais se

acrescenta que a presença de valores patrimoniais, designadamente de

património arquitetónico e arqueológico classificado, reforça a

necessidade de promover ações de reabilitação conjuntas e intervenções

de regeneração urbana coerentes e consertadas.

Sendo Alcochete uma vila com uma identidade cultural própria

associada a práticas culturais e tradicionais fortes, também, neste

domínio, os elementos patrimoniais têm um papel central a

desempenhar, por se tratarem de marcos da identidade local.

Não dispondo o município de regulamentação específica em matéria de

património arquitetónico e/ou arqueológico, a proteção deste decorre

do previsto na lei geral e de normas patentes nos instrumentos de gestão

territorial em vigor, aplicáveis à área de intervenção, designadamente no

PDM de Alcochete (aprovado em 1997).

Ao património classificado e inventariado aplica-se então o previsto na

Lei de Bases da política e do regime de proteção e valorização do

património cultural (Lei 107/2001, de 8 de Setembro e o DL n.º 309/2009,

de 23 de Outubro), que estabelece o procedimento de classificação dos

bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas

de proteção e do plano de pormenor de salvaguarda.

v) Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico
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v) Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico
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No perímetro de intervenção do PARU encontram-se classificados três

imóveis:

 Igreja de São João Baptista, Igreja Matriz de Alcochete,

classificada como Monumento Nacional (Decreto n.º 16/6/1910,

DG 136, de 23 de junho de 1910;

 Igreja da Misericórdia de Alcochete, classificada como Imóvel de

interesse público (Decreto n.º 2/96, de 6 de março);

 Capela de Nossa Senhora da Vida, classificada como Imóvel de

interesse público (Decreto n.º 2/96, de 6 de março).

Após a classificação dos imóveis propriamente ditos, na vila de Alcochete

foi constituída uma Zona Especial de Proteção (ZEP, publicada pela

Portaria n.º 47/2014, de 21 de janeiro) que abrange os três imóveis

classificados e a área urbana circundante (integra uma parte do Núcleo

Antigo da povoação de origem medieval, caracterizando-se por uma

elevada homogeneidade da estrutura urbana envolvente e por uma

relação privilegiada com o rio Tejo), e que, conforme definido na

legislação se trata de uma área de servidão administrativa na qual “não

podem ser concedidas pela câmara municipal ou por qualquer outra

entidade licença para as operações urbanísticas admissão de

comunicação prévia ou autorização de utilização previstas no regime

jurídico da urbanização e da edificação” sem prévio parecer favorável da

entidade competente.

Assim, a definição da ZEP, conforme refere o diploma que a estabelece

“visa salvaguardar os imóveis classificados no seu contexto urbanístico

fundamental, assegurando a manutenção dos pontos de vista que

constituem a bacia visual na qual se integram. A fixação conjunta da ZEP

(…) atenta às especificidades do local e à sua relação com o edificado,

resultando do entendimento da unidade da localização, topografia e

pontos de vista”.

Figura 26 | Igreja Matriz de Alcochete (1) Igreja da Misericórdia de Alcochete 
(2); Capela da Nossa Senhora da Vida (3)

1 2

3
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A área classificada como ZEP encontra-se na totalidade inserida na ARU

do Núcleo Antigo de Alcochete e por isso no perímetro de intervenção,

sendo que as ações/intervenções promovidas no âmbito do PARU terão

de atender ao disposto na legislação em vigor em matéria desta servidão

e restrição de utilidade pública.

O PDM em vigor reconhece que o centro histórico/Núcleo Antigo de

Alcochete “é um conjunto de grande valor cultural” e por isso classifica-o

numa categoria de espaço específica – Espaço urbano consolidado,

Núcleo Antigo da vila de Alcochete (UCA) – determinando que nesta área,

até que seja publicado plano de pormenor ou outro regulamento de

ocupação específico (o que até à data não ocorreu) à construção,

reconstrução e ampliação de edifícios aplica-se a seguinte

regulamentação:

“A demolição para substituição dos edifícios existentes só será autorizada

depois de licenciada a nova construção para o local ou, excecionalmente,

nos seguintes casos: a) Ruína iminente, com risco para a segurança de

pessoas e bens, comprovada por vistoria municipal; b) Quando o edifício for

considerado de manutenção inconveniente perante a apresentação de

elementos elucidativos da pretensão, nomeadamente armazéns, anexos

de edifícios principais ou construções cuja demolição seja necessária para

melhorar a salubridade e ou segurança dos edifícios confinantes.

Admite-se o preenchimento de parcelas livres e a remodelação ou

ampliação de edifícios existentes, desde que se integrem de forma

harmoniosa no conjunto existente, respeitando a morfologia e a volumetria

da zona envolvente, não podendo ultrapassar a cércea máxima dos

edifícios confinantes.”

v) Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico
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Figura 27 | Reserva Natural do Estuário do Tejo
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Aquando da delimitação da ARU, o Município de Alcochete considerou

que a área classificada no PDM como UCA corresponde genericamente

aquela onde pretende intervir no contexto da reabilitação urbana, sendo

por isso o limite da ARU e consequentemente o perímetro de intervenção

do PARU, muito aproximado com o limite do UCA pelo que, no contexto

legal atual, as intervenções que venham a ser promovidas no âmbito do

PARU terão de atender na sua maioria ao normativo descrito acima, a

exceção é a área entre “a zona tardoz” da Av. 5 de Outubro (lado norte) e

o Rio Tejo (limitado a nascente pelo Largo da Feira e a poente pelo Lg.

Almirante Gago Coutinho) que se encontra classificada como UC1 –

Espaço Urbano Consolidado

De notar ainda a identificação de alguns sítios arqueológicos pela tutela

(inventário do Endovélico) no interior do perímetro de intervenção, a

grande maioria vestígios diversos (cerâmicas, faianças, objetos em sílex,

etc.) dos períodos moderno e contemporâneo, encontrados durante a

realização de trabalhos nas redes de infraestruturas e que se encontram

em depósito no Museu Municipal de Alcochete.

Relativamente à proteção do património arqueológico a Lei de Bases do

Património estabelece uma regulamentação específica, sendo-lhes

aplicável o princípio de conservação pelo registo científico, cabendo ao

Estado o dever de criar, manter e atualizar o inventário nacional

georreferenciado do património arqueológico imóvel.

Para além dos imóveis classificados, e atendendo à relevância do Núcleo

Antigo de Alcochete enquanto conjunto urbano de interesse patrimonial,

o município reconhece a presença de outros imóveis cuja preservação,

salvaguarda e valorização deverão ser fomentadas, mais uma vez

enquanto elementos diferenciadores e promotores de uma operação de

regeneração urbana integrada do ponto de vista da promoção da

identidade cultural, da qualidade de vida e ambiente urbanos.

Embora o município não disponha de uma carta/ inventário de

património arquitetónico, foi efetuado no ano 2000, no âmbito de um

plano de pormenor para a área do Núcleo Antigo da vila, um

levantamento dos imóveis notáveis (foram referenciados 40 edifícios ou

conjuntos de edifícios) considerados edifícios a sujeitar a medidas de

salvaguarda e valorização específicas. Embora esse plano nunca tenha

sido publicado, considerando o detalhe da informação recolhida tem

sido opção da Autarquia a sua utilização como elementos de apoio à

análise e caracterização do Núcleo Antigo.

A questão da salvaguarda dos elementos patrimoniais em presença

encontra-se em estreito alinhamento com a estratégia de reabilitação

urbana que o município estabeleceu para o Núcleo Antigo de Alcochete –

“Preservar os elementos arquitetónicos e patrimoniais em presença, de

forma a garantir a conservação das características arquitetónicas dos

edifícios classificados e sua envolvente, bem como dos edifícios notáveis

integrados na ARU” – traduzido e reforçado no objetivo estratégico OE2

do PARU da vila de Alcochete.

v) Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico
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v) Regras e critérios de proteção do património arquitetónico e arqueológico
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Figura 28 | Planta de localização de edifícios notáveis
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A seleção dos investimentos a realizar no quadro do PARU de Alcochete

privilegiou as intervenções de domínio público capazes de produzir um

efeito de arrastamento e mobilização dos agentes privados, assumindo,

também, um caráter de complementaridade.

No domínio privado o PARU de Alcochete conta com 36 intervenções,

ligadas ao domínio da habitação, comércio e do património. Este

conjunto de intervenções possui um investimento expectável de três

milhões de euros.

De seguida, referem-se o conjunto das intervenções públicas que

integram o PARU de Alcochete:

vi) Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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TIPO DE INTERVENÇÃO
DESIGNAÇÃO DA 

INTERVENÇÃO
INVESTIMENTO

Espaço Público
Requalificação do 
Miradouro Amália 
Rodrigues 

650 000 €

Espaço Público

Reabilitação do Espaço 
Público e do Ambiente 
Urbano na ARU (Promoção 
na Acessibilidade e 
Mobilidade para todos)

125 208 €

TOTAL 775 208 €

3 milhões de euros de 
investimento privado 

(Incluindo a 
requalificação do 

Mercado Municipal)

EFEITO DE ALAVANCAGEM

Quadro 3 | Intervenções públicas do PARU
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O Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas (PAICD)

corresponde a um dos três planos de ação que integram o Plano

Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), previsto no Acordo de

Parceria Portugal 2020, e visa identificar os problemas e desenhar uma

estratégia coerente e adequada que promova a coesão e inclusão social

nas comunidades mais vulneráveis.

Assim, definiu-se uma área, doravante referenciada como ARU do

Valbom, onde se identificam um conjunto de situações críticas que,

associado aos problemas identificados no âmbito do património

edificado, concorrem para potenciar os fenómenos de exclusão social:

Situação crítica 1: baixas qualificações escolares e profissionais | A

população residente na ARU do Valbom evidencia um perfil de

habilitações mais baixo, quando comparado com o padrão da freguesia

e do concelho de Alcochete. De facto, cerca de três quartos da população

tem apenas o ensino básico – valor muito superior ao registado na

freguesia e no concelho (50%) –, sendo que 30% da população

completou apenas o primeiro ciclo.

Situação crítica 2: elevadas taxas de desemprego e de precaridade

laboral | Dos 883 indivíduos em idade ativa residentes na ARU do Valbom,

143 estão desempregados. Este contexto é tanto mais preocupante num

cenário em que a dinâmica do mercado de trabalho não favorece a

integração de mão-de-obra com baixas qualificações, a não ser através

de vínculos precários de curto prazo, acentuado, desta forma, os

fenómenos de exclusão social que, por sua vez, colocarão maiores

exigências sobre os apoios sociais.

Com efeito, a escassa atividade económica tem repercussões sobre as

diversas esferas desta comunidade: 71 indivíduos recebem subsídio de

desemprego e 5 recebem subsídio social de desemprego. Mas os efeitos

provocados pela ausência ou baixos rendimentos dos agregados

familiares são também evidentes: 104 indivíduos beneficiam de

Rendimento Social de Inserção, 292 recebem apoios alimentares – 59 de

cantina social - e 127 famílias recebem apoios económicos de ação

social.

Situação crítica 3: insucesso escolar | Na ARU do Valbom residem 462

crianças e jovens, 389 em idade escolar, das quais 10% apresenta

insucesso escolar. Salienta-se ainda, a existência de 16 processos de

promoção e proteção na CPCJ. Este fenómeno que é, também, causa e

consequência das debilidades estruturais e das condições conjunturais

que uma grande parte das famílias da ARU do Valbom atravessa, deverá

merecer particular atenção, sob pena de condicionar o desenvolvimento

social das crianças e dos jovens, bem como dificultar o seu processo de

integração plena na sociedade.

i) Identificação da comunidade desfavorecida em que se pretende atuar
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Situação crítica 4: dificuldades de integração de imigrantes e minorias |

Na ARU do Valbom residem 35 imigrantes, o que corresponde a mais de

40% dos pedidos de atestado de residência no concelho em 2011. As

dificuldades de integração desta comunidade predem-se, desde logo,

com a sua inserção no mercado laboral. A maioria tem vínculos precários

ou dedica-se à apanha de bivalves, uma atividade ilegal.

Situação crítica 5: envelhecimento da população | Ainda que a proporção

de idosos na população residente na ARU do Valbom (13%) não se

assemelhe ao padrão nacional, Alcochete é um concelho jovem, importa,

todavia, estruturar um conjunto de respostas que vá ao encontro das

necessidades desta franja da população.

Dos 205 idosos residentes, 9 recebem Complemento Solidário de Idosos,

existindo ainda 10 reformados por invalidez. Associado ao processo de

envelhecimento e ao consequente aumento dos níveis de dependência,

surgem situações de vulnerabilidade devido à perda de capacidades

funcionais, que irão gerar um progressivo da procura de cuidados formais

por parte da população idosa.

i) Identificação da comunidade desfavorecida em que se pretende atuar
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A ARU do Valbom, que se enquadra na tipologia de área urbana

consolidada, e corresponde à comunidade desfavorecida identificada no

âmbito do PAICD de Alcochete. Esta área apresenta 102 edifícios e 711

alojamentos, onde residem 606 famílias que totalizam 1.556 indivíduos,

cerca de 13% da população residente na freguesia de Alcochete.

A ARU do Valbom é constituída por um conjunto de bairros de matriz

operária e de composição multicultural - que traduz os movimentos de

imigração oriundos, numa primeira fase dos PALOP, e, numa segunda

fase, do Brasil e do leste da Europa -, onde se integram fogos de

habitação social. Surgiram entre as décadas de 1970 e 1990, na zona de

expansão da Vila de Alcochete, em terrenos camarários, tendo a

autarquia um papel importante no desenvolvimento deste conjunto

habitacional, constituído pelo Bairro 25 de Abril, Bairro da Coophabital, e

por um edifício municipal de 43 fogos.

O Bairro 25 de Abril foi o primeiro grande conjunto habitacional de

iniciativa do Estado, da responsabilidade da Confederação das Caixas de

Previdência, com a construção de 125 fogos para arrendamento social,

construídos em terrenos cedidos pela autarquia, sendo esta responsável

pela execução dos arranjos exteriores. Na atualidade, apenas 22 fogos

são da responsabilidade do Instituto de Gestão Financeira da Segurança

Social, uma vez que os restantes foram alienados aos inquilinos.

O bairro da Coophabital foi construído em terrenos cedidos pela

autarquia à cooperativa com o mesmo nome, para construção de 300

fogos ao abrigo do Contrato de Desenvolvimento de Habitação (CDH),

entre outros programas de financiamento do estado. É neste bairro onde

reside a maior proporção de população carenciada, correspondendo a

algumas famílias realojadas pela autarquia no âmbito do Programa PER.

O Edifício Municipal de 43 fogos foi construído entre 1982 e 1984 pela

autarquia de forma a dar resposta às necessidades habitacionais de

agregados familiares carenciados. O edifício insere-se no tecido urbano

consolidado da vila de Alcochete. A autarquia é proprietária de 8 fogos,

tendo alienado os restantes fogos aos inquilinos

Estes três conjuntos habitacionais representam mais de metade dos

fogos da ARU do Valbom. Os restantes correspondem a habitação

coletiva de iniciativa privada, construídos para venda, existindo, também,

alguns fogos arrendados no mercado livre. Esta área é envolvida por

bairros de habitação coletiva privada, ocupada, essencialmente, por

agregados familiares de classe média.

As condições de degradação de alguns fogos, assim como dos edifícios

onde se inserem, reforçam a necessidade de uma intervenção urgente,

no sentido de colmatar as necessidades de reabilitação do edificado e

melhorar a qualidade de vida dos residentes na ARU do Valbom,

promovendo a inclusão social..

ii) Delimitação da área territorial a intervencionar
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A câmara municipal é proprietária de 52 fogos, em que cerca de 80%

correspondem à tipologia T2 ou T3. As habitações adquiridas ao abrigo

do Programa PER foram atribuídas em regime de renda apoiada. Já as

habitações arrendadas anteriormente estão atribuídas em regime de

rendas sociais.

Os edifícios de habitação de propriedade municipal encontram-se

degradados, nomeadamente ao nível das partes comuns, paredes

exteriores, coberturas e caixa de escadas, apresentam degradação de

rebocos, com fissuras, que permitem a entrada de água no interior das

frações prejudicando as condições de habitabilidade, o conforto e o

bem-estar dos moradores.

As habitações também necessitam de intervenção profunda ao nível de

infraestruturas de águas e esgotos, substituição de equipamentos de

cozinhas e instalações sanitárias, bem como a substituição de

pavimentos, que se encontram degradados devido à concentração de

humidade nas habitações proveniente do exterior.

Na ARU do Valbom localiza-se a maioria dos equipamentos públicos da

Vila de Alcochete: Centro Escolar, Centro Comunitário “Cais do Sal”,

complexo desportivo (Pavilhão Municipal de Alcochete, Polidesportivo ao

ar livre, campos de ténis, piscina municipal e equipamentos de lazer),

bem como o Albergue de Juventude, o jardim público, o Centro de Saúde

e o Quartel de Bombeiros

Estes equipamentos necessitam de obras de conservação e reabilitação,

porventura de uma reconversão funcional, e de aproveitamento dos

espaços para que possam estar ao serviço das necessidades atuais das

franjas mais vulneráveis da população que reside na ARU – os idosos e os

jovens.

Apesar das recorrentes intervenções na ARU do Valbom, designadamente

as de iniciativa do executivo municipal, persistem nos bairros, e nas

comunidades que neles emergiram, situações de vulnerabilidade que

agravaram e aceleraram os fenómenos de exclusão social, com

marginalização e estigmatização destas comunidades, potenciados

pelas transformações socioeconómicas que resultaram do contexto de

recessão económica que o país enfrentou nos últimos anos.

A fragilidade do tecido social dos bairros, e respetivas comunidades, que

integram a ARU do Valbom, em que a fraca capacidade de organização

coletiva dos diferentes agentes obsta ao desenvolvimento e capacitação

das suas estruturas e dos seus membros mais vulneráveis, constitui um

sério constrangimento ao combate à exclusão social.

.
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ii) Delimitação da área territorial a intervencionar
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ii) Delimitação da área territorial a intervencionar
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Figura 29 | Planta com a localização e delimitação da área urbana carenciada
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Figura 30 | Desqualificação urbana

ii) Delimitação da área territorial a intervencionar
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Figura 31 | Desqualificação urbana

ii) Delimitação da área territorial a intervencionar
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Figura 32 | Desqualificação urbana

ii) Delimitação da área territorial a intervencionar
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Quadro 4 | Grandes números da área territorial a intervencionar

ii) Delimitação da área territorial a intervencionar

883 indivíduos em idade ativa
143 desempregados, 71 recebe subsídio 

de desemprego e 5 subsídio social 
de desemprego

30%  da população residente tem apenas o 1º ciclo 
de ensino

e três quartos da população não possui mais 
que o 3º ciclo do ensino básico

606 famílias

13% das famílias da freguesia de Alcochete

1.556 residentes

13% da população residente 
na freguesia de Alcochete

102 edifícios

3% dos edifícios da freguesia 
de Alcochete

711 alojamentos

11% dos alojamentos 
da freguesia de Alcochete

104 residentes beneficiam 
de RSI

cerca de 7% da população residente 

127 agregados familiares

com apoios económicos de ação social 
e 292 indivíduos com apoio alimentar

462 crianças e jovens

o fenómeno de insucesso escolar 
atinge os 10%

205 idosos

13%  da população residente

35 imigrantes

representam mais de 40% dos pedidos 
de atestado de residência registados no 

município em 2011 

Área 14 ha

Corresponde a 0,12% da área 
da freguesia de Alcochete

Fonte: INE, Censos 2011 e inquérito realizado pela CMA
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O crescimento inclusivo constitui uma das três prioridades da estratégia

da união europeia para o horizonte 2020. A criação de emprego e a

redução da pobreza estão no centro das preocupações, assumindo-se,

neste quadro, como fundamental aumentar a taxa de emprego, reduzir a

taxa de abandono escolar precoce e combater a pobreza e a exclusão

social.

A trajetória da economia portuguesa na última década tem vindo a

potenciar o surgimento de comunidades desfavorecidas. As debilidades

competitivas do tecido económico, incapaz de regressar aos níveis de

emprego pré-crise, agudizou o fenómeno do desemprego com

repercussões na esfera económica e social.

De facto, a escassa atividade económica, o desemprego jovem e o de

longa duração, a pobreza e exclusão social, as dificuldades de integração

das comunidades imigrantes e das minorias, o baixo nível de

habilitações, o insucesso e abandono escolar, a criminalidade e

delinquência e a evolução demográfica desfavorável são, na atualidade,

causa e consequência das debilidades estruturais do país, acentuadas

pela crise, que importa combater.

Associados aos problemas de índole económica e social surgem os

problemas de degradação do espaço físico (edificado e espaço público)

que, não raras vezes, criam um ciclo vicioso de perda de atratividade

(residencial, económica e turística) e de agravamento dos fenómenos de

exclusão social nas comunidades.

Na região de Lisboa foram evidentes os efeitos produzidos pela crise,

traduzidos no aumento das assimetrias económicas e sociais que

degradaram a coesão territorial e intensificaram os fenómenos de

exclusão social. Estas assimetrias são mais visíveis nas zonas urbanas

vulneráveis, onde urge intervir.

No concelho de Alcochete estas assimetrias são, particularmente, visíveis

e têm vindo a ganhar maior expressão. Se, por um lado, as dinâmicas

demográficas das últimas duas décadas confirmaram a atratividade

residencial do concelho: a população residente aumentou de forma

significativa, uma dinâmica claramente impulsionada pela proximidade a

Lisboa, que permitiu fixar no concelho uma população jovem e

qualificada.
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Por outro lado, o crescimento urbano acelerado e extensivo que ocorreu

em Alcochete gerou fraturas e desequilíbrios socio-urbanísticos e

funcionais que, não obstante os esforços de qualificação territorial

levados a cabo através das políticas públicas, designadamente no

anterior período de programação, continuam a persistir.

Nas últimas duas décadas, que correspondem, grosso modo, aos dois

últimos períodos intercensitários, a freguesia de Alcochete –

nomeadamente os bairros da Fonte da Senhora, do Passil, do Terroal,

das Maçãs e de Alcochete – e a freguesia do Samouco foram, porventura,

os espaços mais afetados por estes desequilíbrios, perdendo vitalidade

social, económica e funcional que, por sua vez, contribuiu para o

agravamento dos índices de desqualificação urbanística.

A ARU do Valbom configura uma comunidade desfavorecida onde têm

particular incidência os fenómenos de exclusão social induzidos pelos

baixos níveis de qualificação, pela elevada taxa de desemprego e

vínculos laborais precários, bem como pelos elevados níveis de insucesso

escolar e pelo envelhecimento da população. A ARU do Valbom acolhe,

também, uma parte significativa da população imigrante residente no

concelho, que também tem dificuldades de integração no mercado de

trabalho – a maioria dedica-se à apanha de bivalves, uma atividade

ilegal.

Estas dinâmicas socioeconómicas contribuíram para um agravamento

dos problemas sociais na ARU do Valbom, aos quais se torna premente

responder de forma célere e adequada. Por outro lado, os níveis de

desqualificação física, consubstanciados na degradação do parque

edificado, contribuíram, também, para o agravamento dos níveis de

exclusão social.

Neste contexto, importa desenhar uma estratégia integrada que

estruture um conjunto de respostas capazes de suprir as necessidades

identificadas, quer ao nível imaterial, quer ao nível material: as

necessidades de reabilitação do parque edificado e do espaço público,

as necessidades de qualificação e integração no mercado laboral da

população ativa, as necessidades de combate à pobreza e ao insucesso e

abandono escolar, as necessidades de integração plena da comunidade

imigrante e as necessidades de inclusão da população envelhecida.

A estratégia para a comunidade desfavorecida da ARU do Valbom está

ancorada no Objetivo Estratégico 2: Alcochete 2020, território inclusivo e

coeso, elencado no quadro da estratégia global para o desenvolvimento

urbano do concelho em sede do PEDU, que define os contornos das

intervenções específicas para melhorar a qualidade de vida e promover a

coesão e inclusão social.
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Este objetivo estratégico privilegia uma lógica de articulação e

complementaridade entre as ações dirigidas às esferas física e social, no

sentido de gerar uma nova dinâmica de apropriação do espaço,

permitindo integrar a população e fomentar a coesão.

De facto, a articulação entre a qualificação do espaço físico e o

desenvolvimento social assume-se como um mecanismo decisivo para a

construção de respostas integradas que, por um lado valorizem a escala

de proximidade e, por outro lado, sejam alavancadas pelas

competências e valências do tecido associativo e das redes já instaladas

à escala do concelho que importa, contudo, reforçar.

Pretende-se, desta forma, estruturar uma rede de respostas sociais -

através da coordenação e cooperação em rede dos diferentes agentes da

esfera social do território - com abrangência, intensidade e qualidade

adequadas às necessidades específicas e emergentes dos idosos,

crianças, jovens, famílias e minorias, em suma, da população excluída ou

em risco de exclusão.

Neste quadro, e reconhecendo as necessidades específicas da ARU do

Valbom que fizeram emergir caraterísticas associadas às comunidades

desfavorecidas, delinearam-se quatro objetivos específicos que

contribuem para a concretização do Alcochete 2020 – Reforçar a Coesão

Territorial e a Inclusão Social.
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Reabilitar para incluir
Oesp

2.1

OE.2 |  ALCOCHETE 2020 – REFORÇAR A COESÃO TERRITORIAL E A 
INCLUSÃO SOCIAL

Qualificar para incluir e empreender
Oesp

2.2

Acolher e integrar a comunidade imigrante
Oesp

2.3

Desenhar respostas integradas de combate à pobreza e 
situações de risco

Oesp
2.4

Figura 33 | Objetivos específicos de intervenção



Objetivo específico 2.1: Reabilitar para incluir

Num quadro em que a degradação das habitações está, sobretudo,

ligada à situação social dos inquilinos e o mercado de arrendamento não

é atrativo (fator preço) para as famílias com mais dificuldades, as

habitações sociais constituem um mecanismo de resposta aos

desequilíbrios do mercado de arrendamento que, no entanto, deve ser

reforçado.

Neste sentido, a concretização deste objetivo específico está alicerçada

nas seguintes intervenções:

 Reabilitação e requalificação integral de edifícios de habitação social |

Criação de novas oportunidades de integração para as famílias

provenientes de estratos mais desfavorecidos;

 Reabilitação do espaço público envolvente | Articulação entre a

reabilitação das habitações sociais e do espaço público envolvente,

promovendo a melhoria integrada da atratividade e qualidade de

vida;

 Reabilitação e/ou reconversão dos equipamentos públicos de

utilização coletiva | criação de condições melhoria do acesso aos

equipamentos sociais destinados ao apoio a crianças e jovens,

idosos, bem como a outras franjas da população com necessidades

específicas.

Objetivo específico 2.2: Qualificar para incluir e empreender

A estruturação de respostas orientadas para a qualificação da população

residente na ARU do Valbom, nomeadamente as dirigidas para a

capacitação da população para que possa entrar no mercado de

trabalho ou criar o seu próprio emprego, bem como as dirigidas ao

combate ao abandono escolar, é fundamental para responder aos

desafios da coesão, sobretudo num contexto em que a população

residente exibe baixos níveis de qualificação e em que o emprego é,

essencialmente, sazonal, com vínculos precários.

Neste contexto, assumem-se como intervenções fundamentais para a
concretização deste objetivo específico:

 Desenvolvimento de ações de formação que fomentem o

empreendedorismo | Estímulo à criação de empresas, à

competitividade empresarial, ao empreendedorismo social e à

inclusão ativa. Estas temáticas configuram-se como prioritárias para

os Municípios da Península de Setúbal, no âmbito do

Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC Urbano), e devem

ser promovidas no quadro de uma estratégia regional integrada,

contando com a participação de múltiplos atores, entre os quais o

Município de Alcochete o IEFP, o GIP e o tecido empresarial local;
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 Criação de uma Bolsa de Emprego/Formação | Concertação entre a

oferta de formação profissional e as necessidades do tecido

empresarial local. Neste contexto mostra-se relevante a dinamização

de parcerias envolvendo o Município de Alcochete, o IEFP, o GIP, os

Centros de Formação, as escolas profissionais e o tecido empresarial

local;

 Aposta na continuidade do projeto PROEMPREGO JOVEM E5G – ADA |

Orientação e formação profissional, através do desenvolvimento de

competências profissionais e sociais de jovens dos 16 aos 30 anos

com baixos níveis de escolaridade e estejam numa situação de

desemprego ou desocupados. Este projeto, promovido no âmbito do

Programa Escolhas, de 5ª geração, é promovido pela Associação para

o Desenvolvimento de Alcochete, ao qual importa dar continuidade

nos anos vindouros.

Objetivo específico 2.3: Acolher e integrar a comunidade imigrante

A dinamização de iniciativas conducentes à plena integração da

comunidade imigrante no centro histórico é um mecanismo essencial

para a promoção da inclusão social no concelho, uma vez que na ARU do

Valbom está concentrada uma parte significativa desta comunidade, em

que muitos destes indivíduos se dedica à apanha de bivalves – uma

atividade que a autarquia pretende ver legalizada, pois permitirá

melhorar a empregabilidade e a situação social e financeira de algumas

famílias, uma vez que constitui, para muitas delas, a única fonte de

rendimento.

A concretização deste objetivo específico está ancorada nas seguintes
intervenções:

 Articulação com o Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC

Costeiro) | nas áreas prioritárias ligadas com a melhoria da qualidade

de vida do espaço costeiro e estuarino e inovação e competitividade

dos produtos do rio e do mar.

 Criação do Movimento Associativo de Imigrantes | Dinamização de

uma plataforma de resolução dos problemas das comunidades que

representa. Promoção da integração, social e política, dos imigrantes

e estimular a criação de laços com os restantes atores locais. Neste

sentido, é fundamental dinamizar um conjunto de parcerias que

envolvam, entre outros, a CMA, o Centro Comunitário Cais do Sal, a

ACM e o SEF.

.
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Objetivo específico 2.4: Desenhar respostas integradas de combate à
pobreza e situações de risco

O desenho de políticas de inclusão ativa deve ser acompanhado por

um conjunto de respostas de perfil mais imediato que seja capaz de

suprir necessidades prementes dos cidadãos mais vulneráveis.

Num cenário em que uma parte importante da população residente na

ARU do Valbom recebe apoios sociais de diversa natureza, torna-se

fundamental manter ou reforçar estes apoios, sem prejuízo de uma

atuação a jusante que seja capaz de capacitar estes cidadãos mais

vulneráveis para uma inclusão ativa, de plena integração na sociedade.

Assim, reveste-se de particular importância o desenvolvimento dos

mecanismos de proximidade, complementares aos já existentes, que

permitam apoiar as populações mais carenciadas, sejam as crianças,

jovens e idosos, sejam os agregados familiares com baixos

rendimentos.

Neste sentido, constitui-se como uma intervenção essencial para a
prossecução deste objetivo:

• Criação da Loja social | apoio à população carenciada, através de

um banco de bens, a título gratuito ou oneroso, conforme as

necessidades das famílias;

• Criação da parceria com APAV – Associação Portuguesa de Apoio à

Vítima | Desenvolvimento de respostas de apoio de proximidade à

população envelhecida; Capacitação das famílias para uma

parentalidade positiva e para a proteção e promoção dos direitos

das crianças, e para educar as crianças para a não-violência; e

promoção dos direitos das vítimas de crimes e a sua inclusão social
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Os investimentos a realizar no quadro do PAICD obedecem a uma lógica

de articulação entre intervenções de natureza material e imaterial que

pretendem, por esta via, promover, com maior eficácia, a inclusão social

e reforçar a coesão territorial numa comunidade com diversas carências.

De seguida identificam-se o conjunto das intervenções que integram o

PAICD :

iv) Identificação dos investimentos a desenvolver
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TIPO DE 
INTERVENÇÃO

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO

Edificado
Reabilitação integral de edifícios de 
habitação social (9.8)

160 000 €

Espaço Público
Reabilitação do espaço publico 
envolvente a edifícios de habitação 
social (9.8)

556 892 €

Equipamentos de 
utilização coletiva e 
respetiva priorização

Reabilitação dos equipamentos de 
utilização coletiva (9.8)

595 000 €

Iniciativas de apoio ao 
empreendedorismo

Agência do Empreendedor Jovem (9.1) 75 000 €

Ações de integração de 
imigrantes e 
comunidades 

Criação de Movimento Associativo de 
Imigrantes (9.1)

35 000 €

Formação profissional 
de jovens NEET

Orientação e formação profissional de 
jovens (9.1)

100 000 €

Intervenção e integração 
da população

Loja Social (9.1) 50 000 €

TOTAL 1 571 892 €

45 mil euros de 
investimento privado. 

Quadro 5 | Intervenções públicas do PAICD

EFEITO DE ALAVANCAGEM
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Dinâmicas e estrutura populacional

Em 2011, residiam na AML cerca de 2,8 milhões de pessoas, um

acréscimo de 6% face a 2001. Embora a AML Norte continue a concentrar

mais de 70% dos residentes, é de assinalar o forte crescimento registado

pelo conjunto dos municípios da AML Sul no período 2001-2011 (9%, face

a 5% no cômputo da AML Norte), concentrando este território 28% da

população.

Os concelhos de Mafra, Cascais e Vila Franca de Xira – a Norte – (com

crescimentos de 41%, 21% e 11%, respetivamente), e de Alcochete,

Sesimbra e Montijo – a Sul – (com crescimentos de 35%, 32% e 31%,

respetivamente), foram aqueles que registaram os maiores crescimentos

relativos.

Mobilidade da população residente

A população residente, ativa e estudante, que realiza viagens pendulares

na AML ascendeu a 1.673.592 indivíduos em 2011, representando um

crescimento de 2,4% face a 2001. Deste conjunto de deslocações 39%

tinham um cariz interconcelhio.

Os concelhos da AML Norte eram os principais geradores de deslocações,

sendo responsáveis por 73% do conjunto de deslocações por motivo de

trabalho/estudo, enquanto Lisboa e Sintra destinam os fluxos absolutos

mais significativos (304.835 e 240.191 indivíduos, respetivamente).

Saliente-se, na AML Sul, os fluxos gerados por Almada e Seixal, em ambos

os casos superiores a 90.000 indivíduos.

A análise do primeiro e segundo principais destinos das deslocações

pendulares geradas por concelho, permite ainda perceber a forte

polarização exercida pela cidade de Lisboa, induzindo a geração de

importantes fluxos a Norte (destaque para Sintra, Amadora e Loures) e a

Sul (sobretudo Almada, Barreiro e Seixal).

Finalmente, a repartição modal das deslocações realizadas pela

população na AML deixa transparecer um peso elevado do TI em

automóvel, utilizado por 54% dos indivíduos que em 2011 realizavam

deslocações pendulares. Seguia-se o modo pedonal (15%) e o autocarro

(15%). A participação do comboio na repartição modal das deslocações

metropolitanas não ia além dos 8%.

A análise da repartição modal por município evidencia o predomínio do

automóvel como modo mais utilizado, seguido das deslocações

pedonais e em autocarro. Mafra, Cascais, Palmela e Oeiras eram aqueles

municípios em que o peso do transporte individual (TI) era mais elevado

(72%, 67%, 64% e 63%, respetivamente). Com 42%, o Barreiro

apresentava-se como o concelho em que a população menos depende

do TI.

a) Diagnóstico
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Acessibilidades rodoviárias

A rede rodoviária apresenta, de forma global, boas acessibilidades. As

isócronas calculadas a partir das principais entradas da cidade de Lisboa

evidenciam boas acessibilidades à cidade, com o Núcleo Central da AML

localizado a menos de 20 min. da cidade de Lisboa, e a primeira de Coroa

de Transição (10-20 km do centro da cidade) a uma distância-tempo dos

principais acessos inferior a 30 minutos.

Persistem, porém, algumas lacunas ao nível das ligações estruturantes

rodoviárias entre sedes de concelho que efetivem o modelo territorial

preconizado para a AML. Caso, por exemplo, da ligação Seixal-Barreiro,

determinante para a estruturação do Arco Ribeirinho Sul, da visão da

hierarquização da rede viária e novos troços definidos ao nível da Sub-

Região de Setúbal, designadamente a necessidade de um novo nó de

acesso à Ponte Vasco da Gama, à ligação Barreiro-Montijo e ao nó de

ligação da A12 â EN4 no Passil. A efetivação destas ligações assumem um

caráter estruturante, tendo em conta a (quase garantida) implementação

da infraestrutura aeroportuária “low cost”, nos terrenos da Base Aérea do

Montijo.

Transporte público

O território da AML é servido por várias infraestruturas ferroviárias

pesadas, sobre as quais operam diferentes serviços (e.g. serviços

Suburbanos, Alfa Pendular/Intercidades e Regionais). Dada a importância

dos serviços suburbanos nas deslocações pendulares, destacam-se os

serviços das linhas de Cascais, Sintra/Azambuja, Sado e Eixo Norte-Sul.

Importa ainda considerar os serviços correspondentes ao Metropolitano

de Lisboa (cuja rede serve a cidade de Lisboa, mas também, embora

marginalmente, Odivelas e Amadora) e ao Metro Transportes do Sul (que

serve os concelhos de Almada e Seixal).

A rede de transporte público coletivo rodoviário apresenta uma

cobertura territorial em que as principais linhas de desejo das

deslocações interurbanas dispõem de oferta regular. Existem, porém,

diversas debilidades – acentuadas nos últimos anos – neste tipo de

oferta:

 Existência de territórios fortemente urbanizados sem resposta de

sistemas de transporte coletivo de maior capacidade;

 Níveis de serviço assegurados nalgumas ligações insuficientes,

agravando-se nos períodos de menor procura, designadamente à

noite, afetando a comodidade e segurança dos utentes;

 Debilidade na coordenação do sistema e da articulação entre

serviços prestados pelos diversos operadores, condicionando a

consolidação de uma mais efetiva racionalidade de

funcionamento em rede;

a) Diagnóstico
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 Insuficiência de corredores dedicados ao transporte coletivo

rodoviário e de meios dissuasores do estacionamento ilegal e

desordenado; Existência de áreas com níveis de procura que

potenciam o desenvolvimento de serviços de transporte flexíveis.

O transporte fluvial desempenha um importante papel no transporte de

passageiros entre as duas margens do Tejo, assegurando as ligações

entre a cidade de Lisboa e o Montijo, Barreiro, Seixal, Cacilhas, Trafaria e

Porto Brandão, movimentando diariamente mais de 74 mil passageiros

(2012). No percurso Belém-Trafaria também está disponível o serviço

misto (passageiros e veículos). Para além das ligações fluviais no Tejo, é

ainda assegurada a ligação e serviço misto.

Quanto à articulação intermodal, verificam-se diversos tipos de

desarticulações, afetando o contributo deste modo na mobilidade geral

metropolitana.

Intermodalidade

Não obstante os investimentos realizados, as interfaces da AML

evidenciam fragilidades e insuficiências. Ao nível da integração física e

funcional, denota-se, por exemplo, a necessidade de melhorar a

articulação horária e de reforçar a oferta de TP, sobretudo nos períodos

de ponta.

Ao nível do estacionamento existem situações muito díspares, exigindo

soluções casuísticas. De um modo geral, releva uma aposta mais efetiva

na gestão do estacionamento na envolvente às interfaces e no incentivo

a soluções de P+R.

Quanto à integração tarifária, apesar dos progressos realizados, persiste

a existência de um elevado número de títulos de transporte, o que

dificulta a legibilidade do sistema e encarece o preço das viagens em

especial das que implicam a realização de transbordo – afligindo

residentes, e de forma agravada, visitantes.

Em relação à integração bilhética, a generalidade dos principais

operadores já adotou o suporte Lisboa VIVA, o que garante,

genericamente, a integração bilhética, ainda que persistam sistemas de

outros operadores.

Quanto à informação e comunicação ao público, existem várias lacunas

ao nível dos sistemas de informação sobre horários e tarifários,

diagramas de rede e plantas da envolvente. Outra fragilidade prende-se

com a escassez de espaços de apoio ao cliente (físicos e virtuais) com

informação integrada sobre o sistema de transportes.

a) Diagnóstico
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Modos suaves

Uma parte significativa do território metropolitano apresenta

caraterísticas favoráveis à utilização dos modos suaves, com uma

topografia relativamente plana e distâncias curtas entre aglomerados

(inferiores a 5 km). Nos últimos anos registaram-se vários investimentos

em percursos cicláveis em diversos municípios. Alcochete, por exemplo,

promoveu o desenvolvimento do PEDAL, onde se encontram

identificados e programados um conjunto de percursos clicáveis, com

uma interligação funcional às intervenções urbanísticas recentemente

desenvolvidas, particularmente no âmbito do PAFRA.

Contudo muitos foram concebidos com fins lúdico-desportivos, não

existindo uma verdadeira rede de percursos à escala metropolitana.

Neste domínio importa:

 Concretizar os principais percursos previstos em planos de âmbito

municipal, assegurando a conetividade destes a nível

intermunicipal

 ; Estruturar uma rede de suporte às deslocações intermunicipais e

de acesso a polos com elevado potencial de geração/atração;

 Dotar a rede com equipamentos de apoio, incluindo

parqueamentos para bicicletas, entre outros;

 Garantir a articulação da rede ciclável com a rede de TP.

No que concerne à disponibilização de sistemas de utilização partilhada

são poucos os municípios que os disponibilizam.

Quanto ao modo pedonal apontam-se os problemas-tipo comuns aos

municípios da AML: Zonas pedonais ocupadas de forma abusiva e ilegal

pelo estacionamento automóvel; Condições de circulação deficitárias

nos núcleos urbanos mais antigos; Carência de infraestruturas pedonais;

Descontinuidades nas infraestruturas pedonais e larguras úteis reduzidas;

Situações de insegurança na circulação pedonal durante o período

noturno e fraca qualidade física e visual do espaço público e dos

percursos pedonais.

Financiamento do sistema de transportes e taxa de esforço de aquisição

de títulos de transporte

É essencial quando se diagnostica o sistema de transportes

metropolitano e a respetiva mobilidade, vetores vitais para a coesão

socio-territorial, socioeconómica e ambiental, verifica-se a existência de

disfuncionalidades e diversas ameaças potenciais que urge prevenir.

Logística urbana

Ao nível da distribuição e abastecimento urbano verificam-se limitações

na generalidade dos principais centros urbanos, dos quais se destacam:

paragem de viaturas de transporte de mercadorias na faixa de rodagem e

excessiva circulação de veículos ligeiros e pesados de mercadorias em

arruamentos urbanos.

a) Diagnóstico
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Enquadramento

A análise desenvolvida em sede de diagnóstico coloca em evidência

alguns dos aspetos-chave do sistema de mobilidade e transportes sobre

os quais importa atuar, tendo em vista:

(i) a superação de ineficiências que prejudicam o funcionamento e

amigabilidade do sistema regional;

(ii) a estruturação do território metropolitano, com consolidação das

suas centralidades;

(iii) a afirmação de um sistema regional de transportes

energeticamente eficiente, ambientalmente mais sustentável e

socioeconomicamente mais inclusivo e coeso;

(iv) a afirmação de um sistema de transportes urbanos mais

inteligentes e compreensíveis, que aposte, designadamente na

incorporação de novas tecnologias;

(v) a promoção da equidade e coesão social e territorial, da eficiência

económica da mobilidade de pessoas e mercadorias e da

sustentabilidade ambiental da AML.

A superação destes grandes desafios concorre de forma relevante para a

concretização do modelo de ordenamento do território referenciado no

PROT-AML, designadamente no que se refere à organização do sistema

metropolitano de transportes. Neste domínio, importa recordar que o

PROT-AML considera que o território metropolitano “dispõe já de um

apreciável sistema de infraestruturas e equipamentos de transportes”,

reconhecendo “a debilidade e descoordenação do sistema de

transportes na Região [o que] constitui uma das principais fragilidades.

Não existe coordenação intermodal e vem prevalecendo o TI, com

consequências nocivas no funcionamento da AML, na qualidade de vida

das pessoas e no ordenamento do território. Nos transportes de

mercadorias persistem também debilidades que urge ultrapassar”

(MAOT, 2004: 9).

Tendo em conta que a “otimização do sistema de mobilidade salienta

imperativos de melhoria do funcionamento da rede de transportes

públicos e de introdução de soluções inovadoras ditadas por objetivos

de promoção da sustentabilidade” (AML, 2015: 84), a “Estratégia

Integrada de Desenvolvimento Territorial da Área Metropolitana de

Lisboa 2014-2020” procedeu à identificação dos principais

constrangimentos, sendo de salientar:

1) a persistência de indefinições e constrangimentos decorrentes

do ordenamento do território;

2) a necessidade de adoção de soluções sustentáveis de

mobilidade nos planos económico, financeiro, ambiental e social

3) as debilidades nas ligações interurbanas;

b) Objetivos e definição da estratégia
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4) a excessiva dependência em relação ao TI e a idade da frota de

transporte público coletivo rodoviário (TPCR), com consequências

ao nível das emissões de GEE;

5) as debilidades ao nível da integração tarifária e bilhética,

afetando a intermodalidade do sistema;

6) a necessidade de impulsionar a criação de condições de suporte

à banalização da utilização dos modos suaves

Face ao exposto e considerando as orientações das políticas nacionais e

europeias no domínio da mobilidade, bem como os desafios que a região

enfrenta nos domínios da mobilidade, são definidos seis objetivos

estratégicos para o sistema de transportes e mobilidade da AML. Estes

objetivos enquadram também os projetos/ações agora propostos pelos

municípios no âmbito do PORL 2020, cuja implementação deverá

concorrer para a sua concretização, mas perspetivam um nível de atuação

mais alargado.

Os objetivos estratégicos são os seguintes:

 Adequar a oferta de transporte público coletivo às necessidades de

mobilidade, vista como um direito da população, através da

criação de corredores dedicados de transportes públicos em áreas

de forte concentração de procura, da adequação da oferta

existente aos níveis de procura atual e potencial no território

metropolitano; da estruturação da oferta nos territórios de baixa

densidade, designadamente, através de transporte flexíveis;

 Assegurar um modelo de financiamento do investimento e da

exploração do sistema de transportes, que seja coerente com o seu

valor e a importância estratégica social, económica, territorial e

ambiental;

 Melhorar as condições de intermodalidade, potenciando as

diferentes dimensões (integração física e funcional, lógica, tarifária

e bilhética) promovendo uma lógica coordenada de

funcionamento em rede;

 Reforçar a quota de utilização dos modos suaves nas deslocações

de curta distância e no acesso ao transporte público, como forma

de minimizar a dependência em relação aos modos motorizados,

com os subsequentes ganhos energéticos e ambientais;

 Implementar medidas de gestão da mobilidade (e.g. medidas

indutoras da melhoria da eficiência da utilização do TI e

campanhas de sensibilização para utilização do TP e dos modos

suaves, entre outras);

 Implementar soluções de logística urbana e de micrologística que

melhorem a eficiência energética e ambiental das operações de

abastecimento e distribuição urbana de mercadorias, valorizando

a qualidade do ambiente urbano e a qualidade de vida dos núcleos

urbanos da AML

b) Objetivos e definição da estratégia
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Melhorar a oferta de transporte público coletivo

A estratégia de intervenção no domínio dos transportes públicos,

designadamente coletivo, deverá atender às especificidades do território

metropolitano, procurando implementar soluções de transporte

adaptadas aos níveis de procura (atual e potencial) e que contribuam

para um maior desempenho do sistema de TP, nomeadamente através

da:

 Implementação de sistemas de transporte coletivo em sítio

próprio que estruturem corredores de procura elevada e

contribuam para a consolidação do modelo de ordenamento

territorial preconizado para o território metropolitano.

 Implementação de soluções de transporte flexíveis, que,

complementando a necessária oferta de transporte público

coletivo e regular, assegurem as necessidades de transporte da

população residente em territórios mais rurais com menores

densidades populacionais, e/ou em períodos de procura reduzida.

 Adequação da oferta aos níveis de procura registados em algumas

áreas da AML em que se verifique a necessidade de proceder a

ajustes na organização dos serviços.

 Implementação de serviços de transporte urbano nos principais

aglomerados urbanos de média dimensão e em articulação com o

sistema de transportes interurbanos.

 Concretização/expansão de corredores BUS em meio urbano que

contribuam para o aumento da velocidade comercial dos serviços

e para o desempenho do sistema.

A prossecução deste conjunto de linhas de intervenção deverá conduzir

ao aumento da eficiência e equidade socio-territorial do funcionamento

do sistema de transportes, tendendo a contribuir para:

(i) reforçar a articulação modal e, desta forma, promover uma lógica

de funcionamento em rede do sistema, potenciadora da geração

de sinergias e complementaridades entre modos de transporte;

(ii) reduzir a dependência em relação ao TI, com reflexos numa

repartição modal mais favorável ao TP, na redução das emissões de

GEE do sistema regional de transportes e na redução dos níveis de

congestionamento na AML;

(iii) reduzir os tempos de espera e de transbordo entre serviços/modos

de transporte;

(iv) diversificar a oferta de serviços, permitindo uma planificação

informada dos percursos mais adequada às suas necessidades de

deslocação;

(v) melhorar as condições de conforto e segurança na utilização do

sistema de transportes.

b) Objetivos e definição da estratégia
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As diretivas europeias e o novo Regime Jurídico do Serviço Público de

Transporte de Passageiros (RJSPTP) apontam para que, no período que

poderá ir no máximo até finais de 2019, sejam contratualizados com

diversos operadores os serviços de transporte público rodoviário de

passageiros, pelo que esta poderá constituir uma oportunidade para a

implementação de uma nova organização da rede de TP da AML.

Reforçar a intermodalidade do sistema de transportes

A melhoria das condições de suporte à intermodalidade, nas suas

diferentes dimensões (i.e. integração física e funcional, integração

tarifária e bilhética, comunicação e informação ao público), constitui um

aspeto determinante do aumento da eficiência do funcionamento do

sistema de transportes, pelo que a estratégia de intervenção assenta nas

seguintes linhas de intervenção:

- Construção/requalificação da rede de interfaces intermodais,

nomeadamente através da melhoria das condições de acesso para os

modos pedonal e ciclável, da construção de parques de estacionamento

junto às interfaces ou de parques periféricos aos principais aglomerados

urbanos e da modernização de algumas das interfaces;

- Reforço da integração tarifária do sistema de transportes, pela

integração da generalidade dos operadores no sistema do passe

intermodal e o estudo de um novo sistema tarifário intermodal;

- Reforço da implementação das soluções de bilhética integrada, através

da generalização da integração dos títulos no suporte Lisboa Viva e

expansão deste suporte a outros serviços de mobilidade (i.e.

estacionamento);

- Implementação de sistemas de informação ao público, nomeadamente

através da implementação de sistemas de informação em tempo real.

No que respeita à integração física e funcional, as interfaces de

transporte constituem-se como nós fundamentais na articulação entre

os diferentes subsistemas. No território metropolitano importa agir no

sentido de

(i) construir algumas interfaces periféricas que contribuam para a

redução do tráfego e estacionamento nos principais aglomerados

urbanos e, simultaneamente para a utilização do sistema de TP

metropolitano;

(ii) requalificar interfaces através da modernização das infraestruturas

e melhoria das condições de intermodalidade entre os diferentes

modos e serviços de transporte, aumentando a comodidade e

segurança dos passageiros e a melhoria da integração urbana

destes equipamentos.

b) Objetivos e definição da estratégia
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No que concerne ao tarifário, de forma progressiva e sustentável, o

sistema deverá tender para a integração do território metropolitano nas

coroas dos passes intermodais e à redução do número de títulos

existentes que não só dificultam a inteligibilidade do sistema, como

agravam o custo das viagens em especial as que implicam a realização

de transbordos. O reforço da integração tarifária é um aspeto fulcral para

a compreensão e atratividade do sistema de transportes publico coletivo

e para o crescimento da quota de utilizadores, pelo que se deverá

constituir como uma aposta estratégica.

Isso passará, também e indispensavelmente, por um modelo de

financiamento do investimento e da exploração que omita o valor

estratégico e o caráter de interesse público que devem presidir a um

sistema de transportes metropolitano racional e equitativo

Em relação à integração bilhética, tem-se assistido à gradual expansão

da implementação do sistema de bilhética VIVA nos operadores da AML e

outros serviços de mobilidade como é o caso do estacionamento. Ainda

que a maioria dos operadores de TP já tenha introduzido este suporte, a

sua adoção pode ser potenciada através da generalização da sua

utilização pelos operadores de TP da AML, como também pela utilização

do Lisboa VIVA/VIVA Parking nas interfaces e zonas de estacionamento

tarifado/a tarifar na AML e em sistemas de bicicletas de utilização

partilhada.

No domínio da informação ao público, as intervenções deverão

privilegiar a afirmação de um sistema de transportes mais inteligível,

permitindo aos clientes regulares e não regulares, uma fácil

compreensão dos percursos, horários e custo (i.e. tarifas em vigor e

opções existentes em matéria de títulos de transporte), assim como as

diferentes alternativas possíveis para realizar a viagem pretendida.

Desta forma, reconhece-se que os sistemas de informação ao público

apresentam fragilidades. A disponibilização de informação por operador

em detrimento de diagramas integrados de rede (incluindo os modos

ferroviário, fluvial, TPCR e táxis), a ausência de plantas da envolvente às

interfaces/terminais rodoviários (com a localização dos principais

equipamentos/polos atrativos) ou a escassez de painéis informativos em

tempo real (sobretudo fora da cidade de Lisboa) são exemplos das

lacunas existentes neste domínio.

Com o objetivo de melhorar a informação ao público é proposta a

prossecução das seguintes linhas de intervenção:

 Dotar as interfaces e paragens de TP com informação adequada

sobre os serviços disponibilizados, em articulação com a melhoria

das condições de comodidade e segurança destes equipamentos;

 Disponibilizar diagramas integrados da oferta de TP nas interfaces

e principais paragens de TPCR;.

:

b) Objetivos e definição da estratégia
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 Disponibilizar plantas da envolvente às interfaces;

 Disponibilizar sistemas de informação em tempo real na

generalidade das interfaces e nas principais paragens de TPCR.

Reforçar a quota de utilização dos modos suaves

Os modos suaves (pedonal e ciclável) podem assumir um papel relevante

nas deslocações de curta distância, pelo que se preconiza a criação de

condições para o incremento da utilização destes modos. Os benefícios

daqui decorrentes envolvem, entre outros aspetos, a melhoria da

eficiência energética e ambiental do sistema de transportes, a melhoria

da qualidade do ambiente urbano (com a redução de emissões de

poluentes e de ruído) e a promoção de estilos de vida mais ativos.

No que respeita ao modo ciclável, a generalidade dos municípios da AML

têm vindo a realizar investimentos na criação de vias cicláveis. Não

obstante, a sua extensão é ainda muito limitada, traduzindo-se em

fragilidades, tais como a falta de continuidade dos percursos e de

infraestruturas de apoio.

Face ao exposto, a aposta deverá incidir:

 Estruturação de uma rede ciclável intermunicipal articulada com

redes municipais em meio urbano que estabeleça a ligação às

principais interfaces de transportes. Esta rede deve ser

complementada por equipamentos de apoio que tornem os

percursos mais atrativos, cómodos e seguros, facilitando e

promovendo as deslocações em bicicleta. Destacam-se os

parqueamentos para bicicletas junto aos principais polos

geradores/atrativos e outros equipamentos de apoio (e.g.

estações de reparação de bicicletas, bebedouros, bombas de ar

fixas).

 Implementação de sistemas de bicicletas de utilização partilhada,

tendo por base modelos de exploração que garantam a

sustentabilidade económico-financeira destes sistemas;

 Promoção do modo ciclável nas deslocações casa/escola, por

exemplo através da implementação de medidas como o Bilkebus.

b) Objetivos e definição da estratégia
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No que diz respeito ao modo pedonal, considera-se que este tem

potencial para se constituir como um modo mais relevante no suporte às

deslocações em meio urbano, onde atualmente se realiza uma

percentagem significativa de viagens de curta distância (inferiores a 1

km). Como tal, preconiza-se:

 Requalificação/ expansão da rede pedonal estruturante o que

implica por exemplo:

• intervenções de requalificação das infraestruturas pedonais,

por forma a melhorar as condições de comodidade e

segurança da circulação;

• reperfilamento de arruamentos por forma a alargar as

infraestruturas pedonais e garantir uma efetiva continuidade

de percursos;

• criação de áreas de valorização pedonal através da

implementação de medidas de natureza regulamentar (e.g.

criação de eixos pedonalizados, zonas de emissões reduzidas),

complementadas com a introdução de medidas físicas de

acalmia de tráfego (e.g. zonas de coexistência e zonas 30) e de

requalificação do espaço público;

• criação de circuitos acessíveis, através da eliminação de

barreiras arquitetónicas no espaço público que condicionam a

mobilidade de cidadãos portadores de mobilidade

condicionada.

 Promoção das deslocações pedonais em percursos como

casa/escola e compras e lazer, através de programas específicos

de organização destas deslocações (i.e. Pedibus e Pedishopping).

Implementar medidas de gestão da mobilidade

Neste domínio, e atendendo à elevada dependência em relação ao 

automóvel individual verificada na AML, com reflexos ao nível da 

eficiência energética, ambiental e de funcionamento do sistema (de que 

os congestionamentos e os níveis de emissões por parte do sistema de 

transportes são expressão maior), considera-se que deverá ser 

prosseguida uma política de implementação de medidas de gestão da 

mobilidade. 

São várias as medidas e mecanismos passíveis de implementação neste 

contexto, considerando-se que no caso específico deste território deverá 

privilegiar-se as seguintes linhas de intervenção:

 Melhoria da gestão da utilização do TI;

 Elaboração e implementação de planos de mobilidade urbana 

sustentável;

 Sensibilização da comunidade para a utilização do TP e modos 

suaves.

b) Objetivos e definição da estratégia
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No âmbito da melhoria da gestão da utilização do TI, as políticas de

estacionamento e de gestão do tráfego detêm um papel muito relevante

enquanto elementos dissuasores da utilização deste modo. Com efeito,

considera-se que a aposta deverá passar por:

 Melhoria das condições oferecidas pelas interfaces ao nível dos

sistemas de P+R, tanto do ponto de vista do dimensionamento da

oferta de estacionamento de longa duração, como ao nível

tarifário, por forma a tornar estas soluções mais atrativas para os

utentes; :

 Implementação de sistemas inteligentes de gestão do

estacionamento nos principais aglomerados urbanos, que

permitam reduzir a procura de lugares de estacionamento e desta

forma melhorar a fluidez de circulação e a qualidade do ambiente

urbano;

 Implementação de soluções inteligentes de controlo de tráfego

em meio urbano, que permitam mitigar os níveis de

congestionamento e, bem assim, melhorar a fluidez da circulação;

 Incentivo à prática de carpoolling através da disponibilização de

uma plataforma informática comum que permita aos potenciais

utilizadores manifestarem interesse em “partilhar” a viagem.

Em complemento ao PAMUS que se encontra em desenvolvimento, os

municípios deverão promover a elaboração e implementação de planos

de mobilidade sustentável de âmbito municipal e/ou intermunicipal.

Estes documentos apresentam-se como peças complementares para um

estudo mais detalhado e para operacionalização da estratégia do PAMUS

no plano municipal e intermunicipal, possibilitando trabalhar com maior

detalhe o conjunto de desafios, problemas e prioridades de intervenção

identificados neste plano.

No caso concreto de Alcochete, estas prioridades de intervenção já

tinham sido inscritas, em 2009, no Programa de Ação para a Regeneração

da Frente Ribeirinha de Alcochete, designadamente na componente

referente ao Plano de Eco Mobilidade e Desenvolvimento de Alcochete, o

qual, por sua vez, veio enquadrar o Plano de Ordenamento da Circulação

e do Estacionamento do Núcleo Antigo da Vila de Alcochete, cujos

objetivos visavam precisamente diminuir o impacto da circulação

automóvel na frente ribeirinha e a consequente melhoria das condições

de deslocação, conforto e segurança, dos peões, das bicicletas e do

transporte público, introduzindo uma lógica de território mais

sustentável e equilibrado do ponto de vista ambiental.

b) Objetivos e definição da estratégia
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O incentivo à transferência modal, do TI para o TP e para os modos

suaves, exige a conjugação de medidas de diferentes naturezas,

incidentes sobre as diferentes componentes do sistema de transportes,

nomeadamente ao nível da Sensibilização da comunidade para a

utilização de modos de deslocação mais sustentáveis, pelo que o PAMUS

deve prever um conjunto de campanhas a realizar tais como: a

divulgação dos serviços de TP da AML; a sensibilização da comunidade

para as vantagens inerentes à utilização do TP (nos planos energético,

ambiental e económico); a sensibilização da comunidade para as

vantagens de recurso aos modos suaves; a sensibilização da comunidade

para os custos inerentes à utilização do TI (nos planos energético,

ambiental, económico e da qualidade de vida em espaço urbano

Implementar soluções de logística urbana e micrologística

Uma preocupação transversal na AML prende-se com a implementação

de soluções inovadoras no domínio das operações de abastecimento e

distribuição de mercadorias em meio urbano.

A mitigação dos problemas existentes pressupõe a atuação ao nível de:

 Organização do sistema de distribuição, incluindo a

implementação de soluções inovadoras de logística urbana e

micrologística;

 Ordenamento do estacionamento dedicado a operações de

cargas e descargas;

 Regulamentação das operações de cargas e descargas;

 Regulamentação e fiscalização.

b) Objetivos e definição da estratégia
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b) Objetivos e definição da estratégia

Alinhamento e coerência com os instrumentos de planeamento de

mobilidade do Município de Alcochete

O Município de Alcochete tem promovido um extenso trabalho nos

domínios da mobilidade sustentável, em particular, considerando o

PEDAL - Plano de Eco Mobilidade da Vila de Alcochete e o Plano de

Ordenamento da Circulação e do Estacionamento do Núcleo Antigo da

Vila de Alcochete (POCENAVA).

O Plano de Ação de Mobilidade Sustentável (PAMUS) da Área

Metropolitana de Lisboa (AML) possui uma escala territorial alargada – o

território da NUT II Lisboa – e procura mobilizar, no âmbito da atual

candidatura, uma única prioridade de investimento, a P.I. 4.5, cuja tónica

de intervenção é especificamente dirigida à “Promoção de estratégias de

baixo teor de carbono para todos os tipos de territórios, nomeadamente as

zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal

sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação”.

Neste contexto, afirma-se essencial promover o alinhamento entre

ambos os instrumentos (de escalas distintas), numa ótica de testar a sua

coerência e complementaridade. Assim sendo, é possível afirmar que:

 No seu conjunto os objetivos estratégicos do PAMUS encontram

complementaridade com os objetivos enunciados no PEDAL e no

POCENAVA, focalizando, nomeadamente, as orientações dirigidas

ao reforço da intermodalidade, à implementação de modos

suaves, à promoção do transporte público e, ainda, à gestão

integrada da mobilidade no Núcleo Antigo de Alcochete;

 No tocante a projetos verifica-se que o Município de Alcochete

integrou duas ações no PAMUS:

 Construção da rede bike sharing - ação que visa a

implementação de um sistema de bicicletas partilhadas de

3.ª Geração, no quadro de uma estratégia de

desenvolvimento de uma política para a mobilidade em

bicicleta no Município de Alcochete e de integração desse

sistema como parte da oferta básica de transportes

públicos, com vista ao aumento da atratividade e eficiência

do transporte público coletivo.

 Construção da rede ciclável e pedonal - esta ação visa a

construção e implementação da designada Rede Ciclável e

Pedonal de Alcochete, a qual assenta numa estratégia de

integração da bicicleta no sistema de transportes, como

modo de transporte quotidiano nas ligações aos

transportes públicos e deslocações de curta distância. Esta

ação inclui os seguintes percursos:

• Percurso 1 – Freeport / Fórum Cultural (pela frente ribeirinha);

• Percurso 2 – Freeport / Fórum Cultural (pela variante urbana);
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b) Objetivos e definição da estratégia

• Percurso 3 – Alcochete (L. S. João) / Batel;

• Percurso 4 – Alcochete (Fórum Cultural) / Samouco (c/ ligação

à rede do Montijo);

• Percurso 5 – Alcochete (Valbom) / S. Francisco (c/ ligação à

rede do Montijo)

Estas ações encontram-se amplamente integradas com a perspetiva

estratégica do PEDAL e do POCENOVA.

Figura 34 | Rede ciclável
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b) Objetivos e definição da estratégia

0bjetivos estratégicos PAMUS da AML
Projetos previstos do Município de 

Alcochete, previstos no PAMUS AML

Objetivos do Plano de Ordenamento da Circulação e do 
Estacionamento do Núcleo Antigo da Vila de Alcochete (Plano de 

Eco Mobilidade da Vila de Alcochete)

1) Adequar a oferta de transporte público coletivo 

às necessidades de mobilidade.
 Garantir e privilegiar a acessibilidade em transporte público

2) Assegurar um modelo de financiamento do 

investimento e da exploração do sistema de 

transportes.

--

3) Melhorar as condições de intermodalidade.

• Construção da rede bike sharing;

• Construção da rede ciclável e 

pedonal

 Assegurar a acessibilidade multimodal

 Organizar o estacionamento

4) Reforçar a quota de utilização dos modos 

suaves.

 Promover condições de conforto e segurança para os peões e

ciclistas

 Promover a utilização da bicicleta

5) Implementar medidas de gestão da 

mobilidade.

 Assegurar a acessibilidade rodoviária, tendo presente a

necessidade de proteger o Núcleo Antigo do tráfego de

atravessamento

6) Implementar soluções de logística urbana e de 

micrologística.
--

Quadro 6 | Articulação entre os objetivos estratégicos do PAMUS da AML e respetivos projetos com os objetivos 
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c) Identificação dos investimentos a desenvolver

Os investimentos a realizar no quadro do PAIMUS obedecem a uma

lógica de articulação com as opções estratégicas definidas no âmbito

regional, integrando-se, de igual modo, com os objetivos estratégicas e

programáticos definidos no âmbito do PEDAL - Plano de Eco Mobilidade

da Vila de Alcochete e o Plano de Ordenamento da Circulação e do

Estacionamento do Núcleo Antigo da Vila de Alcochete (POCENAVA). De

seguida referem-se o conjunto destas intervenções que integram o

PAMUS :

LOCALIZAÇÃO E TERRITÓRIOS ABRANGIDOS DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO INVESTIMENTO

Município de Alcochete Construção da rede de Bikesharing 394 471 €

Município de Alcochete no âmbito do projeto
CICLOP7

Construção da Rede Ciclável e Pedonal 1 394 470 €

TOTAL 1 788 941 €

Quadro 7 | Intervenções públicas do PAMUS



4. Articulação entre problemas, objetivos estratégicos, 
objetivos específicos e ações
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Problemas, desafios, objetivos específicos e objetivos estratégicos

Quadro 8 | Coerência entre Problemas, Desafios, Objetivos Estratégicos, Objetivos específicos Ações propostas - PARU

Problemas Desafios associados
Objetivos estratégicos do 

PEDU
Objetivos específicos PARU Ações propostas

• Envelhecimento e 

despovoamento;

• Obsolescência do parque 

edificado;

• Definhamento do tecido 

comercial;

• Baixo perfil habilitacional 

dos residentes.

• Desafio da coesão 

territorial e urbana;

• Desafio associado à 

geração de emprego 

qualificado nos centros 

urbanos como foco de 

atração de residentes e 

utilizadores .

OE 1 | Alcochete 2020 –
Promover a Reabilitação 
Urbana e a Centralidade 
Funcional 

Oesp.1.1 | “Melhorar a 
qualidade urbana do centro 
da Vila de Alcochete no 
sentido de dissipar, de forma 
progressiva, o problema dos 
imóveis devolutos e dos 
vazios urbanos”

Requalificação do Miradouro 
Amália Rodrigues 

Reabilitação do Espaço 
Público e do Ambiente 
Urbano na ARU (Promoção na 
Acessibilidade e Mobilidade 
para todos)

Oesp.1.2 | “Preservar os 
elementos arquitetónicos e 
patrimoniais em presença, de 
forma a garantir a 
conservação das 
características arquitetónicas 
dos edifícios classificados e 
sua envolvente, bem como 
dos edifícios notáveis”

Oesp.1.3 | “Requalificar os 
espaços públicos de lazer e de 
utilização coletiva e fomentar 
as condições de mobilidade e 
acessibilidade” 

Oesp.1.4 | “Reconverter e 
dinamizar edifícios obsoletos 
ou devolutos, apostando na 
fixação de perfis de atividades 
económicas diferenciadoras” 
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Quadro 9 | Coerência entre Problemas, Desafios, Objetivos Estratégicos, Objetivos específicos Ações propostas - PAICD

Problemas Desafios associados
Objetivos estratégicos do 

PEDU
Objetivos específicos PAICD Ações propostas

• Baixas qualificações 

escolares e profissionais;

• Elevadas taxas de 

desemprego e de 

precaridade laboral;

• Insucesso escolar;

• Dificuldades de integração 

de imigrantes e minorias; 

• envelhecimento da 

população. 

• Desafio da inclusão social.

OE2 | Alcochete 2020 –
Reforçar a Coesão
Territorial e a Inclusão Social

Oesp.2.1: Reabilitar para 
incluir

Reabilitação do espaço 
publico envolvente a edifícios 
de habitação social

Reabilitação integral de 
edifícios de habitação social

Oesp.2.2: Qualificar para 
incluir e empreender

Reabilitação dos 
equipamentos de utilização 
coletiva

Agência do Empreendedor 
Jovem

Orientação e formação 
profissional de jovens

Oesp.2.3: Acolher e integrar a 
comunidade imigrante Criação de Movimento 

Associativo de Imigrantes

Oesp.2.4: Desenhar respostas 
integradas de combate à 
pobreza e situações de risco

Loja social

Problemas, desafios, objetivos específicos e objetivos estratégicos
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Quadro 10 | Coerência entre Problemas, Desafios, Objetivos Estratégicos, Objetivos específicos Ações propostas - PAMUS

Problemas Desafios associados Objetivos estratégicos PEDU
Objetivos estratégicos PAMUS  Escala 

Intermunicipal)
Ações propostas 

• Predomínio do automóvel;

• lacunas ao nível das ligações 

estruturantes rodoviárias 

entre sedes de concelho;

• Zonas pedonais ocupadas de 

forma abusiva e ilegal pelo 

estacionamento automóvel; 

• Condições de circulação 

deficitárias nos núcleos 

urbanos mais antigos;

• Carência de infraestruturas 

pedonais;

• Descontinuidades nas 

infraestruturas pedonais e 

larguras úteis reduzidas;

• Situações de insegurança na 

circulação pedonal durante o 

período noturno e fraca 

qualidade física e visual do 

espaço público e dos 

percursos pedonais.

• Desafio da mobilidade 

sustentável e do acesso 

a funções urbanas (à 

escala local e sub-

regional.

OE3 | Alcochete 2020 –
Projetar a Conetividade e a 
Sustentabilidade 

Adequar a oferta de transporte 

público coletivo às necessidades 

de mobilidade.

Assegurar um modelo de 

financiamento do investimento e 

da exploração do sistema de 

transportes.

Melhorar as condições de 

intermodalidade.

Reforçar a quota de utilização 

dos modos suaves.

Ações propostas à escala
concelhia:

Construção da rede de 
Bikesharing

Construção da Rede Ciclável e 
Pedonal

Implementar medidas de gestão 

da mobilidade.

Implementar soluções de 

logística urbana e de 

micrologística.

Problemas, desafios, objetivos específicos e objetivos estratégicos



5. Governação
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A governação dos centros urbanos deve ser entendida como um

instrumento para a partilha de informação, para o estabelecimento de

redes e interligações, promovendo participação local e a unidade na ação

entre diferentes atores, em torno de uma visão comum para o território.

Acrescem as novas competências, previstas em sede de Acordo de

Parceria, que poderão ser atribuídas aos municípios enquanto

Autoridades Urbanas e que aguardam por uma clarificação da delegação

de competências da Autoridade de Gestão do POR.

O PEDU deve reconhecer a importância das parcerias locais, entre os

sectores público, privado e associativo, como forma de conhecer as

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que podem condicionar um

crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Os atuais constrangimentos de natureza financeira criam dificuldades ao

envolvimento dos residentes e empresas, mas o sucesso da estratégia de

desenvolvimento urbano exige um compromisso em torno de uma visão

de futuro, dos recursos a mobilizar e dos resultados a alcançar, apenas

alcançável através uma gestão e governação transparente, clara e

legitima, que coloque a participação como um dos pilares do sucesso.

Torna-se necessário desenhar uma estrutura de governação, suportada

por parcerias institucionais e locais, assegurar a representatividade que

promova a concertação e articulação das intervenções entre atores

públicos e privados. A participação destes grupos, nas equipas de gestão

ou nos grupos de coordenação dos programas de desenvolvimento

urbano, é fundamental para garantir que os projetos estão a combater

com sucesso os principais desafios socioeconómicos locais.

No âmbito do quadro de referência, que os parágrafos anteriores

suportam, é possível propor-se uma estrutura governação e gestão que

permita à Autoridade Urbana assumir as competências delegadas e

apresentar resultados e metas favoráveis ao desenvolvimento urbano:

Fórum para o Desenvolvimento Urbano (FDU) - órgão consultivo de base

estratégica, constituído por representantes das instituições, entidades e

organizações com relevância e intervenção nos domínios do

desenvolvimento urbano, regeneração urbana, qualificação do espaço

público, mobilidade e acessibilidade, tecido económico, inclusão social,

saúde, segurança, etc.

Inclui representantes do setor público (responsáveis políticos,

departamentos técnicos do município, entidades representantes da

saúde, educação e formação, segurança, etc) e representantes do setor

privado (representante dos comerciantes, serviços, dos proprietários e

dos moradores, banca, agentes imobiliários, representantes da cultura e

do lazer, IPSS, etc).

a)Modelo de governação
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A orgânica de funcionamento do FDU deverá promover a criação de

grupos de trabalho temáticos que incidam sobre as questões mais

pertinentes do desenvolvimento urbano: ambiente urbano, mobilidade e

acessibilidades, animação, investimento e regeneração urbana.

O modelo de governação privilegiará, assim, um envolvimento profundo

entre a esfera pública e a esfera privada capaz de gerar valor para todos.

Assim, para que este envolvimento seja efetivo deverá ser aprovada e

assinada, no quadro do FDU, uma Plataforma de Compromisso para o

Desenvolvimento Urbano Sustentável (PCDUS) que inclua as prioridades e

as consequentes escolhas do concelho, assinada entre todos os atores

que se reveem na Estratégia de Desenvolvimento Urbano.

Órgão de Gestão e Acompanhamento (OGA), órgão de acompanhamento

e monitorização constituído pelo Presidente da Câmara (ou quem este

delegue a competência) e mais 4 membros do FDUS das áreas do

urbanismo, social, mobilidade, atividades económicas, educação e

ambiente, refletindo a representatividade do FDUS.

Assumirá a função de execução, coordenação e controlo dos mecanismos

de acompanhamento e monitorização das intervenções, bem como a

coordenação de grupos de trabalho. Traduz a necessidade de

envolvimento mais direto e regular dos atores do concelho com

intervenção na estratégia de desenvolvimento urbano e que podem

desenhar e operacionalizar, de forma mais eficaz e eficiente, as ações

conducentes à obtenção de resultados.

Estrutura de Assistência Técnico (EAT), instrumento de apoio técnico do

FDU e OGA, organizado em torno da Autoridade Urbana/ Câmara

Municipal, tendo caráter essencialmente de apoio técnico.

A equipa da Estrutura de Assistência Técnica, de acordo com as

competências previstas deverá ter a seguinte composição:

• Perfil 1 |licenciado, responsável pela coordenação, com

experiência em coordenação, gestão e elaboração de candidaturas

de fundos comunitários, no âmbito municipal (1 técnico);

• Perfil 2 | licenciado, com experiência na análise técnica e financeira

e das elegibilidades, em concordância com os regulamentos

específicos e do POR Lisboa, das operações e execução física das

operações/candidaturas (1 técnico);

• Perfil 3 |licenciado, com experiência no acompanhamento e

verificação física, incluindo visitas de verificação ao local, e

documental das operações/candidaturas apresentadas no âmbito

do PEDU (1 técnico).

a)Modelo de governação
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a)Modelo de governação

Técnicos

Estrutura de apoio técnico

Câmara Municipal de Alcochete
[Autoridade urbana]

Comissão de Gestão 
e Acompanhamento

[CGA]

Fórum para o Desenvolvimento 
Urbano [FDU]

Integra representantes das instituições, 
entidades e organizações 

(públicas e privadas)

Órgão de governação, gestão, 
acompanhamento e 

monitorização

Órgão consultivo de âmbito 
estratégico

Estrutura de Apoio Técnico
[EAT]

Instrumento de apoio técnico

Coordenador

Constituído pelo Presidente da Câmara 
e quatro membros signatários da PCDUS 

em áreas de interesse para o 
desenvolvimento urbano

Composição 

Grupos de trabalho

GT 1
Ambiente e 

qualidade de 
vida urbana

GT 2
Animação 
e cultura

GT 3
Investimentos 

e negócios

Áreas

Urbanismo Social Mobilidade

Atividades 
económicas

Educação Ambiente

Análise de operações
Acompanhamento 

das operações

Verificação
documental

Verificação
física

Figura 35 | Estrutura do modelo de governação do PEDUS de Alcochete
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Considerando que a operacionalização deste plano se estende por um

período temporal alargado (horizonte 2020),o papel de uma governação

ágil e flexível assume uma importância acrescida. Esta deve ser capaz

avaliar progresso do plano, antecipar obstáculos, responder a novos

desafios emergentes e ter a capacidade de readequar a estratégia, sem

prejuízo da visão estabelecida e dos resultados desejados.

O órgão de governação, indispensável na fase de identificação e

conceção dos projetos, deve estar igualmente empenhado em garantir o

sucesso do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e a sua correta

implementação. Neste sentido, o cumprimento dos objetivos e metas

definidas, no âmbito do Programa de Ação passam pelo estabelecimento

de um mecanismo de acompanhamento e de avaliação capacitado para

aferir o desempenho do Plano.

O fluxo permanente da informação dos projetos e planos entre os

diferentes elementos do órgão é crucial à elaboração de relatórios que

façam transparecer os resultados atingidos e ponderar, com base em

indicadores estabelecidos, o contributo das medidas definidas e avaliar a

eficiência e eficácia destas face à estratégia definida.

A verificação periódica e sistemática do estado das ações, do seu

progresso e da análise dos desvios com a respetiva aplicação de medidas

corretivas deve estar prevista no desenho dos mecanismos de

acompanhamento, no sentido de assegurar o cumprimento das medidas

e dos prazos estabelecidos.

A efetivação dos compromissos assumidos no Plano sairá desta forma

potenciada, através deste melhoramento dos processos de gestão de

projetos consagrado nos mecanismos de avaliação e acompanhamento

O acompanhamento otimizado das medidas selecionadas como base de

apoio à tomada de decisão, permite uma alocação mais eficiente dos

recursos públicos destinados aos projetos.

O ponto de partida do município, enquanto Autoridade Urbana, e o seu

contributo para as metas definidas no POR Lisboa para o PT2020 deve ser

considerado na definição de um modelo de acompanhamento da

evolução e dos resultados para a implementação e concretização destes

mecanismos

Aqui é englobado o acompanhamento do sistema de indicadores de

monitorização da estratégia da AML, e a análise da evolução do

concelho, e do seu centro urbano, que deverá ser articulado com um

acompanhamento dos indicadores que irão alimentar o Barómetro

Cidades Sustentáveis 2020 e a subsequente criação do índice

Sustentabilidade Urbana, face às metas propostas, estabelecendo

comparações com a evolução da região, bem como com os centros

urbanos à escala nacional.

b) Mecanismos de acompanhamento e avaliação
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Considerando que a operacionalização deste plano se estende por um No

quadro das Cidades Sustentáveis 2020, e mais especificamente da

iniciativa Cidades Analíticas, o município deverá estar envolvido

ativamente, com as entidades nacionais competentes, na construção de

uma base de indicadores que possa ser integrada num sistema

harmonizado de produção e partilha de informação de base municipal,

incentivando a criação, o uso e a divulgação de métodos e ferramentas

avançadas de processamento de dados que, não só permitam

acompanhar a evolução do território nesses indicadores, mas que,

fundamentalmente, sejam utilizadas como ferramentas de suporte à

tomada de decisão para alcançar os resultados esperados e atingir as

metas previamente definidas

O sistema de acompanhamento e avaliação deverá também constituir-se

como um mecanismo facilitador do acesso e da divulgação a todos os

interessados aos diferentes instrumentos, que se pretendem criar no

âmbito das Cidades 2020, como sejam o repositório dinâmico de boas

práticas de gestão urbana e o Living Document, “um espaço de reflexão,

produção e divulgação de conhecimento sobre cidades e políticas

urbanas”.

Por último, o processo de acompanhamento e monitorização não

dispensa um acompanhamento regular e sistemático da execução das

ações previstas no Plano por parte de uma entidade externa

independente. Esta entidade, com acesso a toda a elementos

documentais produzidos ao longo do processo, terá como missão avaliar

o desempenho do plano, contribuindo, caso entenda, com novas

perspetivas que possam exponenciar o seu sucesso e que não se

restringem à mera verificação de conformidade entre objetivos e

resultados.

Neste sentido, no âmbito de funcionamento do órgão de governação,

consideram-se pertinentes a produção dos seguintes elementos que

permitam aferir do desenvolvimento dos trabalhos:

• Relatório Anual de Monitorização, que será submetido ao FDU,

onde será analisada a evolução do concelho do ponto de vista da

concretização dos objetivos fixados na estratégia e dos avanços em

matéria de concretização do Plano de Ação e da montagem do

sistema de operacionalização dos respetivos projetos

estruturantes;

• Submissão do Relatório de Monitorização a reunião do Fórum para

o Desenvolvimento Urbano, garantindo a transmissão de

informação técnica a este órgão e suportando as deliberações e o

sentido das prioridades de intervenção a assumir, perceber

eventuais constrangimentos que ocorram, definir e propor

medidas de mitigação e um plano de acompanhamento dessas

medidas;

b) Mecanismos de acompanhamento e avaliação
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b) Mecanismo de acompanhamento e avaliação

• Realização de reuniões bimensais, com elementos do OGA, para

acompanhamento do grau de execução do PEDU, nomeadamente

por elementos chave selecionados, sempre suportadas por

elementos da Estrutura de Assistência Técnica para

esclarecimentos sobre questões mais técnicas mas de reporte

relevante para o ponto de situação;

• Realização de reuniões anuais, também para a realização de

pontos de situação e reorientação estratégica, se for o caso, no

quadro do Fórum Estratégico para o Desenvolvimento Urbano de

forma a garantir a correta execução dos projetos e o cumprimento

dos planos definidos, sempre suportadas por elementos técnicos

do Secretariado de Apoio Técnico e das informações e

recomendações relevantes da OGA.

• Avaliação intercalar, em 2017, e avaliação final em 2022, por uma

entidade externa.

Estes momentos de “apresentação de contas”, junto das principais partes

interessadas, que integram o FDU, e à comunidade em geral, evidencia

uma disponibilidade da Autoridade de Gestão para se incorporar, cada

vez mais, em processos de participação e governação alargada do

território reconhecendo que a cooperação e concertação são, hoje,

instrumentos decisivos para o sucesso das políticas públicas de

desenvolvimento sustentável e, para o cada vez maior reconhecimento,

por parte das populações, se sentirem como atores principais na

conceção, execução e avaliação dos investimentos públicos e privado do

seu território.
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c) Envolvimento e responsabilidades dos parceiros 

O município de Alcochete reconhece que a criação de parcerias constitui

um instrumento com uma importância decisiva no apoio à

operacionalização do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano,

uma vez que permite dinamizar uma rede de stakeholders, públicos e

privados, com responsabilidades específicas na concretização das

medidas determinadas para o concelho, no quadro do Programa de Ação.

A implementação do modelo de governação assume como objetivo

consolidar uma rede entre atores públicos e privados que seja capaz de

construir uma base de confiança entre os parceiros, sobre a qual se criam

as dinâmicas de envolvimento necessárias para o desenvolvimento do

concelho. Com efeito, a concertação entre o município, neste contexto

também autoridade urbana, outros atores públicos e os atores privados é

essencial para implementar um quadro articulado de intervenções que

reflitam uma coerência com a estratégia desenhada e contribuam para a

prossecução da visão preconizada para o concelho.

A importância concedida às parcerias assume a sua expressão máxima no

quadro do Órgão de Gestão e Acompanhamento (OGA), enquanto órgão

de gestão e acompanhamento da estratégia, integrando um conjunto

alargado de atores relevantes e com intervenção ativa no domínio do

desenvolvimento urbano sustentável.

De facto, as iniciativas com vista à melhoria das condições de mobilidade

– com uma forte componente de sustentabilidade -, as intervenções de

regeneração e reabilitação urbana e as operações de combate à pobreza

e à exclusão social, não podem acontecer de forma dissociada de um

quadro municipal, noutros casos até regional, que tem, necessariamente,

de envolver todos os stakeholders na resposta aos desafios que o

concelho enfrenta.

Conforme é possível aferir, o modelo de governação pretende

implementar um conjunto de mecanismos que facilitem uma participação

ativa por parte de todos os stakeholders. O Programa de Ação do PEDU de

Alcochete foi desenhado tendo em consideração alguns contornos

específicos que permitissem alavancar intervenções integradas,

articuladas e coletivas, capazes de produzir um conjunto de

externalidades positivas sobre todo o território. A preocupação de

promover uma interligação entre todos os stakeholders irá permitir:

• Aproveitar o know-how existente, por intermédio da partilha de

experiências em projetos semelhantes, aproveitando, também, a

aprendizagem com as boas práticas, e também garantindo o

aumento da probabilidade de sucesso na implementação das

estratégia definida e na definição de ações de mitigação, se

necessário;

• Fomentar uma maior coordenação, nomeadamente na relação

com as entidades regionais envolvidas nos projetos e temas

relacionados;
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c) Envolvimento e responsabilidades dos parceiros 

• Reforçar o trabalho em rede, promovendo um planeamento

integrado e sistemático, que potencie sinergias, a eficiência no uso

de recursos e aproveite as competências a nível local; e

• Assegurar a responsabilização dos diversos intervenientes/partes

interessadas.

O modelo de governação estabelece como principal parceria para a

implementação das medidas que integram o Programa de Ação do PEDU

de Alcochete a que é constituída e dinamizada pelos membros da OGA.

No entanto, a constituição de outras parcerias relevantes, no quadro do

Fórum Estratégico para o Desenvolvimento Urbano, deverá ser facilitada,

sempre que possível, no sentido de densificar a rede de atores que

cooperam entre si para a concretização da estratégia de

desenvolvimento urbano de Alcochete.

Neste sentido, importa que as parcerias dinamizadas aportem, não só os

benefícios da cooperação entre os atores públicos e privados, mas

também a participação ativa da população do concelho, de forma a criar

um conjunto de relações funcionais que reforcem o envolvimento e

comprometimento de todos na execução do plano.

A mobilização de todos os atores com interesses no concelho pode

passar pela realização de eventos alargados (sessões abertas) de

acompanhamento e comunicação dos progressos obtidos com a

execução do plano. A participação dos representantes do Fórum

Estratégico para o Desenvolvimento Urbano e outros atores de diferentes

esferas (económicas, sociais, culturais, entre outros) nestes eventos é

essencial para estimular o trabalho em rede e contribuir para a

dinamização de parcerias.

O funcionamento do modelo de governação privilegiará, sempre que

possível, a abertura a todos os interessados no desenvolvimento do

concelho de Alcochete. Nesse sentido, todos os resultados e inputs dos

diversos momentos de participação, bem como quaisquer contributos,

de variadas formas, dos atores locais para a boa implementação de

medidas que vão ao encontro da estratégia assumida assumem-se como

mecanismos fundamentais para alargar o envolvimento de todos na

construção do território ambicionado para o horizonte 2020.



Anexo 1
| Fichas de intervenções privadas propostas no âmbito do Plano de Ação de 

Regeneração Urbana do Núcleo Antigo de Alcochete.
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FICHA 1 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção EDIFÍCIO SEDE –LARGO BARÃO DE SAMORA CORREIA

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Remodelação da instalação elétrica do edifício sede ”Lar 3ª Idade Barão de Samora Correia”, com implementação de um PT (Posto de transformação), no 

terreno propriedade da S.C.M.A. existente a sul.

• Remodelação da rede de canalização de águas  (quente e fria) em todo o edifício sede e reparação de casas de banho e pinturas interiores

• Aquisição de frota automóveis elétricos em substituição da existente, que se encontra envelhecida (com mais de 15 anos de vida útil)

• Pavimentação do logradouro, obra em curso de compactação e pavimentação em PAVE, colocação de rede de esgotos pluviais e domésticos com diversas 

caixas de visita 

• Construção de um telheiro para recolha do parque automóvel  com a área de 75 m2, com pavimento em PAVE - obra em curso 

• Sistema de segurança para Residências Seniores (Solução Elpas), vigilância doentes de Alzheimer no edifício do Lar 3ª Idade 

Com esta intervenção, a Santa Casa da Misericórdia de Alcochete pretende contribuir para melhorar as condições de prestação de serviços aos utentes do Lar 3ª 

Idade Barão de Samora Correia

Identificação do promotor: Santa Casa da Misericórdia

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 1 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção EDIFÍCIO SEDE –LARGO BARÃO DE SAMORA CORREIA

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 232.100 + IVA 23%€ 232.100 + IVA 23%€

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0€ 0€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0 € 0 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 232.100 + IVA 23%€ 232.100 + IVA 23%€

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 2 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção CRIAÇÃO DE UM POSTO MÓVEL DE ALUGUER DE BICICLETAS 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Zona Ribeirinha

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

O projeto consiste na criação de um posto móvel de aluguer de bicicletas. Com esta intervenção, a Retrobike pretende ir ao encontro dos visitantes e turistas da vila 

de Alcochete, promovendo “passeios em duas rodas” junto à praia e na zona ribeirinha, através da utilização da bicicleta como meio de transporte amigo do 

ambiente. Assim, a Retrobike propõe-se a contribuir para dinamizar os referidos espaços públicos, com boas práticas físicas e ambientais, bem como facilitar a 

acessibilidade ao Centro Histórico. 

Identificação do promotor: Retrobike

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 2 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção CRIAÇÃO DE UM POSTO MÓVEL DE ALUGUER DE BICICLETAS 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 25.000€ 25.000€

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0€ 0€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 1.000 € 1.000 €

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ € €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 23.000 € 23.000 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 1.000€ 1.000€

TOTAIS 0€ 25.000 € 25.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 3 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção PROJETO DE REMODELAÇÃO DA PADARIA PIQUEIRA

Autoridade urbana CÂMARA MUNICPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

O projeto idealizado consiste na remodelação do estabelecimento, com abertura de cafetaria e pastelaria somente com doçaria de Alcochete. Esta 

intervenção apresenta como principal objetivo a promoção da doçaria de Alcochete. Com vista à concretização do referido objetivo, a Padaria Piqueira

propõe-se a realizar diversas ações, para além da remodelação do estabelecimento, designadamente as seguintes:

• Intervenções no exterior do edifício: substituição de portas e colocação de toldos (com um valor estimado de 4.000 €);

• Remodelação do estabelecimento;

• Certificação da Fogaça de Alcochete;

• Workshops sobre as fogaças de Alcochete e restante doçaria local;

• Ações de marketing e publicidade, tais como a colocação de placares promocionais

Identificação do promotor: Padaria Piqueira Unipessoal, Lda

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA  3 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da Intervenção PROJETO DE REMODELAÇÃO DA PADARIA PIQUEIRA

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 64.000€ 64.000€

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 2.000 € 2.000 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 5.000 € 5.000 €

FORMAÇÃO 0€ 1.000 € 1.000 €

EMPREITADAS 0€ 24.000€ 24.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 30.000 € 30.000 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 2.000 € 2.000 €

TOTAIS 0€ 64.000€ 64.000€

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 4 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO CARNIFORNINHO 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edifícios

Descrição da intervenção

O projeto idealizado consiste na modernização da loja localizada no Mercado Municipal de Alcochete, o talho Carniforninho, uma vez que se encontra bastante 

desatualizado e degradado.

Assim, a intervenção proposta consiste na colocação de uma vitrine/montra, junto à porta, por substituição da porta em vidro existente e, desta forma, conferir mais 

visibilidade ao estabelecimento. No âmbito da intervenção considera-se também a fixação de um reclamo luminoso. 

A intervenção de modernização integra a remodelação dos azulejos e do chão, que, devido à idade do edifício, apresentam um estado acentuado de degradação e 

fora de moda.

Esta intervenção inclui ainda a aquisição de equipamento informático e software de pós-venda, que resulta da necessidade de cumprir os requisitos legais da 

atividade, bem como a aquisição de equipamento para lavagem de veículos, uma vez  que a empresa possui veículos para vender na rua e a manutenção dos 

mesmos requer constante limpeza e higiene. 

Identificação do promotor: Carniforninho, Cómercio de Carnes, Lda

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 4 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO CARNIFORNINHO 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 25.000€ 25.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 18.000€ 18.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 7.000 € 7.000 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 25.000€ 25.000€

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 5 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESTRADO – PLATAFORMA DE ESPLANADA CONTÍGUA AO ESTABELECIMENTO 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edifícios

Descrição da intervenção

O objetivo é proporcionar aos nossos clientes a possibilidade de disfrutar de uma ótima zona de esplanada numa área desafogada e de lazer da vila, que neste 

momento não tem condições para o efeito na medida em que, por exemplo, o chão da zona em questão ser bastante inclinado. Esteticamente a área também não 

é apelativa, pelo que pretendemos criar uma zona de consumo mas que seja bastante agradável 'à vista' e com algum requinte.

O projeto pressupõe a colocação de um estrado de madeira resistente (ou outro tipo de material de alta resistência) e com rampa de acesso a deficientes de cadeira 

de rodas, numa área aproximada de 8x3m (24m2 aprox.)

Pretende-se também a colocação de painéis acrílicos transparentes e amovíveis nas laterais bem como aparelhos de aquecimento e outro tipo de acessórios no 

sentido de proporcionar a possibilidade aos n/ clientes de disfrutarem da esplanada, não só no período de verão, mas também no outono e inverno - pensamos ser 

importante fazer com que o negócio local não dependa apenas das condições meteorológicas.

Também estará prevista a colocação de música ambiente no espaço.

Identificação do promotor:  Adega dos Sabores

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 5 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESTRADO – PLATAFORMA DE ESPLANADA CONTÍGUA AO ESTABELECIMENTO 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 4.250 +IVA€ 4.250 +IVA€

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 4.000 + IVA€ 4.000 + IVA€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 250+IVA € 250 + IVA €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 4.250 +IVA€ 4.250 +IVA€

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver



122

FICHA 6 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção ARRANJO E MANUTENÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Intervenção de manutenção e conservação do telhado e respetivas paredes exteriores.

Identificação do promotor:  Ernestina Maria Marques Madre Martins.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 6 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção ARRANJO E MANUTENÇÃO DE UM PRÉDIO URBANO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 8.000 € 8.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 8.000 € 8.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0A € 0A €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 8.000 € 8.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 7 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REQUALIFICAÇÃO DO PAÇO DE SÃO JOÃO

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Retificações no telhado, substituição de janelas e portadas, rachas interiores muito grandes, torneiras avariadas e rachadas, reposição de azulejos interiores, 

isolamento e pavimentação do mirante, tetos falsos em pladur, retificação de paredes com infiltrações e em pedra, tetos falsos em ripado de madeira novos, 

automatização do portão principal e sistema de energia solar para águas quentes sanitárias. 

Identificação do promotor: Maria Manuela Nunes Barata Feyo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 7 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REQUALIFICAÇÃO DO PAÇO DE SÃO JOÃO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 200.000 € 200.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 180.000 € 180.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 20.000 € 20.000 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 200.000 € 200.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 8 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA COM R/C PARA A RUA RUY DE SOUSA VINAGRE

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Reconstrução do r/c e construção de 1º andar, mediante projeto já executado.

Identificação do promotor: Maria Manuela Nunes Barata Feyo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 8 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA COM R/C PARA A RUA RUY DE SOUSA VINAGRE

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 40.000 € 40.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 38.000 € 38.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 1.800 € 1.800 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 200 € 200 €

TOTAIS 0€ 40.000 € 40.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 9 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA COM R/C NA AVENIDA 5 DE OUTUBRO

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Arranjos exteriores e interiores especialmente na casa de banho e pavimentos.

Identificação do promotor: Maria Manuela Nunes Barata Feyo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 9 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA COM R/C NA AVENIDA 5 DE OUTUBRO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 2.000 € 2.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 2.000 € 2.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 2.000 € 2.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 10 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REQUALIFICAÇÃO DE MORADIA NA PRAÇA DA REPÚBLICA

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Arranjo do telhado, arranjo da escada, pintura de portas e janelas, arranjo e reposição de novas loiças do sanitário e cozinha total, arranjo de caixilharia em madeira 

e alguns estores e substituição de soalho e escada e 1º andar.  

Identificação do promotor: Maria Manuela Nunes Barata Feyo e Maria da Conceição Nunes Barata Feyo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 10 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA - PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REQUALIFICAÇÃO DE MORADIA NA PRAÇA DA REPÚBLICA

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 50.000 € 50.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 50.000 € 50.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 50.000 € 50.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 11 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

Autoridade urbana CÂMARA DE MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

O objetivo prende-se com a reabilitação do edifício, nomeadamente a conservação da sua cobertura e fachadas (tardoz), bem como a introdução de vãos de forma 

a conferir melhores condições de habitabilidade ao fogo existente no piso 1. No piso térreo encontra-se em funcionamento um estabelecimento comercial.  

Identificação do promotor: Ricardo Figueiredo e Leanor dos Santos Dinis Orge

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 11 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 10.000 € 10.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 10.000 € 10.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 10.000 € 10.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 12 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA NO LARGO BARÃO SAMORA CORREIA, 10

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Arranjo total de uma moradia (casa de banho com pavimento novo e loiças novas e algumas alterações na cozinha) e pinturas das paredes interiores e 

exteriores.

Identificação do promotor: Maria Manuela Nunes Barata Feyo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 12 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DE UMA MORADIA NO LARGO BARÃO SAMORA CORREIA, 10

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 4.000 € 4.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 4.000 € 4.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 4.000 € 4.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 13 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REQUALIFICAÇÃO DE MORADIA NO LARGO COMENDADOR ESTEVÃO D’OLIVEIRA 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Arranjo de telhado e algerozes e empenas frontais

Identificação do promotor: Maria Manuela Nunes Barata Feyo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 13 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REQUALIFICAÇÃO DE MORADIA NO LARGO COMENDADOR ESTEVÃO D’OLIVEIRA 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 15.000 € 15.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 15.000 € 15.000 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 15.000 € 15.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 14 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção CAPELA DA NOSSA SENHORA DA VIDA

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Reparação da Cobertura

• Reparação de portas e bancos

• Reparação de rebocos diversos

• Pintura  dos caixotões do teto de acordo com os motivos anteriormente existentes

• Restauro dos painéis de azulejos

• Pintura interior e exterior do edifício

Identificação do promotor: Santa Casa da Misericórdia de Alcochete

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 14 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção CAPELA DA NOSSA SENHORA DA VIDA

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 80.000 € 80.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 80.000 € 80.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 15 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção EDIFÍCIO ANEXO À CAPELA DE NOSSA SENHORA DA VIDA-CASA DE HABITAÇÃO RUA DO NORTE, Nº24

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Pintura exterior

• Pequenas beneficiações no interior

Identificação do promotor: Santa Casa da Misericórdia de Alcochete

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA  15 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção EDIFÍCIO ANEXO À CAPELA DE NOSSA SENHORA DA VIDA-CASA DE HABITAÇÃO RUA DO NORTE, Nº24

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 5.000 € 5.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 5.000 € 5.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 16 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS 42,44,46 ALCOCHETE “ARRANJOS EXTERIORES”

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Execução de cobertura, arranjo de fachadas, com pinturas e caixilharias.

Identificação do promotor: António Carlos de Pinho Pardal Moço

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 16 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS 42,44,46 ALCOCHETE “ARRANJOS EXTERIORES”

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 30.000 € 30.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 30.000 € 30.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver



144

FICHA 17 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção IGREJA DA MISERICÓRDIA – MUSEU DE ARTE SACRA

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Reparação da cobertura 

• Reforço  das caleiras e algerozes e reforço da impermeabilização da cobertura

• Reparação das paredes com salitre

• Pintura interior e exterior do edifício

Identificação do promotor: Santa Casa da Misericórdia

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 17 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção IGREJA DA MISERICÓRDIA – MUSEU DE ARTE SACRA

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 50.000 € 50.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 50.000 € 50.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 18 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção CASA DE HABITAÇÃO RUA MANUEL PEREIRA FARIA, Nº 5 (R/C), Nº 7 (1ºA) 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Pintura exterior

• Substituição das canalizações (águas quentes/fria)

• Reparação de casas de banho e cozinhas

• Revestimento dos tetos

Identificação do promotor: Santa Casa da Misericórdia 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 18 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção CASA DE HABITAÇÃO RUA MANUEL PEREIRA FARIA, Nº 5 (R/C), Nº 7 (1ºA) 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 25.000 € 25.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 25.000 € 25.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 19 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção CASA DE HABITAÇÃO RUA DE “O SÉCULO”, Nº 26-28 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Pintura exterior

• Substituição das canalizações (águas quentes/fria)

• Reparação de casas de banho e cozinhas

• Revestimento dos tetos

Identificação do promotor: Santa Casa da Misericórdia 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 19 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção CASA DE HABITAÇÃO RUA DE “O SÉCULO”, Nº 26-28 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 15.000 € 15.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 15.000 € 15.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 20 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção
RECONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CASA PARA HABITAÇÃO E/OU HOSTEL, ONDE SE ENCONTRA CASA E LOGRADOURO 
DEVOLUTOS

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Reconstrução interior e recuperação do exterior de casa e logradouro devolutos, para habitação ou para hostel.

Identificação do promotor: Playgroup Imobiliária, Lda

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 20 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção
RECONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE CASA PARA HABITAÇÃO E/OU HOSTEL, ONDE SE ENCONTRA CASA E LOGRADOURO 
DEVOLUTOS

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 106.000 € 106.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 106.000 € 106.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 21 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA ZONA HABITACIONAL, ONDE SE ENCONTRAM CASAS E LOGRADOURO DEVOLUTOS

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Demolição e construção de edifício de 3 pisos para habitação, onde se encontram casas e logradouro devolutos.

Identificação do promotor: Playgroup Imobiliária, Lda

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 21 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA ZONA HABITACIONAL, ONDE SE ENCONTRAM CASAS E LOGRADOURO 
DEVOLUTOS

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 530.000 € 530.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0 € 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 530.000 € 530.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 22 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REMODELAÇÃO DE FACHADA DE LOJA 

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Requalificação da fachada existente para uma linguagem mais depurada e coerente, com a substituição integral das caixilharias da montra, alteração do reclame 

publicitário e aproveitamento da ocupação da via pública com a implementação no solo de elementos delineadores de entrada.

Identificação do promotor: Laura & Nicolau, LDA.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 22 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REMODELAÇÃO DE FACHADA DE LOJA 

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 28.000 € 28.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 2.800 € 2.800 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 3.200 € 3.200 €

FORMAÇÃO 0€ 0 € 0 €

EMPREITADAS 0€ 1.400 € 1.400 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 18.800 € 18.800 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 1.800 € 1.800 €

TOTAIS 0€ 28.000 € 28.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 23 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO  SEDE DA FUNDAÇÃO JOÃO GONÇALVES JÚNIOR

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Substituição da Cobertura de lusalite que assenta sobre a placa de cimento que cobre o teto do edifício sede da Fundação João Gonçalves Júnior.

Identificação do promotor: Fundação João Gonçalves Júnior.

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 23 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO  SEDE DA FUNDAÇÃO JOÃO GONÇALVES JÚNIOR

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 90.000 € 90.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0€ 0€

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0€ 0€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0€ 0€

TOTAIS 0€ 90.000 € 90.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 24 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA COMÉRCIO E HABITAÇÃO

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Pretende-se remodelar prédio que está dado como devoluto para área comercial no r/c e no 1º e 2º piso, e construção de T1  (sala, kitchenette, um quarto e 1 ou 2 

WC’s). A fachada do prédio irá respeitar a traça caraterística da zona. No R/C será construída, numa zona comercial, uma porta e uma montra em alumínio lacado 

em  branco e uma porta de acesso para o 1º andar. A parede da casa no 1º e 2º piso vão ter dois varandins  e uma janela. O  alçado da parte de trás tem um 

varandim. Esta remodelação envolve a colocação de um novo telhado.

Identificação do promotor: João Pedro Fernandes Canteiro

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 24 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA COMÉRCIO E HABITAÇÃO

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 15.800 € 15.800 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 600 € 600 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 8.500 € 8.500 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 6.000€ 6.000€

CERTIFICAÇÕES 0€ 700 € 700 €

TOTAIS 0€ 15.800 € 15.800 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 25 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO EXTERIOR DA IGRAJA MATRIZ DE ALCOCHETE

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Pintura exterior, limpeza de elementos em pedra (Fachada Principal)

• Reparação e impermeabilização da  torre sineira

• Reparação do pavimento do Adro

• Limpeza e reparação do telhado 

• Pintura do muro do adro

• Tratamento e pintura de paredes exteriores.

Identificação do promotor: Fabrica da Igreja da Paróquia de Alcochete 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 25 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO EXTERIOR DA IGRAJA MATRIZ DE ALCOCHETE

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 170.000 € 170.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0 € 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 170.000€ 170.000€

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 170.000 € 170.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 26 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO EXTERIOR DO EDIFÍCIO DO CENTRO PAROQUIAL

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Recuperação e pintura das fachadas do edifício

• Reparação de pavimentos exteriores, escadas e patamar  de acesso ao 1º piso

• Recuperação, tratamento e pintura de gradeamentos metálicos

• Reparação do telhado com isolamento e impermeabilização 

• Reparação de varanda interior e substituição de porta 

Identificação do promotor: Fábrica da Igreja da Paróquia de Alcochete 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 26 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO EXTERIOR DO EDIFÍCIO DO CENTRO PAROQUIAL

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 130.000 € 130.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 130.000€ 130.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0 0

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 130.000 € 130.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 27 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO EXTERIOR DOS EDIFÍCIOS/ELEMENTOS EXTERIORES – CASA ARRENDADA – PESSOAS IDOSAS

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Recuperação e pintura das fachadas 

• Substituição de caixilharia dos vãos, janelas e porta exterior

• Cobertura: substituição de peças/elementos estruturais degradados, tratamento dos elementos novos e aproveitáveis (vigas, ripas, etc.)

• Reparação e pintura das chaminés 

Nota: conforme relatório da CMA

Identificação do promotor: Maria Sofia Atalaia Nunes de Sousa e Outros 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 27 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO EXTERIOR DOS EDIFÍCIOS/ELEMENTOS EXTERIORES – CASA ARRENDADA – PESSOAS IDOSAS

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 8.790 € 8.790 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 8.790€ 8.790€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0 0

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 879.000 € 879.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 28 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REPARAÇÃO DE TELHADO E RECUPERAÇÃO DE FACHADAS

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Substituir Telhas

• Isolar guarda fogo e chaminés

• Restaurar paredes; Limpeza de pedras; pintura das frentes laterais e fachada

Identificação do promotor: Condomínio do Prédio na rua José André dos Santos

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver



167

FICHA 28 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REPARAR TELHADO E RECUPERAR FACHADAS

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 40.000 € 40.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0 € 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0€ 0€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0 0

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 40.000 € 40.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 29 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DA FACHADA E TELHADO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA DO TALHO 2 A 4E

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Recuperação das paredes exteriores, picando a parede e aplicação de cimento

• Pintura da fachada

• Limpeza de algeroz

• Limpeza e impermeabilização do telhado

• Substituição da porta e janela do nº2

Identificação do promotor: António Luís Alves Freitas Morna

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 29 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção REABILITAÇÃO DA FACHADA E TELHADO DO PRÉDIO SITUADO NA RUA DO TALHO 2 A 4E

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 3.500 € 3.500 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 250 € 250 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 2.500€ 2.500 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 750 € 750 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 3.500 € 3.500 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 30 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RECUPERAÇÃO DO ÍMOVEL

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

Situado na rua Senhora da Vida com uma área de 62 m2

Identificação do promotor: Maria Amélia da Fonseca Oliveira 

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 30 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RECUPEÇÃO DE IMÓVEL

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 60.000 € 60.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0€ 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0€ 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 60.000 € 60.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 31 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção INTERVENÇÃO NA FACHADA DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL R/C E 1º ANDAR

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Picar e rebocar as laterais

• Reparação muralhas

• Limpeza das pedras da frente e laterais

• Lavagem do telhado

• Pintura da frente, laterais, guarda fogos e varanda

• Recuperação da porta de entrada,

Substituição de janelas

Identificação do promotor: Maria do Carmo Azevedo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 31 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção INTERVENÇÃO NA FACHADA DE IMÓVEL DE INTERESSE MUNICIPAL R/C E 1º ANDAR

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 38.000 € 38.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0€ 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0€ 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 38.000 € 38.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 32 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção INTERVENÇÃO NA FACHADA E TELHADO DE IMÓVEL R/C E 1º ANDAR

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Rebocar paredes 

• Pintura exteriores

• Substituição de janelas

• Arranjo do telhado

• Recuperação de portas

Identificação do promotor: Maria do Carmo Azevedo

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 32 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção INTERVENÇÃO NA FACHADA E TELHADO DE IMÓVEL R/C E 1º ANDAR

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 25.000 € 25.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 0€ 0 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0 €

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0€ 0 €

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0 €

CERTIFICAÇÕES 0€ 0 € 0 €

TOTAIS 0€ 25.000 € 25.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver



176

FICHA 33 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS 23 1º ESQ ALCOCHETE -SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Qualificação da habitação com substituição de instalações sanitárias ( atualmente estruturalmente precárias) 

• Recuperação do interior

• Isolamento térmico e acústico, 

• Alterações de distribuição interior

• Qualificar o sótão

• Substituição Caixilharia

Identificação do promotor: João Alves

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 33 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS 23 1º ESQ ALCOCHETE -SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 30.000 € 30.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 2.000 € 2.000 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 0€ 0€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 0€ 0€

CERTIFICAÇÕES 0€ 28.000 € 28.000 €

TOTAIS 0€ 30.000 € 30.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 34 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RUA JOÃO DE DEUS Nº 14 A 42 - RECUPERAÇÃO E RESTAURO/ALTERAÇÕES INTERIORES

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Substituição de cobertura (estrutura e telha) com isolamento térmico e impermeabilização em subtelha

• Recuperação integral das fachadas, recuperação e restauro de portas e portadas de madeira

• Substituição de caixilharias, isolamentos acústicos entre pisos, substituição e ampliação dos sistemas de água e esgotos , instalações elétricas e gás, e 

aquecimento central.

• Alterações no interior com introdução de instalações sanitárias em 3 pisos

• Restauro e limpeza de elementos de cantaria, pintura geral

• Reforço estrutural de várias situações do edificado

• Recuperação de poço e nora + anexo    

Identificação do promotor: João Alves

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 34 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS 23 1º ESQ ALCOCHETE -SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 300.000 € 300.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 25.000 € 25.000 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 5.000€ 5.000€

FORMAÇÃO 0€ 5.000€ 5.000€

EMPREITADAS 0€ 100.000€ 100.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 160.000€ 160.000€

CERTIFICAÇÕES 0€ 5.000 € 5.000 €

TOTAIS 0€ 300.000 € 300.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 35 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (1/2)

Designação da intervenção RUA RUY DE SOUSA VINAGRE Nº18 A 22 ALCOCHETE - RECONSTRUÇÃO DE COBERTURA/RECUPERAÇÃO E ALTERAÇÕES

Autoridade urbana CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Área a intervir Centro Histórico

Tipo de intervenção Edificado

Descrição da intervenção

• Construção de nova estrutura e coberturas (300 m2) com isolamento térmico e impermeabilização

• Reparação integral das fachadas 

• Recuperação e restauro das portas e portadas de madeira

• Substituição da caixilharia, instalação elétrica integral, introdução de rede de águas e esgotos + gás 

• Alterações interiores às instalações sanitárias e cozinha

• Restauro de cantarias/ pintura e caiação

Nota: a intervenção visa a compatibilização para uso turístico

Identificação do promotor: João Alves

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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FICHA 35 | CARATERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA – PRIVADO (2/2)

Designação da intervenção RUA RUY DE SOUSA VINAGRE Nº18 A 22 ALCOCHETE - RECONSTRUÇÃO DE COBERTURA/RECUPERAÇÃO E ALTERAÇÕES

NATUREZA DO INVESTIMENTO PÚBLICO PRIVADO TOTAL

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO 0€ 120.000 € 120.000 €

ESTRUTURA DE CUSTOS DE INVESTIMENTO

ESTUDOS E PROJETOS 0€ 10.000 € 10.000 €

AÇÕES IMATERIAIS 0€ 0€ 0€

FORMAÇÃO 0€ 0€ 0€

EMPREITADAS 0€ 50.000€ 50.000€

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0€ 58.000€ 58.000€

CERTIFICAÇÕES 0€ 2.000 € 2.000 €

TOTAIS 0€ 120.000 € 120.000 €

PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO| PEDU | Alcochete

Identificação indicativa dos investimentos a desenvolver
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URBANO | PEDU |  ALCOCHETE


