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01. INTRODUÇÃO 

O presente documento consiste no Programa de Acção Territorial da Zona Estratégica de 

Desenvolvimento de Alenquer – Azambuja – Porta Norte de Lisboa, adiante designado por PAT – PNL. 

A necessidade, urgência e oportunidade da realização deste Programa, o primeiro no país, resulta da 

conjugação de três factores que o motivam: 

1. O Programa de Acção para os Municípios do Oeste e Quatro Municípios da Lezíria do Tejo, , 

2008 – 2017, adoptado em Resolução de Conselho de Ministros n.º 135/2008 de 09 de 

Setembro, adiante designado PAMOQMLT ; 

2. As orientações estratégicas definidas pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Oeste e Vale do Tejo, adiante designado por PROTOVT, para a área identificado no respectivo 

Esquema Global de Modelo Territorial (EGMT) como Porta Norte de Lisboa (PNL); e 

3. A assumpção de que a área envolvente aos nós de Carregado e Aveiras associam um conjunto 

de características únicas que dão a estes Municípios uma clara vantagem competitiva no quadro 

regional, e que impulsionam o Mercado Económico e Habitacional no sentido da procura de 

território para instalar as respectivas actividades. 

Neste contexto, o PATPNL foi o instrumento que se determinou como preferencial para a definição de 

uma estratégia territorial que permitisse coordenar e sustentar ambientalmente a pressão urbana, de 

usos prolixos, que se faz sentir sobre este território da Área Metropolitana Alargada e que constitui o 

principal território de entrada no maior mercado do país. 

O presente Programa é constituído por dois volumes distintos, de seguida identificados: 

− Volume I – Diagnóstico 

− Volume II - Programa 

A constituição, conteúdos documental e material deste programa, não se encontra definida em rigor na 

legislação directamente aplicável, designadamente na Lei de Bases de Ordenamento do Território 

(LBOT) e no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). 

Neste quadro, procurou-se através do presente documento preencher a escassa normativa legal 

aplicável, mas sobretudo, fundamentar de forma o mais rigorosa possível, as propostas de intervenção 

sobre o território. 

Os estudos desenvolvidos no Volume de Diagnóstico no âmbito do presente trabalho concluíram que a 

estratégia de desenvolvimento a adoptar para este PAT – “Programa de Acção Territorial” deveria 
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assentar na existência de uma disciplina de Ordenamento do Território com fortes preocupações de 

ordem Económica e Social, orientando assim as determinações preconizadas pelo Programa. 

Assim, foi adoptada uma postura de compatibilização com o processo actual de desenvolvimento 

socioeconómico dos dois Municípios e das suas expectativas futuras. Atendendo, no entanto, à 

localização geográfica dos espaços territoriais em causa, o transporte de mercadorias, a mobilidade das 

pessoas e as acessibilidades, bem como as movimentações daí resultantes, assumem uma relevância 

particular, visando evitar algumas das situações mais negativas registadas na actualidade. 

As opções tomadas, agora no volume II, assentam, por isso, numa concepção onde as várias 

componentes económicas (transportes, comércio, lazer, turismo, serviços, habitação, infra-estruturas, 

entre outras) se integram de forma adequada com a componente urbanística. Esta concepção servirá de 

referência a um processo contínuo de crescimento sustentado, assente sobre uma estrutura de grande 

robustez, na qual as alterações ocasionais não põem em causa a coerência do conjunto nem a sua 

permanente evolução. 

No contexto dos dois Concelhos, porém, esta intervenção não deverá privilegiar esta parte do território 

em detrimento de outros espaços com características funcionais próprias; pelo contrário, deverão ser 

exploradas as relações de dependência e de complementaridade entre todas essas zonas, procurando-

se avivar os seus traços distintivos.  

Neste quadro, o papel a desempenhar pela ZEDAA – “Zona Estratégica de Desenvolvimento de Alenquer 

e Azambuja” será o de se constituir no principal motor de ligação do território a nível sub-regional ou 

mesmo regional. Neste particular, a estratégia apresentada privilegia as complementaridades entre os 

dois territórios, como forma de potenciar a visibilidade para os mercados das diferenças assumidas pelos 

Concelhos de Alenquer e Azambuja, estabelecendo-se uma relação robusta com outros projectos 

similares da Região do Oeste. 

O trabalho desenvolvido nesta fase final, sendo a sequência lógica dos trabalhos anteriores, comporta, 

por isso, três tipologias de abordagens: 

• Na primeira delas procura-se traçar a caracterização da situação de referência do conjunto da área 

em análise, realçando-se alguns aspectos determinantes para a concepção da estratégia a 

adoptar, designadamente ao nível das potencialidades e condicionantes do uso dos solo, bem 

como da mobilidade e acessibilidade; 

• A segunda abordagem traduz-se na definição da estratégia de desenvolvimento recomendada, 

incluindo a concepção do quadro greal de objectivos e as linhas orientadoras da estratégia 

proposta; 

• A terceira e última abordagem radica na apresentação e sistematização dos programas, projectos 
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e acções que deverão corporizar aquela estratégia,  independentemente da origem e natureza 

doss eus promotores. 

Releva-se neste domínio, pela sua importância, a apresentação dos termos de referência de todos os 

planos de ordenamento propostos (Planos de Pormenor, Planos de Urbanização ou outros), bem como o 

âmbito e os objectivos estratégicos dos estudos recomendados, independentemente da sua natureza, 

conteúdo e especificidade, para o que foram constituídos Anexos próprios. 
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02. DIAGNÓSTICO SÍNTESE 

02.1 –  INTRODUÇÃO 

Uma caracterização de maior pormenor do território intervindo é efectuada no Volume I do presente 

Programa. No presente capítulo pretende-se, tão somente, sublinhar e sistematizar as informações mais 

relevantes para o território que condicionam e orientam as intervenções propostas. 

02.2 – A ÁREA DE INTERVENÇÃO: CARACTERÍSTICAS DO TERRITÓRIO 

O Programa de Acção Territorial, ocupa parte do território dos municípios de Alenquer e Azambuja, 

compreendendo uma superfície total de 20327 hectares. Como se pode constatar através do quadro 

seguinte, o Concelho de Alenquer ficará com 37.1% do seu território afecto ao presente plano 

intermunicipal e o Concelho de Azambuja com 34.4%. 

Concelho Área total (ha) Área de Intervenção % 

Alenquer 30422,6 11280,2 37.1 

Azambuja 26265,4 9046.8 34.4 

Total 56688,0 20327 35.8 

Quadro 1: Área de Intervenção do PIOT-ZEDAA/PNL 

No concelho de Alenquer as freguesias que ficam parcialmente abrangidas pelo PAT são: Abrigada, 

Cadafais, Carregado, Meca, Ota, Sto Estêvão e Triana, ocupando uma área total de 11280,2 ha. No 

concelho de Azambuja as freguesias que ficam parcialmente circunscritas pelo PAT são: Alcoentre, 

Azambuja, Aveiras de Cima e Vila Nova da Rainha, o que perfaz uma área total de 9046.8 ha 

Os Concelhos de Alenquer e Azambuja, constituem, a Porta Norte da Área Metropolitana de Lisboa; 

tal como foi referido Nos estudos do Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do 

Tejo. 

Integrado no quadro de uma região metropolitana alargada, os Concelhos de Alenquer e Azambuja 

encontram-se no centro de uma área que concentra parte significativa da produção nacional e da 

população residente no país. 
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O posicionamento da área de intervenção do PAT relativamente a outras áreas relevantes da Grande 

Lisboa e da Áreas Urbanas do Distrito de Leiria, proporciona ainda a este território boas capacidades 

para ser complementar a estes. 

Para definição da área de intervenção foram atendidos os seguintes critérios: 

1. Incluir na área de intervenção o território que foi mais directamente afectado pelas 

condicionantes impostas pelas Medidas Preventivas à Instalação do Novo Aeroporto 

de Lisboa na Ota; 

 
Fig 1:Sobreposição da área de intervenção com as zonas sujeitas a medidas preventivas 

2. Incluir na área de intervenção, os sistemas ecológicos, urbanos e económicos, bem 

como, as redes fundamentais de Alenquer e Azambuja, na área sensivelmente 

sobreposta àquela que foi afectada pelas medidas preventivas, com vista a perfazer 

os objectivos definidos para os PAT, quer na LBOT, quer no RJIGT; 
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Fig 2: Sistema Ecológico de Alenquer / Azambuja (Corredores e áreas nucleares estruturantes) 

 

Fig 3: Sistema Viário de Alenquer / Azambuja, sobreposto à área de intervenção do PAT 
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Fig 4: Sistema Urbano  de Alenquer / Azambuja, sobreposto à área de intervenção do PAT 

 

 

Fig 5: Sistema Económico de Alenquer / Azambuja, sobreposto à área de intervenção do PAT 
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Em anexo ao presente relatório, constitui a peça gráfica n.º1, a representação à esc. 

1/50000, dos sistemas acima representados esquematicamente. 

3. Incluir na área de intervenção os eixos que o PROTOVT aponta para inclusão na PNL, 

e que são explicitados em pormenor no relatório de diagnóstico; e 

4. Incluir na área de intervenção os principais investimentos que se tem perfilado para 

ambos os Concelhos, e que são objecto de explicitação de pormenor no corpo do 

presente documento. 

Da conjugação destes factores resultou a área de intervenção, abaixo identificada, cuja 

delimitação rigorosa seguiu, sempre que possível, limites físicos identificáveis no território. 
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Fig 6:Área de Intervenção do PAT 

 

AZAMBUJA 

ALENQUER 
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02.2.1 –  Sistema Ecológico 

Os instrumentos de ordenamento do território de enquadramento nacional como o Programa Nacional da 

Política de Ordenamento do Território (PNPOT) e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

(ENDS), assim como os de enquadramento regional, recomendam a consideração do ambiente em 

sentido lato e restrito como um factor de competitividade e valorização territorial. A área de intervenção 

do PAT engloba um território com valores naturais e paisagísticos de importância nacional e regional, os 

quais devem ser entendidos como um factor de determinante para a estruturação do território numa 

estratégia de desenvolvimento económico-social sustentável.   

O território onde se desenvolve o PAT apresenta características biofísicas que o distinguem no contexto 

da Área Metropolitana, nomeadamente: 

a. Frente Ribeirinha do Tejo, e 

respectiva inserção num dos principais 

corredores ecológicos do país 

 
Foto 1: Frente do Tejo 

b. Canhão Cársico da Ota, cujas 

características únicas de canyon, 

resultam num fenómeno geológico único 

na região 

 
Foto 2: Canhão da Ota 

 

d. Corredores ecológicos ao longo 

dos vales aluvionares dos Rios Alenquer 

e Ota, e respectivos subsidiários 

 

 
Foto 3: Várzeas  
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A estratégia de intervenção para o PAT deve assim assegurar formas de ocupação do solo e de 

transformação do território compatíveis com a salvaguarda destes valores através e as necessidades de 

desenvolvimento da área. Deste modo, considera-se que se devem salvaguardar os valores naturais e o 

património natural, paisagístico os quais oferecem à região uma grande qualidade ambiental que, 

constitui uma mais-valia a ter especial ponderação e valorização na elaboração de qualquer projecto ou 

acção a desenvolver. 

Na zona verifica-se a existência de uma ruralidade aliada à tradição e à história que podem diferenciar 

economicamente o território por haver potencialidades para o desenvolvimento de culturas muito 

valorizadas pelos mercados, ainda que se verifique uma descaracterização da paisagem agro-florestal 

face a modelos de dispersão urbana e dispersão da pequena indústria. 

Embora o turismo esteja muito pouco desenvolvido, como consequência da falta de estruturação da 

oferta, verifica-se uma apetência crescente, principalmente nas áreas em que os dois Municípios são 

ricos em recursos (naturais e culturais). 

Existe um processo de despovoamento rural, sobretudo na zona norte da área de intervenção, 

apresentando-se em contrapartida uma pressão industrial e logística em áreas de elevado valor ecológico 

como as baixas aluvionares dos rios Tejo, Ota e Ribeira de Alenquer. 

02.2.2 – Sistema Acessibilidades 

A área do PAT está localizada próximo de um dos principais nós rodoviários do país, cruzando a A10/A13 

e a A1; esta localização no quadro do Plano Rodoviário Nacional, permite uma acessibilidade fácil ao Sul 

do país (pela A10 e pela nova Ponte da Lezíria), à Área Metropolitana de Lisboa (para a cidade de Lisboa 

pela A1, para as Linhas de Cascais e de Sintra, pela A10 e A9), e ao Norte do país, igualmente pela A1. 

Com excepção da A1 que intersecta os dois concelhos onde se desenvolve o PAT, e da A10, a maior 

parte das estradas existentes são ou têm características muito semelhantes a estradas urbanas ou 

interurbanas e apresentam limites de velocidade que variam entre 50 km/h e 120 km/h. 

O transporte ferroviário é em termos de emissões de poluentes e consumo energético o mais eficiente, 

tendo uma importância relevante nos dois Concelhos, embora a sua eficácia implique a articulação com 

outros modos de transporte e circulações viárias que no caso se apresentam deficientemente.  
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Foto 4: Perspectiva do Nó da A1 / A10 

É de salientar que as dinâmicas económicas da região são geradoras de volumes de tráfego significativo 

assim constata-se que no concelho de Alenquer a exploração de subsolo é um grande gerador de 

tráfego pesado. 

No concelho da Azambuja é notória a vasta área logística que existe ao longo da EN 3, onde se 

localizam armazéns, de grande superfície, de todas as maiores empresas nacionais.  

Refira-se ainda, no que respeita às acessibilidades da região, que está prevista a construção de estação 

da Linha de Alta Velocidade de Lisboa Porto (LAVE) na fronteira entre os Municípios de Azambuja e Rio 

Maior (zona da Asseiceira/Quebradas) e ainda a ligação ferroviária da linha do Oeste à linha do Norte 

com estação de interface entre as duas linhas, localizada no concelho de Rio Maior junto à fronteira com 

o Município da Azambuja. 

Estas intervenções encontram-se sistematizadas na peça gráfica n.º2 que, à escala 1/50000, que 

constituinte elementos integrante do presente Programa. 
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02.2.3 – Sistema Urbano 

Os Concelhos de Alenquer e de Azambuja, apresentam, no seu conjunto, um dinamismo demográfico 

positivo moderado no quadro das sub-regiões onde se inserem, respectivamente, o Oeste e o Médio 

Tejo, conforme ilustra o quadro abaixo inscrito. 

 

Fig 7:Efectivo Populacional por freguesia dos Concelhos de Alenquer e Azambuja 

No entanto, esta evolução é distinta quando se analisa, por um lado, cada um dos municípios per si, 

destacando-se neste contexto o forte crescimento do Concelho de Alenquer em relação ao da Azambuja, 

quer em relação ao volume de crescimento da população em valores absolutos, quer em valores 

relativos. Esta proposição de crescimento relativo ao Concelho de Alenquer, é igualmente significativa 

quando se compara o Concelho com a sub-região em que se insere. 

Este dinamismo demográfico traduz-se nos seguintes aspectos, de forma sumária: 

− Sustentabilidade de desenvolvimento económico e o incremento da fixação do tecido 

empresarial; 

− Capacidade do território para diversificar a actividade económica, criar novas oportunidades e, 

através disso, atrair e fixar populações; e 

− Pressão urbanística inerente a um processo de dispersão da população. 
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Contudo, esta dinâmica não é homogénea quando se verifica a respectiva distribuição espacial, conforme 

ilustram as figuras abaixo inseridas. 

 

Fig 8:Densidade Populacional nas Freguesias dos Concelhos de Alenquer e Azambuja 

 

Das mesmas se infere que o crescimento populacional se localiza nas freguesias que envolvem o nó do 

Carregado, abarcando as sedes de ambos os Concelhos, abrangendo, por tal, a área de influência do 

presente Programa de Acção. 

Em consequência da proximidade ao núcleo central da Área Metropolitana e em função da respectiva 

acessibilidade, tem-se vindo a reforçar de uma forma notória, nos últimos 10 anos, a integração periférica 

dos Concelhos de Alenquer e de Azambuja na Área Metropolitana de Lisboa, assumindo essa integração 

aspectos de uma importância relevante no eixo urbano/industrial Alenquer – Azambuja, com forte 

componente logística e industrial, localizando-se a Norte da Cidade de Lisboa e numa área estratégica 

em termos de acessibilidade da Área Metropolitana de Lisboa para o Norte do País, através da AE 1 

(Lisboa – Porto) e pela A10/A13, em Direcção ao Sul. 
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02.2.4 - Sistema Económico 

Alicerçado nos recursos existentes, na qualidade das acessibilidades e na disponibilidade de 

equipamentos e infra-estruturas, estamos em presença de uma crescente especialização dos Concelhos 

na área da logística, desde a logística mais banal à logística de elevada rentabilidade e de maior 

especialização, esta com forte crescimento recente no Concelho da Azambuja, tendo-se vindo ainda a 

desenvolver ainda um conjunto de actividades associadas, desta actividade mas também da industrial, 

destacando-se em Alenquer uma forte componente de empresas de prestação de serviços a empresas. 

A ZEDAA encontra-se ainda Integrada no quadro de uma região metropolitana alargada, pelo que se 

encontra no centro de uma área que concentra parte significativa da produção nacional e da população 

residente no país. 

Neste quadro favorável, existem boas possibilidades de diversificação da Economia do território, 

designadamente baseada nos seguintes eixos: 

1. Consolidação dos sectores industrial, da logística e dos transportes; 

2. Desenvolvimento do sector agro-florestal, com a criação de actividades a ele relacionadas; 

3. Continuação da exploração de grandes áreas afectas à extracção de inertes com consolidação 

das actividades que lhes estão directamente associadas; ou 

4. Desenvolvimento de actividades complementares, de cariz cultural e turístico. 

02.3 – UNIDADES TERRITORIAIS: CARACTERÍSTICAS E POTENCIALIDADES  

Apesar da paisagem da área de intervenção do PAT ser bastante heterogénea, uma análise mais 

aprofundada do território permite identificar um conjunto de espaços com características relativamente 

homogéneas do ponto de vista das tipologias de ocupação do solo, da presença de valores naturais e 

paisagísticos e, da sua potencialidade para a instalação e exercício de actividades económicas. 

Delimitaram-se, assim seis tipos de áreas – Unidades territoriais - de acordo com o padrão dominante de 

ocupação e que evidenciam problemas e potencialidades comuns para as quais se prevêem usos do solo 

dominantes. A figura A representa a delimitação gráfica dessas unidades, as quais são descritas nos 

pontos seguintes de modo sucinto e focando essencialmente os seguintes pontos: 

a) tipologia de uso do solo dominante;  

b) funções dominantes actuais e potenciais; 

c) compatibilidade com as acções e projectos estruturantes previstos para o território do PAT. 



PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
da Zona Estratégica de Desenvolvimento de 

 ALENQUER - AZAMBUJA – Porta Norte de Lisboa 
 

21 

                                              

 

 

Fig 9: Unidades Territoriais na Área de Intervenção da ZEDAA 
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02.3.1 – Unidade Territorial 1 

A Unidade Territorial 1 compreende toda a área da baixa aluvionar do rio Tejo e seus principais afluentes 

– rio Ota e ribeira de Alenquer –, cujo padrão de ocupação do solo dominante é a agricultura de regadio. 

É uma área com relevo para a conservação da natureza, facto indicado em vários estudos elaborados 

para o território e planos de hierarquia superior, como os PROT da Área Metropolitana de Lisboa e do 

Oeste e Vale do Tejo. É também um território essencial ao nível dos recursos hídricos que tem como 

função a recarga de aquíferos, constituindo uma área de máxima infiltração e que funciona como zona de 

inundável, processo natural das cheias do Tejo, facto de dá origem a solos muito férteis para a 

agricultura. É fundamental garantir o funcionamento do sistema hidrológico existente, com particular 

atenção às obras ou acções susceptíveis de interferir no controlo das áreas inundáveis e nas cheias.  

Esta tem sido uma área de tradicional uso agrícola dos solos, revelando contudo tratar-se de um território 

com elevada apetência para instalação de actividades, algumas das quais não compatíveis com as suas 

características ecológicas e paisagísticas. Esta Unidade Territorial deve preservar o mais fielmente 

possível, as suas características actuais de modo a mantê-la como paisagem única que actualmente é, 

devendo, no entanto, ser promovidos projectos e acções que privilegiem o usufruto das margens do Tejo 

pelas populações e promovam a Conservação da Natureza e Biodiversidade e o funcionamento 

hidrológico do território. É também uma área com potencialidade para a instalação de projectos de 

turismo de natureza. O uso dominante para actividades agrícolas de carácter intensivo deve ser mantido 

e promovido. 

02.3.2 – Unidade Territorial 2 

A Unidade Territorial 2 compreende três áreas do território separadas mas com uma ocupação do solo 

semelhante nas quais dominam os espaços florestais de produção (eucalipto e pinheiro), apesar de no 

seu interior existirem pequenas manchas de montado, matos e agricultura. Constituem áreas 

essencialmente de produção florestal cuja manutenção e aplicação de modelos de silvicultura adequados 

às características naturais do território do PAT são fundamentais para o desenvolvimento económico do 

território. Os PROF do Oeste e Ribatejo indicam que nas sub-regiões homogéneas onde se insere o 

território do PAT se deve “fomentar multifuncionalidade dos espaços florestais” e devem ser privilegiadas 

como primeira função a produção, como segunda protecção e terceira silvopastorícia, caça e pesca 

(Decreto Regulamentar 14/2006 de 17 de Outubro e Decreto Regulamentar 16/2006 de 19 de Outubro).  

As espécies florestais assim como os modelos de silvicultura a aplicar indicadas para esta Unidade 

Territorial são as referidas nos artigos 25º do Decreto Regulamentar 14/2006 e no artigo 28º do Decreto 

Regulamentar 16/2006 de 19 de Outubro, referentes aos PROF do Oeste do Ribatejo. Estas Unidades 
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territoriais são também espaços privilegiados pela contribuição que dão à concretização das Estruturas 

Ecológicas Municipais no território. São áreas com potencialidade para o desenvolvimento de acções que 

promovam a conservação da natureza, o incremento da biodiversidade e da qualidade paisagística do 

território pelo que devem ser previstos projectos e acções que promovam estas funções do território, em 

particular nas áreas onde ocorre montado, carvalhais ou espécies que acompanham as linhas de água e 

encostas ou margens próximas. 

Tal não obsta à intervenção nestas áreas com vista a outro tipo de uso do solo, designadamente em 

áreas caracterizadas pela ocupação com espécies de crescimento rápido. 

02.3.3 – Unidade Territorial 3 

As áreas que integram a Unidade Territorial 3 e 3a, englobam os principais núcleos urbanos e as áreas 

envolventes directamente influenciadas por estes. São as áreas que alternam áreas de edificado 

concentrado – vilas de Alenquer, Carregado, Azambuja, Vila Nova da Rainha e Aveiras de Cima - , com outras de 

edificado fragmentado – envolvente de Alenquer / Carregado - ou disperso – neste caso na envolvente das vilas de 

Azambuja e Aveiras de Cima - e que naturalmente se apresentam como as áreas de expansão urbana por 

excelência. No interior destas unidades deverão ser potenciados projectos e acções que requalifiquem, 

estruture, e promovam a urbanidade do território através de planos de requalificação urbanística e 

paisagística com especial incidência no espaço público. Estas áreas, atendendo à heterogeneidade de 

usos urbanos que lhes estão associadas, devem ser objecto de Planos Municipais de Ordenamento do 

Território (PMOT) que estruturem o território, organizando as diferentes funções urbanas, industriais, 

habitacionais, assim como, a estrutura ecológica que as acompanha localmente.  

Particular atenção deve ser dada à separação física e paisagística das áreas habitacionais das áreas 

industriais ou de logística assim como, da relação destas últimas com a pequena propriedade agrícola ou 

com as áreas de interacção ecológica que as delimitam ou que com elas contactam – ribeiras, baixas 

aluvionares, encostas arborizadas com vegetação autóctone, acessibilidades, etc. 

02.3.4 – Unidade Territorial 4 

As áreas que integram a Unidade Territorial 4 são aquelas onde a ocupação dominante do solo é a 

indústria, logística e comércio. São áreas localizadas junto aos nós da AE1 do Carregado e de Aveiras de 

Cima, a primeira das quais apresenta já uma taxa de ocupação de relevo sem capacidade de expansão. 
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Cumulativamente, as áreas industriais na envolvente do Carregado e da Azambuja encontram-se 

localizadas numa zona marginal da baixa aluvionar do Tejo pelo que fortemente condicionadas na sua 

expansão pelas condicionantes ambientais daquela área. 

Estas áreas devem ser objecto de acções de requalificação, à luz das orientações do PROT-OVT, 

devendo estas acções serem devidamente enquadrada por PMOT, os quais devem incluir preocupações 

de índole ecológica, como seja a criação de uma estrutura verde no seu interior e a criação de barreiras 

de separação entre áreas de usos do solo distinto. Particular atenção deve ser dado ao estado das infra-

estruturas de saneamento básico destas áreas. 

02.3.5 – Unidade Territorial 5 

A Unidade Territorial 5, é na actualidade ocupada em parte por áreas de floresta de produção, e em parte 

por uma vasta área onde se encontra em construção o empreendimento turístico da Qta da Abrigada. A 

delimitação e identificação desta área encontra fundamento de que a mesma será abrangida no futuro 

por empreendimentos turísticos, um dos quais existente, o outro cujo processo de planeamento se 

encontra em curso. 

Atendendo á sua proximidade à Serra de Montejunto, ambos os projectos devem incorporar medidas de 

sustentabilidade ambiental, minimizando-se qualquer impacte negativo sobre a área sensível. 

02.3.6 – Unidade Territorial 6 

A Unidade Territorial 6, compreende duas grandes áreas do território do PAT onde a ocupação do solo 

dominante não é evidente, visto serem constituídas por pequenos fragmentos de diferentes tipologias de 

ocupação agrícola, florestal, edificada e industrial e ainda à exploração de inertes. Incluem também áreas 

de elevado interesse para conservação da natureza, biodiversidade e paisagem fundamentais para a 

implementação de uma estrutura ecológica. Por se inserirem em áreas da ERPVA do PROTVT no interior 

desta unidade territorial, devem ser elaborados estudos detalhados que comprovem o seu valor e 

delimitem as áreas com interesse para a constituição da EEM. 

A sua localização junto a boas acessibilidades e de espaços urbanos e de actividades económicas torna 

esta Unidade Territorial como território privilegiado para a instalação de novas áreas de actividade 

económicas. No entanto, pela sua natureza interna são áreas que necessitam de uma estruturação 

interna profunda, constituído, assim, territórios onde se devem promover acções de desenvolvimento 

territorial integradas, que privilegiem um desenvolvimento económico em conformidade com os seus 
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valores naturais e paisagísticos através de PU e PP que articulam as diferentes pretensões com as 

potencialidades e condicionantes locais. Particular atenção deve ser dada às relações de vizinhança 

entre actividades incompatíveis como é o caso da indústria e exploração de inertes face ao uso urbano 

habitacional e atendendo ainda à necessidade de conservação da natureza. 

02.4 – ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A ÁREA DE INTERVENÇÃO, NO QUADRO 
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL  

O Relatório de Diagnóstico sistematiza e caracteriza as directrizes definidas pelo quadro legal produzido 

pelos IGT e Programas que dispõem sobre o território, pretendendo-se no presente capítulo sublinhar 

apenas as directrizes fundamentais. 

O esquema incluído na página seguinte sistematiza as principais relações entre o PAT e outros Planos e 

Programas em função da respectiva matéria e área de intervenção. 

PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL

PROGRAMA NACIONAL DA POLÍTICA DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

PLANO REGIONAL DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO DO OESTE E DO VALE 

DO TEJO

PROGRAMA DE ACÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
DO OESTE E QUATRO MUNICÍPIOS DA 

LEZÍRIA DO TEJO

PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO

 

Fig 10:Principais relações entre o PAT e outros IGT e Programas 

Em síntese pode-se sistematizar a relação entre o PAT e o QRE da seguinte forma: 

1. A estratégia e acções definidas pelo PAT encontram fundamento nas orientações definidas pelo 

PNPOT, mas sobretudo, pelo PROTOVT e pelo PAMOQMLT; 

2. A este respeito convém sublinhar que o PROTOVT para a área definida como PNL, estabelece 

entre outras directrizes a necessidade de se elaborar o presente PAT, para disciplinar o 
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desenvolvimento das actividades relacionadas com a industria e logística, com vista ao corrector 

Ordenamento do Território e ao Desenvolvimento Sustentável; 

3. O PAMOQMLT estabelece um conjunto de Acções de Desenvolvimento para os Concelhos de 

Alenquer e Azambuja, entre os quais o presente PAT que deve nortear um conjunto de projectos 

específicos que, com o apoio do Governo, devem se desenvolver na área de intervenção do PAT, 

projectos estes que se encontram descritos no relatório de diagnóstico; 

4. Do PAT resultam um conjunto de intervenções as quais, passam na sua maioria por intervenções 

consubstanciadas em matéria de elaboração, alteração ou revisão de Planos Municipais de 

Ordenamento do Território. 

02.5 – AS NOVAS ACESSIBILIDADES À ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PAT  

Este capítulo desenvolve um conceito de mobilidade futura que se pretende para o PAT, considerando as 

propostas dos vários investimentos rodoviários a realizar na região de Alenquer e Azambuja 

apresentadas recentemente pelo Governo. 

Entende-se individualizar este input para a adopção das acções do PAT, em relação aos demais 

apontados atrás no presente documento, pela relevância que o mesmo importa na determinação dos 

locais, essencialmente, para instalação de futuras actividades económicas, 

No relatório de diagnóstico concluiu-se que a estrutura viária se encontra sobrecarregada devido à 

conjugação entre a forte actividade logística e industrial existente e o trânsito de atravessamento, 

apontando-se os seguintes pontos críticos: 

 O Nó da Carregado (A1) encontra-se actualmente sobrecarregado; 

 A EN 3 devido à vasta área logística apresenta uma forte afluência de tráfego, como aliás se 

pode aferir nas contagens existentes na referida via; 

 A estrada EN366 desde o Nó de Aveiras para norte encontra-se em bom estado de conservação 

e em alguns pontos requalificada, no entanto, no sentido Sul esta via denota alguns pontos de 

insuficiência para servir a procura actual; 

 A EN 1 é uma via extremamente procurada, na sua maioria por veículos pesados onde os 

principais geradores, tal como já fora referido, são a indústria extractiva e a actividade industrial e 

logística. 
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De referir por último que, no que respeita à acessibilidade rodoviária, a área de intervenção encontra-se 

servida pela Linha do Norte, apoiando-se nesta a plataforma logística da Azambuja. 

Em função do desenvolvimento previsível da Área Empresarial na Área de Intervenção Prioritária e da 

envolvente ao Nó de Aveiras, seria desejável um estudo que aprofundasse o eventual interesse de 

estabelecer uma ligação ferroviária a estas áreas destinada, em exclusividade ao transporte de 

mercadorias. 

Refira-se ainda que se encontra prevista a construção de uma estação da linha de Alta Velocidade de 

Lisboa e Porto na fronteira entre os Municípios de Azambuja e Rio Maior (zona da Asseiceira/Quebradas) 

e ainda, uma eventual ligação ferroviária da linha do Oeste à linha do Norte, com estação de interface 

entre as duas linhas, localizada no concelho de Rio Maior junto à fronteira com o Município da Azambuja. 

02.5.1 – Conceito de Acessibilidade Rodoviária na Área de Intervenção do PAT 

Para melhorar o nível de serviço da rede viária, considera-se fundamental a execução de um conjunto de 

obras, parte das quais já incluídas no pacote de obras anunciadas pelo Governo Central, outra parte, que 

deverá ser negociada com o Estado num quadro de pacote de acessibilidades locais à Rede Nacional, 

nos seus diferentes níveis. 

1. Reformulação do Nó do Carregado 

Pensa-se que seria desejável a reformulação do nó do Carregado, no que respeita a dotá-lo de novas 

ligações (com Azambuja) mais a Norte na Auto-Estrada A1, de forma a eliminar as actuais restrições de 

capacidade viária do nó, face à forte procura que o solicita.  

Também a abertura de um novo nó da A1, mais a Sul, com uma extensão do IC2 à zona do PAT, 

possibilitaria ainda uma menor procura do Nó do Carregado, uma vez que com uma via melhorada de 

ligação à EN1 e EN3 muitos dos utilizadores da A1 que se desloquem no sentido Sul Norte e 

pretendessem sair no Nó do Carregado passariam a sair no Nó de Castanheira do Ribatejo (já assumido 

pelo governo) reduzindo assim os custos com as portagens. 

2. Estabelecimento de Alternativa Regional à A1 

Para fazer face ao tráfego gerado pela implementação de uma nova área empresarial de Aveiras de Cima 

/ Alcoentre e uma vez que os acessos até esta se efectuam de uma forma debilitada, pensa-se que seja 

fundamental a melhoria dos acessos em articulação com eixos fundamentais como a A1 e a A10. Deste 

modo esta poderá constituir uma estratégia de desenvolvimento Nacional e Regional, que através da 

construção de um eixo longitudinal possa estabelecer a ligação entre Lisboa e Porto e assim se promover 
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uma alternativa regional à A1. Esta via viria a impulsionar o desenvolvimento económico e social da 

região. 

3. Beneficiação da EN3 

Com vista a melhorar a fluidez do tráfego nas vias de acesso à área logística, será importante a 

reformulação da EN 3 para aumentar a sua capacidade e segurança, entre Azambuja e Vila Nova da 

Rainha uma vez que neste lanço já se encontra implementada uma vasta área logística 

4. Articulação a Norte da Área de Intervenção do PAT 

O desenvolvimento da PNL no Norte da Área de Intervenção apoiando-se no IC2 e no nó de Aveiras de 

Cima da AE1, passa necessariamente pelo reforço das ligações transversais que permitem uma ligação 

fluida entre a AE1, o futuro IC2 e a actual EN1, na zona da OTA, assim como, pela beneficiação da  

EN366. 

Estas melhorias de carácter essencialmente inter-concelhio deverão ser articuladas com as melhorias 

extra-concelhias de modo a permitir um melhor enquadramento e articulação com os concelhos limítrofes. 

Todas as recomendações supra mencionadas encontram-se representadas na figura seguinte. 

 
Fig 11:Diagrama de acessibilidades rodoviárias óptimas na área de intervenção do PAT, enquanto suporte das 

grandes intervenções sobre o território 

Área de Localização 
Empresarial Aveiras 
de Cima/Alcoentre / 

Ota 

Legenda: 

    Eixos Inter Concelhios 

  Eixos Extra Concelhios 

Nó do
Carregado 

Nó de
Aveiras 

Principais Nós 

Plataforma
Logística 

Área de Intervenção 
Prioritária 
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Com base neste esqueleto viário, encontra-se possibilitada a intervenção de duas novas áreas 

destinadas a actividades económicas e que, conjuntamente com a actual área de logística de Carregado 

– Azambuja e a futura Plataforma Logística da Castanheira, permitem consubstanciar e fortalecer o 

conceito da PNL introduzido pelo PROTOVT: 

3. Área de Intervenção Prioritária, a localizar na área do anterior aeroporto da Ota, apoiada no nó do 

Carregado e na acessibilidade acrescida pelas ligações locais ao IC2, área esta cujo 

aproveitamento em termos de área será sempre condicionada pelas servidões e restrições em 

presença sobre o local, designadamente as áreas aluvionares e a servidão importada pela Base 

Aérea da Ota; 

4. Área de Localização Empresarial de Aveiras de Cima / Alcoentre / Ota, reforçando e dando 

coerência à localização nesta área da Companhia Logística de Combustíveis (CLC), permitindo 

assim explorar as acessibilidades actuais oferecidas pelo nó de Aveiras de Cima, até recentemente 

fortemente condicionadas pelas imposições trazidas pela aplicação das medidas preventivas à 

instalação no Novo Aeroporto de Lisboa na Ota. 

De referir que este modelo de acessibilidade encontra base no conjunto de intervenções na rede viária 

determinadas pelo Governo em 7 de Julho de 2008, das quais se destacam as seguintes por poderem vir 

a influenciar significativamente as condições de funcionamento do tráfego rodoviário na zona do PAT: 

• IC2 entre o Carregado e Venda das Raparigas, incluindo as Variantes às EENN 1 e 3 na zona do 

Carregado e Vila Nova da Rainha, e sua articulação com a A1, ligação do IC2 à EN366 em 

Aveiras de Cima, e ligação a Rio Maior; pretende-se que o IC2 venha a constituir uma alternativa 

à actual A1, enquanto eixo rodoviário nacional, podendo promover a articulação entre a A1 e a 

A10 num âmbito regional; 

O projecto do IC2 integra também as respectivas ligações à rede rodoviária envolvente, 

nomeadamente à EN1 e à EN3, incluindo variantes ao Carregado e a Vila Nova da Rainha, e o 

seu prolongamento para Sul, até à Vala do Carregado, onde se articulará com a rede rodoviária 

prevista para suporte à Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo que prevê um nó com a 

A1. Deste modo serão melhoradas as acessibilidades do Concelho de Alenquer e da Azambuja 

através da criação de uma nova rede viária secundária devidamente articulada com as vias 

principais envolventes (A1, A10, IC2, IC11 e EN9); serão também estudadas e equacionadas 

ligações entre o IC2 e a EN366, junto a Aveiras de Cima, e do IC2 à sede de concelho de Rio 

Maior.  

• Beneficiação da actual EN3 entre o Carregado e a Azambuja, visando uniformizar a plataforma e 

ordenar o espaço viário: a construção de rotundas foi a forma adoptada para acalmar o tráfego e 
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reformular as intersecções já existentes. A reabilitação do pavimento e a melhoria do sistema de 

drenagem, bem como do equipamento de sinalização e de segurança, é outra das medidas que 

contribuirá para a redução da sinistralidade daquela via, garantindo maior qualidade de vida às 

populações abrangidas.  

 IC11 entre o Carregado e Pêro Negro numa extensão de 25km que virá beneficiar os concelhos 

de Mafra, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Vila Franca de Xira. Esta obra 

tem como objectivo a optimização e racionalização da rede de Auto-Estradas: em articulação 

com os demais IC’s, virá estruturar o funcionamento integrado de uma estrutura viária robusta e 

com capacidade adequada ao número de utilizadores.  

 Beneficiação / Requalificação da EN9, incluindo: 

o As obras de beneficiação entre S. Pedro da Cadeira e Torres Vedras, as quais incluem a 

reformulação das intersecções e correcções pontuais de sinuosidades do traçado, bem 

como uniformização da plataforma e reforço do pavimento existente e melhoria da 

drenagem e do equipamento de sinalização e segurança. Pretende-se, essencialmente, 

garantir maior segurança de circulação e redução da sinistralidade, maior conforto na 

circulação, permitir a requalificação da via com melhoria da qualidade de vida das 

populações. 

o A requalificação entre Torres Vedras e a Merceana passa pela melhoria das 

características geométricas do traçado com aproveitamento da plataforma actual, pela 

execução de variantes aos aglomerados urbanos atravessados e a adopção de um Perfil 

Transversal Tipo Homogéneo.  

o Reformulação do traçado da EN9 entre a Merceana e Alenquer que será o primeiro 

passo para a compensação da sinuosidade da estrada actual, condicionada pela 

orografia, pretendendo-se promover a homogeneidade do traçado em articulação com os 

lanços anteriores e o estudo de corredores alternativos à actual via. O objectivo da obra é 

garantir maior fluidez de circulação e redução significativa dos tempos de percurso, 

melhoria das condições de segurança e de conforto na circulação.  
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Fig 12: Diagrama Síntese da Futura Estrutura Viária Fundamental de atravessamento e nos  

Concelhos de Alenquer e Azambuja 

02.6 – O PROGRAMA DE ACÇÃO DO OESTE MAIS 4 MUNICÍPIOS DA LEZÍRIA DO TEJO  

O Programa de Acção do Oeste e dos quatro Municípios que integram Comunidade Urbana da Lezíria do 

Tejo (entre os quais se conta o de Azambuja) “configura uma intervenção integrada de desenvolvimento 

económico e social caracterizada por um modelo inovador de cooperação estratégica público - público, 

envolvendo a Administração Central e a Administração Local, num âmbito territorial supra-municipal e 

numa lógica de dinamização de parcerias e investimentos dos sectores público e privado”. 

O objectivo principal deste Programa é o de construir um instrumento de alavancagem do crescimento 

sustentável de uma sub-região onde, em princípio, as oportunidades são prospectivamente falando 

superiores às ameaças, mas onde se registaram condicionalismos resultantes da anterior decisão de 

localização do Novo Aeroporto de Lisboa no Concelho de Alenquer. 

Nesta perspectiva, aquele Programa de Acção propõe-se articular “as políticas de ordenamento do 

território, de desenvolvimento regional e de mobilidade e transportes, garantindo uma coerência e 

racionalidade para as decisões e projectos estruturantes”. 
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O objectivo central é o de contribuir para o aumento da competitividade do território, sem ignorar as 

necessidades de coesão do mesmo, procurando acelerar a introdução de melhorias na economia 

regional, estabelecendo como prazo limite de execução das acções previstas 2017. 

Trata-se, por isso, de um Programa de Acção cuja responsabilidade de elaboração integrou-se na esfera 

de competências do Governo Central e que, encontrando-se eficaz, constitui um input fundamental para a 

elaboração das opções estratégicas e acções de intervenção na Zona de Desenvolvimento Estratégico 

de Alenquer – Azambuja.  

Entre o leque variado de intervenções propostas pelo Programa de Acção, são de seguia elencadas 

aquelas que de forma mais directa respeitam aos Municípios de Alenquer e de Azambuja, e em particular, 

à Área de Intervenção do presente PAT. 

Resumo dos Principais Projectos de Interesse para Alenquer e Azambuja 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DO PROJECTO 

 

PERÍODO 
EXECUÇÃO 

CUSTO 
TOTAL 

(mil €) 

F2-103 Reabilitação Urbana dos Pólos Urbanos de 
Alenquer e Carregado  

2008 - 2013          7 700 

F2-104 Requalificação Ambiental do Canhão da Ota 2011 - 2013             900 

F2-202 Requalificação do Eixo Urbano Azambuja / 
Aveiras de Cima 

2008 - 2011        13 150 

F2-301A Valorização da Margem Ribeirinha do Tejo e 
Afluentes – Requalificação Ambiental da Zona 
Ribeirinha do Vale do Carregado (Município de 

Azambuja) 

2009 - 2012          8 000 

F2-301E Valorização da Margem Ribeirinha do Tejo e 
Afluentes – Requalificação Ambiental da Zona 
Ribeirinha do Vale do Carregado (Município de 

Alenquer) 

2010 - 2013          2 200 

F2-302E Cedência de Utilização das Instalações do 
Instituto da Vinha e do Vinho na Abrigada e no 

Carregado 

  

GP-001 Biotério Central 2008 - 2010        36 000 

MAI-006 Posto da GNR de Aveiras de Cima 2008 - 2010          1 415 
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MAI-007 Destacamento Territorial da GNR de Alenquer 2008 – 2011 2 200 

ME-001.ALQ Nova Escola Básica da Guizanderia 2010 – 2011 2 500 

MOPTC-003 IC11. Pêro Negro / Carregado 2008 – 2013 44 000 

MOPTC-004 IC2. Carregado / Venda das Raparigas 
(Construção, Operação, Manutenção) 

2011 - 2013        28 000 

MOPTC-005 Parque Tecnológico (Alenquer) 2008 - 2009  

MOPTC-014 EN3. Vila Nova da Rainha / Santarém 2009               35 

MOPTC-016 Beneficiação de Estradas Regionais e nacionais 
(Carregado / Azambuja) 

2008 - 2009          5 500 

Quadro 2: Intervenções previstas no PAOMQMLT directamente relacionadas com a área de intervenção do PAT 

Sublinha-se que estas intervenções, nos termos do n.º 2 da Resolução de Conselho de Ministros n.º 

135/2008, de 09 de Setembro, assumem carácter estratégico para as acções a realizar pela 

Administração Central na região abrangida pelo Programa, facto que obriga à sua adopção no presente 

Programa, em anexo ao qual seguem as fichas de pormenor de cada uma das intervenções elencadas. 

De salientar que outras intervenções relacionam-se igualmente com o PAT, como por exemplo a acção 

da mobilidade, rede viária de Vocação Turística e rede ciclável, mas, por se tratar de uma relação mais 

ténue e cuja representatividade no PAT seria de menor relevância, se optou por afastar da matéria 

tratada no mesmo. 

Por último, realçar que o próprio PAT se encontra elencado como uma intervenção a executar a partir do 

Programa de Acção do Oeste.  
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PARTE II 

ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO 
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03. QUADRO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO PAT 

03.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

No âmbito do trabalho realizado nas fases anteriores, o Diagnóstico Integrado aí apresentado concluía 

pela necessidade de os Municípios deverem traçar uma estratégia com vista à consolidação da PNL e à 

beneficiação da área de Alenquer – Azambuja, tal como decorre das medidas preconizadas no 

PROTOVT, visando criar as melhores condições de atractividade da zona de intervenção, 

designadamente para actividades de Inovação relacionadas com a base económica consolidada e 

criação de uma dinâmica socioeconómica específica, a nível local, mas também a nível do espaço 

territorial integrado pelos dois Concelhos, com especial enfoque para uma tipologia de serviços 

específicos, traduzidas principalmente em serviços de apoio às indústrias e às actividades de logística já 

estabelecidas. 

Esta lógica estratégica obriga a um reforço da cooperação em rede das empresas, cooperação extensível 

ao sector público, funcionando como instrumento privilegiado para a criação de uma nova imagem do 

território da ZEDAA, limpo da carga negativa de alguma poluição ambiental e, sobretudo, de 

desordenamento que lhe tem vindo a ser imposta através de um crescimento não programado. 

Assim sendo, é recomendada a adopção das técnicas inerentes ao Planeamento Estratégico, uma vez 

que é necessário incorporar a participação de todos os segmentos da sociedade no processo de 

planeamento, não só para obter consenso em relação às acções futuras, mas para que sejam 

consideradas todas as necessidades políticas, sociais, culturais, económicas, ambientais e tecnológicas 

que ocorrem nos territórios dos dois Municípios. 

A definição da “Estratégia para o Desenvolvimento” assentará, por isso e em primeiro lugar, na adopção 

de um conceito específico, a partir do qual se procede à decomposição e análise das suas componentes 

mais significativas: 

• Em termos económicos e socioculturais, o conceito de desenvolvimento que preside à elaboração 

do PAT baseia-se na adopção de soluções que garantam um crescimento sustentado, a não 

delapidação do capital existente e o uso eficiente dos recursos; 

• Em termos ambientais, porém, as principais preocupações assentam na necessidade de garantir a 

integridade dos ecossistemas, a conservação dos recursos naturais e a manutenção da 

biodiversidade. 
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Face aos condicionalismos atrás enunciados que são voluntariamente assumidos na acção de 

planeamento em curso, o PAT assenta no conceito de Desenvolvimento sucintamente a seguir 

apresentado: 

 

Fig 13: Fluxo Inter – Sistémico do Conceito de Desenvolvimento Adoptado  

A adopção deste conceito vai gerar um instrumento de planeamento elaborado numa perspectiva inter-

sistémica baseada na integração dos vértices de um triângulo composto pelo Sistema Ambiental, pelo 

Sistema Económico e pelo Sistema Sociocultural: 

• O Sistema Ambiental possui um processo produtivo natural, uma vez que não depende da acção 

humana, integrando bens (flora, fauna, paisagem) e serviços (limpeza do ar e da água, 

biodiversidade, reciclagem) naturais, resultantes da utilização de um capital ou de recursos 

também naturais (ar, água, minerais, ecossistemas); 

• O Sistema Económico utiliza os bens e serviços produzidos pelo Sistema Ambiental e integra-os 

no processo produtivo, sendo uns inputs de outras actividades, outros destinados ao consumo final 

e outros ainda a serem devolvidos ao Ambiente sob a forma de “males públicos” para serem por 

ele reciclados ou absorvidos; 

• O Sistema Sociocultural possui uma participação activa nos dois sistemas anteriores, através do 

consumo dos bens e serviços por eles produzidos ou transformando esses bens e serviços em 

outros bens e serviços diferentes (turismo e lazer, por exemplo), mas tal como sucede com o 

Sistema Ambiental
Integridade dos Ecossistemas
Recursos (Capital) Naturais
Biodiversidade
Capacidade de Autodepuração

Sistema Sociocultural
Equidade
Coesão (Combate á Pobreza)
Mobilidade
Participação Activa

Sistema Económico
Crescimento Sustentável
Crescimento Duradouro
Eficiência
Eficácia na Gestão

Diagrama de AJS&A
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Sistema Económico, também devolve uma parte dos bens e serviços utilizados ao Ambiente na 

forma de “males públicos”. 

Este fluxo interactivo entre os três sistemas, mas principalmente entre o Ambiente e as actividades 

económicas, sociais e humanas, é muito frágil para a conservação ambiental surgindo daí a necessidade 

de o planeamento se colocar numa óptica de integração dos vértices daquele triângulo. “Integração” 

porque no âmbito do planeamento: 

• Os objectivos, as estratégias e os instrumentos de cada vértice condicionam os objectivos, as 

estratégias e os instrumentos dos restantes vértices; 

• Só dessa forma é que a maior preocupação se centra no crescimento sustentado, na durabilidade 

e manutenção do capital e no uso eficiente dos recursos; 

• Em termos regionais, estas características aplicam-se de igual forma e com igual intensidade a 

todos os sistemas existentes. 

Acresce a tudo isto que a óptica temporal da produção de bens e serviços do Sistema Ambiental é 

bastante mais lenta do que a dos restantes Sistemas, pelo que há uma necessidade relevante de 

controlar a intensidade dos usos feita pelos Sistemas Económico e Sociocultural dos seus recursos, o 

que justifica a criação de um quadro institucional que de forma também sistemática efectue esse controle, 

nos termos do exposto na figura da página seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 14: Papel do Quadro Institucional no Conceito de Desenvolvimento Adoptado  

O método adoptado, para além de fixar a visão e a missão estratégica a atribuir aos futuros executores 

do PAT, vai permitir fixar um conjunto de objectivos de curto prazo, de curto/médio prazo e de 

médio/longo prazo classificados como: 

Sistema
AmbientalSistema

Económico
Sistema

Sociocultural

QUADRO INSTITUCIONAL

Inputs Males Públicos Intervenção Directa Intervenção Indirecta

Nos fluxos inter-sistémicos, o tempo no Sistema Ambiental é mais “lento”.
Daí a necessidade da regulação como forma de controlar a intensidade dos usos 
dos restantes Sistemas.

Fluxograma de AJS&A
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• Objectivos de Desenvolvimento, Estruturantes e de Sustentabilidade – como sendo aqueles a 

que se torna necessário associar eixos ou vertentes de Desenvolvimento, assegurando-se a curto, 

médio e longo prazo um desenvolvimento equilibrado e duradouro, baseado num crescimento 

sustentado das várias componentes. 

• Objectivos de Operacionalidade – tradutores da forma de concretizar os objectivos de 

importância maior, sendo-lhes associadas ópticas temporais que vão desde o curto prazo ao longo 

prazo, consubstanciando-se nas intervenções propostas pelo Programa de Acção. 

Como consequência do papel a desempenhar pelo Quadro Institucional como componente activa do 

conceito de Desenvolvimento adoptado e sabendo-se que tal como as Empresas as diferentes áreas 

geográficas competem ente si, em função da sua maior ou menor capacidade de atractividade, terá de 

ser agregado à Estratégia proposta um “Modelo de Gestão” específico, o qual deverá ter em linha de 

conta: 

• A necessidade de se criarem as melhores condições para se ampliar a capacidade de atractividade 

do território conjunto dos Municípios de Alenquer e de Azambuja, designadamente no que à 

captação do investimento diz respeito, 

• Apostando para isso num marketing territorial (público e privado) efectivo, 

• Como resultado do emprego dos diversos recursos numa perspectiva de alta produtividade, mas 

• Associando-lhe sempre um modelo de gestão altamente eficaz. 

03.2 CONCEITO E MISSÃO 

Na realidade, o que um qualquer território necessita é da obtenção de um consenso generalizado, entre 

agentes públicos, privados e cidadãos, visando encontrar as transformações de que todos possam 

beneficiar, abrangendo a transformação da cultura urbana na superação de métodos utilizados até aqui 

por novas formas de antecipação do futuro desejado e possível. Trata-se de um desafio para definir o 

futuro desejável e os meios reais para alcançá-lo, num compromisso onde o Ordenamento assume um 

papel privilegiado para com as acções e propostas, de carácter estratégico, destinadas ao 

Desenvolvimento dos dois Concelhos, em geral e da ZEDAA, em particular. 

Em termos prospectivos, o conceito a adoptar deverá ser consequência do suporte de integração dos 

vários Sistemas integradores do processo de Desenvolvimento preconizado, a saber: 
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• Sistema Ambiental – consubstanciado na concepção, desenvolvimento e institucionalização de 

acções permanentes de preservação, valorização e gestão do meio ambiente natural, executadas 

em sintonia com o próprio crescimento demográfico, urbano e económico; 

• Sistema Económico – reflectido ao nível da caracterização da tipologia da oferta estruturada para 

os diversos sectores, numa perspectiva de diversificação do tecido económico e ao nível da 

permanente adaptação dessas ofertas à evolução das correspondentes procuras, sem prejuízo de 

prevalecer em qualquer situação a necessidade de preservar e conservar o ambiente; 

• Sistema Sociocultural – traduzido numa animação urbana, cultural, recreativa que potencie os 

valores culturais das gentes locais/regionais, mas sempre numa perspectiva de integração 

territorial das suas várias parcelas, independentemente de serem ou não habitadas pelo homem. 

Todos estes Sistemas devem ser apoiados e interligados pelo 

• Quadro Institucional – no qual se destacam principalmente as intervenções com carácter de 

cooperação entre as diversas entidades e agentes económicos, reflectindo a maximização do 

aproveitamento do empenho institucional existente; 

Com base nos princípios acima expostos e visando sujeitar o território dos dois Municípios em análise a 

um processo dinâmico de transformação, recomenda-se a adopção do seguinte CONCEITO 
ESTRATÉGICO: 

 

ZEDAA 

TERRITÓRIO INOVADOR, COMPETITIVO E INTEGRADO REGIONALMENTE, 

DETENTOR DE OPORTUNIDADES DIVERSIFICADAS E 

GARANTES DE UMA BOA QUALIDADE DE VIDA, 

TORNADO PÓLO DE ATRACTIVIDADE NACIONAL 

 

 

O conceito apresentado – do qual deverá no futuro ser retirado um slogan onde se baseará a 
alteração da imagem do território – corporiza os quatro elementos estruturantes da MISSÃO 
ESTRATÉGICA preconizada para o processo de desenvolvimento respectivo: 
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• A finalidade dos esforços reunidos, consubstanciada em racionalizar as formas de atracção de 

pessoas e de investimento selectivo (no sentido de este ser de qualidade e diferenciador) por estar 

baseado num Ordenamento com preocupações de ordem Social, Ambiental e Económica; 

• A posição competitiva da sua Economia, traduzida numa estratégia assente na integração e na 

racionalização do aproveitamento dos recursos existentes, especialmente dos usos do solo, dos 

recursos humanos e dos recursos naturais; 

• Os valores de excelência da qualidade dos recursos que lhe permitem uma estratégia de sucesso 

baseada num Ordenamento adequado, incluindo um processo de preservação e de conservação 

dos recursos assente na optimização da sua utilização; 

• A adequação de um processo de desenvolvimento em sintonia com os padrões de comportamento 

das gentes locais, suficientemente evolutivo para se adaptar aos ciclos dos produtos e serviços. 

03.3 QUADRO GERAL DE OBJECTIVOS 

O n.º 2 do art.º 17.º da LBOT e o art.º 121.º do RJIGT estabelecem a necessidade dos Programas de 

Acção Territorial definirem, em rigor, os objectivos que pretendem atingir durante o período da sua 

vigência, especificando as acções a realizar e estabelecendo o escalonamento temporal dos 

investimentos previstos. 

Com fundamento neste enquadramento legal, a definição do Quadro Geral dos Objectivos adquire a 

seguinte estrutura: 

São definidos objectivos estratégicos que se pretendem atingir para a Área de Intervenção do PAT, 

designados por objectivos de desenvolvimento, estruturantes e de sustentabilidade, os quais 

estabelecem os eixos sobre os quais se estruturam restantes objectivos de pormenor e acções 

específicas que os concretizam. 

São definidos objectivos operacionais, organizados por componentes e linhas de actuação, dos quais 

decorrem as intervenções específicas que constituem a aplicação directa do presente PAT. 

Considerando alguma complexidade relativa a esta organização de objectivos operacionais, 

componentes e linhas de actuação, das quais decorrem os projectos específicos, esta informação 

encontra-se sistematizada, não apenas na sua descrição no corpo do presente documento, como 

também em quadros síntese. 
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03.3.1 – Objectivos Estratégicos  

Atendendo ao enquadramento acabado de descrever e em face da posição competitiva actual da ZEDAA 

no contexto regional e nacional, foram fixados os seguintes OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS para o PAT. 

OE 1  Integração gradual, equilibrada e harmoniosa dos Sistemas Social, Económico e 

Ambiental dos dois Municípios 

   
OE 2  Promoção do ordenamento, da integração e da coesão da globalidade do 

território dos dois Municípios 

   
OE 3  Diversificação, modernização e expansão das actividades económicas e do 

próprio tecido empresarial 

   
OE 4  Criação de emprego e qualificação dos recursos humanos e das condições de 

trabalho 

   
OE 5  Defesa dos recursos naturais, valorização do património histórico-cultural e 

incremento da qualidade de vida dos habitantes residentes 

   
OE 6  Criação de um modelo institucional para a gestão da ZEDAA e incremento 

acentuado da participação da população e dos agentes económicos na sua 

estrutura, funcionamento e gestão 

   
OE 7  Desenvolvimento de um estado de espírito generalizado de qualificação, 

planeamento, estruturação, organização e controle, reforçando a atractividade 

dos dois Municípios, valorizando o seu equilíbrio ambiental, económico e social 

   
OE 8 

  

 Sensibilização do sector privado para as oportunidades de investimento, 

privilegiando o direccionamento desse esforço para actividades inovadoras, não 

poluentes, de poupança energética e integradoras dos projectos apresentados 

nos capítulos seguintes 

   
OE 9  Reforço e desenvolvimento do potencial económico em articulação com outros 

Municípios do Vale do Tejo e do Oeste onde o território da ZEDAA está 

integrado, valorizando a identidade e a autenticidade do território num contexto 

de mudança 

Quadro 3: Objectivos Estruturantes do PAT 
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03.3.2 – Objectivos Operacionais 

Como um dos meios privilegiados para se atingirem os objectivos estratégicos, são fixados os seguintes 

OBJECTIVOS OPERACIONAIS (OO). 

OO 1  Preparação de um ambiente institucional e legal adequado à atracção e 

execução de investimentos de integração e coesão social, com a previsão e 

eficácia de instrumentos de planeamento sectoriais nas seguintes áreas: 

Ordenamento do Território; 

Acessibilidades/Mobilidade e outras Infra-estruturas Básicas; 

Turismo, com realce para a introdução do Turismo de Golf e na ara envolvente 

ao Rio Tejo e à Serra de Montejunto; 

Redes Empresariais, com destaque para as iniciativas de jovens empresários. 

   
OO 2  Criação de um modelo institucional específico abrangendo o território dos dois 

Concelhos, mas baseado na maximização de parcerias público-privadas e no 

conceito de “Agência de Desenvolvimento”, permitindo a participação activa da 

população residente e dos agentes económicos no processo económico e social 

dos dois Municípios, o qual deverá estar implantado, testado e em pleno 

funcionamento também dentro de dois anos 

   
OO 3  Desenvolvimento de pólos económicos, considerando no seu protagonismo, a 

fundamental dinamização do território e a valorização dos recursos naturais e 

patrimoniais em presença, designadamente através de uma reflexão sobre a 

tipologia de intervenção. No âmbito deste objectivo, inclui-se a introdução de 

sinergias positivas nas áreas envolventes, nomeadamente nos núcleos urbanos 

mais próximos, contribuindo inclusivamente para a melhoria das condições ao 

nível das infra-estruturas que influenciem a qualidade operacional do território. 

   
OO 4  Valorização da qualidade do ambiente, protecção e potencialização dos 

espaços naturais qualificados, em que importa enquadrar e preservar os valores 

naturais que, não obstante as pressões urbanas e viárias, terão o seu lugar 

como factores relevantes num contexto de competitividade de crescimento 

sustentável 

   
OO 5  Atribuição de um carácter de inovação na questão da sustentabilidade 

energética, tal como na introdução de tecnologias no âmbito de energias 
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renováveis e aproveitamento das águas residuais para reutilização, para além 

de uma política sustentada da gestão de resíduos 

   
OO 6  Fortalecimento da relação de complementaridade em relação à oferta turística 

da “Lisboa – Cidade” o que implicará um conjunto de acções de valorização e 

requalificação do património natural edificado existente bem como o 

desenvolvimento de novas ofertas descentralizadas. 

   
OO 7  Valorização de políticas de renovação de imagem e requalificação ambiental 

das áreas de extracção de recursos geológicos, considerando e valorizando a 

sua relevância no quadro da economia local 

   
OO 8   Melhoria das Condições de Mobilidade 

   
OO 9  Introdução de uma prática corrente de planear o território, com vista à auto 

sustentabilidade do mesmo, promovendo IGT de renovação e requalificação do 

existente, assim como, enquadradores das novas áreas a criar no âmbito do 

presente PAT. 

Quadro 4: Objectivos Operacionais do PAT 

A identificação das componentes e das linhas de actuação que decorrem daqueles objectivos 

operacionais assenta num elevado grau de articulação e integração das várias componentes da 

actividade social e económica. No caso em presença e atendendo ao atrás exposto, para os setenta 

Projectos concebidos, foram identificados quatro Componentes (C) e oito Linhas de Actuação (L) com 

diferentes áreas de influência e promotores de acção. 

Os quadros de seguida inscritos efectuam a sistematização das componentes e das linhas de actuação, 

assim como das áreas de influência e dos promotores de acção, atribuindo-lhes códigos que facilitam a 

leitura do Plano de Acção e respectiva execução adiante explicitada. 

C 1  Instrumentos de Ordenamento  

   
C 2  Intervenção e Valorização Ambiental 

   
C 3  Acessibilidades, Mobilidade e Transportes 

   
C 4  Estratégias Económicas Sectoriais 

   
Quadro 5: Componentes dos Objectivos Operacionais 
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L 1  Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados Urbanos Principais 

   
L 2  Reconversão de Áreas Destinadas a Actividades Económicas  

   
L 3  Criação de Novas Áreas Destinadas a Actividades Económicas  

   
L 4  Reabilitação ou Qualificação de Áreas Ambientais e Paisagísticas Relevantes 

   
L 5  Criação de Áreas com Predomínio de Actividades Centradas na I&D, 

designadamente em Tecnologia 

   
L 6  Criação ou requalificação de Áreas, Quintas ou Conjuntos Patrimoniais com 

Vocação Turística 

   
L 7  Melhoria das Acessibilidades, Mobilidade e Transportes 

   
L 8   Definição de Estratégias Económicas Sectoriais 

   
Quadro 6: Linhas de Actuação dos Objectivos Operacionais 

 
I 1  Nacional  

   
I 2  Regional 

   
I 3  Inter - Municipal 

   
I 4  Local Inserido em Rede Regional 

   
I 5  Local 

   
Quadro 7: Área de Influência das Acções decorrentes dos Objectivos Operacionais 

 
E 1  Administração Central ou Regional   

   
E 2  Administração Local – Câmara Municipal de Alenquer 

   
E 3  Administração Local – Câmara Municipal da Azambuja 

   
E 4  Administração Local – Câmaras Municipais de Alenquer e Azambuja 

   
E 5  Parceria Municípios / promotor privado 

   
Quadro 8: Entidades competentes na execução das Acções decorrentes dos Objectivos Operacionais 
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Uma breve nota a sublinhar que ao se atribuir a execução de determinado programa a uma das entidades 

acima mencionadas, tal não obsta a que, consoante a matéria e o território em causa, demais entidades / 

organismos e população não sejam chamadas a intervir, igualmente na esfera das respectivas 

competências e atribuições. 

Pretende-se que o conjunto de Acções (A) em que se desagregam as Linhas de Actuação (L) 
propostas, garanta o aparecimento de novas estruturas, novas dinâmicas e novos processos, 

potenciando a expansão dos níveis de qualidade de produtos e de serviços, designadamente para: 

− Imprimir, a todos os níveis sociais e económicos, uma cultura de excelência; 

− Explorar complementaridades entre produtos e serviços; 

− Mobilizar a concertação estratégica; 

− Desenvolver parcerias; 

− Despertar capacidades empreendedoras e apoiá-las; 

− Captar investimentos, quer a nível nacional, quer a nível regional e inter-municipal; 

− Atrair e fixar novas populações, em especial no que às camadas socioprofissionais mais 

elevadas diz respeito; 

− Incentivar a cooperação institucional; 

− Incentivar a inovação; 

− Criar uma cultura de boa hospitalidade, utilizando-se o Turismo como meio privilegiado para 

esse efeito. 
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04. ESQUEMA E MODELO DE ESTRATÉGIA TERRITORIAL 

A moldura legal que disciplina a realização dos Programas de Acção Territorial, determina claramente 

dois momentos de realização do mesmo: 

Num primeiro é determinado que os Programas de Acção têm por base um diagnóstico de transformação 

das áreas de intervenção; esta análise constitui a matéria do Volume I do presente Programa; 

Num segundo momento, o Programa terá de definir: 

Os objectivos a atingir no período da sua vigência; 

As acções a realizar pelas entidades nelas interessadas, coordenando-se as intervenções quer das 

entidades públicas, quer das entidades privadas; 

Determinar aquelas Acções em função do seu objecto de intervenção, determinando o enquadramento 

legal que se devem reportar a actuações de intervenção municipal, designadamente sobre o solo rural, 

ou sobre finalidades de reabilitação, reconversão, consolidação ou extensão urbana, a realizar em 

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão. 

Entendeu-se essencial que os objectivos a atingir pelo PAT e a sua organização dentro da área de 

intervenção do mesmo, fossem ordenados através de um esquema que, de forma inequívoca, materialize 

os objectivos estratégicos dos dois municípios para a área de intervenção, constituindo assim uma base 

que fundamente e consolide as opções que correspondem às Acções. 

Neste contexto, os inputs descritos, designadamente as orientações específicas definidas para este 

território pelo PROTOVT e pelo Programa de Acção do Oeste, assim como, a análise das diversas 

acções propostas pelos privados, determinando-se de entres estas aquelas que se integram e 

concretizam as opções municipais em matéria de Ordenamento do Território, são contributos 

fundamentais para a definição da estratégia territorial de suporte ao presente Programa de Acção 

Territorial. 

Assim, o Esquema Global e Modelo de Estratégia Territorial que se apresenta no presente Programa, 

reflecte claramente as orientações plasmadas naqueles Planos ou Programas, orientando e dando 

fundamento às intervenções que se apresentam posteriormente, designadamente àquelas que, nos 

termos da alínea 3 do art.º 17.º da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, terão de passar por acordo celebrado 

entre as entidades nelas interessadas. 
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Fig 15: Esquema Global do Modelo Territorial 

Neste quadro, o Modelo Territorial enquanto esquema global de ordenamento, traduz espacialmente as 

Opções Estratégicas de Base Territorial, orienta a reconfiguração espacial e funcional da área de 

intervenção do PAT, consolidando assim as determinações que decorrem do PROT-OVT e do Programa 

de Acção do Oeste.  

O Modelo Territorial delineado visa a consolidação interna do território aproveitando as características e 

potencialidades específicas das subunidades que o compõem, as quais, tendo sido identificadas no 

Diagnóstico, são agora adaptadas à dinâmica de transformação do território, tal como decorre do quadro 

legal definido pelo RJIGT.  
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O Modelo Territorial promove o incremento da conectividade entre os centros urbanos, através da 

integração em rede das suas infra-estruturas. Apostando ainda na integração das funções económicas, 

reequacionando localizações sobre o território, num quadro de manutenção e de reforço da 

sustentabilidade, promovendo a conectividade intermunicipal dos valores ambientais relevantes do 

território. 

Seguindo uma lógica de estrutura do Território, organizada em sistemas estruturantes em consonância 

com os sistemas identificados no relatório de Diagnóstico, o EGMT apresenta quatro Sistemas distintos 

que organizam o mesmo: o Sistema Ambiental, o Sistema Urbano, o Sistema Económico e o Sistema de 

Acessibilidade e Mobilidade. De referir que esta sistematização ao ir de encontro à análise de Diagnóstico 

do presente Programa, atribui assim uma coerência dentre o estado actual do território e a estratégia de 

transformação do mesmo, definida pelo Programa. O EGMT encontra-se representado na Planta n. 2 do 

presente Programa, da qual constitui peça integrante. 

04.1 SISTEMAS ESTRUTURANTES 

04.1.1 – Caracterização e Objectivos dos Sistemas Estruturantes 

Conforma mencionado, o EGMT assenta em quatro sistemas estruturantes: 

O Sistema Ambiental inclui todas as áreas identificadas como relevantes no Diagnóstico, quer do ponto 

de vista ecossistémico específico, quer atribuindo uma lógica de estrutura contínua que permite fluxos e 

suporta um desenvolvimento sustentado do território, protegendo-se estas áreas de uma ocupação 

humana pesada. 

Isto porque, o sistema ambiental identifica os recursos e valores mais significativos da ZEDAA, visando a 

manutenção, valorização e promoção dos bens e serviços fundamentais para a qualificação territorial e 

para qualidade de vida das populações, a redução das situações de impacto sobre o meio, bem como o 

contributo para a melhoria da qualidade ambiental geral. 

O território abrangido por este Sistema inclui a frente Ribeirinha do Tejo e as áreas de várzea que o 

envolvem assim como aos afluentes principais, designadamente o Rio da Ota e o Rio Alenquer, 

associando-se nestes eixos valores específicos, como o Canhão Cársico da Ota. 

À semelhança do PROTOVT, o sistema ambiental é traduzido no modelo territorial pela Estrutura de 

Protecção e Valorização Ambiental, subdividida em três níveis: os corredores ecológicos estruturantes, os 

complementares e as áreas nucleares. 
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Contudo, não se encontrando representados no EGMT por simplificação gráfica do mesmo, incluem-se 

nesta Estrutura, todas as áreas objecto de servidão administrativa cujo âmbito resulto da necessidade de 

protecção dos recursos naturais, tais como a Reserva Ecológica, a Reserva Agrícola Nacional ou o 

Domínio Hídrico. 

Decorre desta Estrutura, a orientação prevista no presente Programa de execução de um Plano de 

Estrutura Ecológica Intermunicipal, assim como diversas acções de requalificação de áreas distintas e 

específicas do Território. 

O Sistema Urbano identifica os diversos núcleos urbanos do território do PAT, categorizando-os em dois 

níveis distintos à semelhança do estabelecido no relatório de Diagnóstico. 

O sistema urbano é suportado por um nível primeiro, o dos núcleos urbanos centrais – Alenquer, 

Carregado, Azambuja -, articulados num eixo urbano que deve ser ponderado em conjunto, por forma a que 

se permita organizar e reforçar o papel destes núcleos na rede urbana regional. Estes núcleos são 

apoiados pelos Núcleos Complementares – Ota, Vila Nova da Rainha e Aveiras de Cima. 

Identifica depois as diferentes áreas a Requalificar, atendendo à ocupação dispersa e/ou fragmentada 

que envolve os núcleos de Azambuja, Aveiras de Cima, e muito particularmente, do Carregado e 

Alenquer, cuja fragmentação do território envolvente assume fortes características de peri urbanização 

fragmentada e descaracterizada, identificada como tal no PROTOVT. 

Este Sistema materializa-se num conjunto de intervenções específicas sobre o território, com vista à 

requalificação de centros históricos – Alenquer e Azambuja – ou de núcleos urbanos consolidados – tal 

como o centro do Carregado -, outras de requalificação de áreas periféricas aos núcleos, especialmente nas 

áreas fragmentadas. 

Estas intervenções, conforme consta detalhadamente de cada ficha respectiva, passam na sua grande 

parte pela execução de PMOT, o qual terá necessariamente de ser efectuado à luz da disciplina do 

RJIGT. 

O Sistema Económico, preconiza, à semelhança do Sistema Urbano, um conjunto de áreas que devem 

ser requalificadas, com vista à sua consolidação e valorização urbana, que permita a manutenção de 

vantagens competitivas. 

Preconiza ainda duas novas grandes áreas que, em função de acessibilidades actuais e futuras, irão 

possibilitar planear áreas de raiz para a instalação de áreas empresariais, designadamente aquelas que 

decorrem do Programa de Acção do Oeste. No Esquema estas são apresentadas como um território 

genérico que terá de ser abordado posteriormente numa perspectiva de sustentabilidade económica e 
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ambiental, pelo que a consolidação destas áreas passa necessariamente pela execução de PMOT, em 

parceria pública / privada, que concretize esta perspectiva de desenvolvimento. 

O Sistema Económico é constituído por uma malha de áreas de localização empresarial que, 

aproveitando as dinâmicas instaladas e emergentes, promovem o desenvolvimento de actividades 

âncora, designadamente aquelas que se prendem com os objectivos da Porta Norte de Lisboa, assim 

como, aquelas que decorrem do investimento direccionado para os recursos de conhecimento e de 

tecnologia. A partir da localização dos pólos empresariais que estabelecem núcleos do espaço da 

ZEDAA, estabelece-se os principais eixos de articulação e sinergia entre eles, ao longo das vias de 

comunicação, e destes com os territórios exteriores à área de intervenção do PAT. 

A execução das acções de requalificação, assim como aquelas que resultem em novas áreas destinadas 

à actividade empresarial, que se encontram detalhadas nas fichas de intervenções, necessitam de prévia 

aprovação de PMOT que determine as regras de uso e ocupação do solo. 

O sistema de mobilidade preconizado para a ZEDAA assenta na rede de infra estruturas físicas rodo e 

ferroviárias existentes e num conjunto de propostas que visam o reforço da malha existente, que já foram 

detalhadas anteriormente. 

04.1.2 – Orientações para a Execução dos Objectivos dos Sistemas Estruturantes 

04.1.2.1 SISTEMA AMBIENTAL 

As políticas públicas e os Instrumentos de Gestão Territorial a desenvolver nas áreas abrangidas no 

EGMT pelo Sistema Ambiental, devem promover a coerência da Estrutura de Protecção e Valorização 

Ambiental, enquanto parte integrante do Modelo Territorial para a área de intervenção do PAT. 

As áreas identificadas quer no EGMT, quer de forma mais pormenorizada nos documentos de 

Caracterização e Diagnóstico do PAT, devem ser assumidas de forma irrefutável nos PMOT ou nas 

políticas públicas municipais, enquanto factor fundamental de sustentabilidade do desenvolvimento. 

Assim, deve ser assegurada na execução do Programa e designadamente das Acções por ele 

determinadas, os princípios da Sustentabilidade Ambiental, assegurando a conservação, a valorização e 

a exploração sustentada dos recursos e dos valores em presença. 

Neste quadro, no contexto da elaboração dos PMOT, previamente à elaboração de uma solução 

urbanística, deve ser sempre efectuada uma caracterização rigorosa dos valores em presença, 

orientando esta análise a definição da solução do Plano. 
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Fig 16: Sistema Ambiental 

Sem prejuízo da análise devida desta Estrutura no âmbito das Acções previstas no PAT, aponta-se desde 

já, como medida essencial, a elaboração de um Plano de Estrutura Intermunicipal, que permita articular a 

estratégia dos dois municípios neste âmbito, atendendo à continuidade dos corredores fundamentais e 

complementares que estruturam o território da ZEDAA. 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território que venham a ser desenvolvidos, assim como as 

Acções definidas para a consolidação do Sistema Ambiental, devem promover os seguintes objectivos: 

1. Delimitar as áreas que consolidam o Sistema Ambiental na respectiva Área de Intervenção 

estabelecendo a regulamentação da ocupação do solo em consonância com os objectivos 

inerentes à rede; 
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2. No âmbito da concretização do Sistema Ambiental ao nível das Acções programadas, deverá 

proceder-se às adaptações de conteúdo e escala necessárias aos diferentes planos e 

intervenções, ainda que se destinem sempre a concretizar os objectivos que o Programa identifica 

para o Sistema Ambiental e cuja relevância se sobrepõem às demais; 

3. Assumir a paisagem como um elemento chave na identidade da ZEDAA, e um recurso relevante a 

nível da avaliação de projectos, processos de alteração de uso de solo e desenvolvimento 

territorial, devendo por tal ser devidamente avaliado nas Acções previstas, designadamente nos 

respectivos processos de Avaliação Ambiental Estratégica; 

4. O Projecto de Requalificação do Canhão da Ota deve ponderar a promoção deste elemento a 

Áreas de Paisagem Protegida e proceder à sua gestão de acordo com o seu estatuto de 

classificação; 

5. Garantir o ordenamento e a gestão dos corredores ecológicos associados à rede hidrográfica, pois 

exercem funções determinantes na gestão do sistema hídrico e são veículos fundamentais de 

ligações ecológicas; 

6. Nas zonas classificadas com perigosidade sísmica elevada e moderada, a determinar no âmbito 

dos PMOT, a planificação da solução urbana deve ser efectuada de forma a reduzir a 

vulnerabilidade dos edifícios face aos sismos e facilitar a intervenção de socorro em situação de 

emergência, garantindo distâncias de segurança adequadas entre os edifícios 

7. Promover a gestão das zonas ameaçadas pelas cheias nas áreas urbanas consolidadas ou em 

consolidação, como espaços abertos vocacionados para actividades de recreio e lazer, importantes 

para a qualidade de vida das populações, podendo incluir eventuais estruturas ligeiras de apoio; 

8. Interditar a construção de novas edificações em zonas ameaçadas por cheia nas áreas urbanas 

consolidadas ou em consolidação, excepto as que correspondam à substituição de edifícios a 

demolir inscritos na matriz predial urbana, não devendo a área de implantação ser superior à 

anteriormente ocupada e salvaguardando que a cota do piso inferior da edificação seja superior à 

cota da maior cheia conhecida no local, ou quando resultem numa melhoria significativa na 

paisagem urbana; 

9. Identificar os locais de instabilidade de vertentes responsáveis por situações de risco declarado em 

áreas urbanas consolidadas ou em consolidação e definir as medidas para a sua estabilização 

10. A execução de novas edificações em vertentes, com perigo de instabilidade elevado, deve 

acautelar as condições de segurança estrutural do parque a edificar em função dos 

constrangimentos geomorfológicos e geotécnicos locais. 
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04.1.2.2 SISTEMA URBANO 

As mais diversas intervenções públicas, designadamente em matéria de requalificação urbana, assim 

como, aquelas que dependam de execução de IGT, igualmente no âmbito da requalificação, mas também 

da expansão urbana, devem promover a coerência e a qualificação da malha urbana. 

 

Fig 17: Sistema Urbano 
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Um dos objectivos fundamentais preconizados para o Sistema Urbano refere-se ao reforça das sinergias 

e conexões entre núcleos urbanos, independentemente da sua classificação por níveis central ou 

complementar. Este propósito visa a promoção de uma coerência urbana geradora de uma eficiência 

capaz de influir o desenvolvimento sócio – económico, gerando densidade relacional, a coesão e a 

competitividade supra – municipal e regional. 

Deste modo, as políticas municipais de intervenção no sistema urbano devem promover a especialização 

e afirmação dos núcleos inscritos no eixo urbano, através de uma política coerente e consequente de 

afirmação dos mesmos na rede urbana definida no plano Regional. 

Assim, deve-se desenvolver muito em particular o eixo urbano de Alenquer – Azambuja, de forma a 

estruturar estes núcleos incidindo em acções que visem reforçar a posição de Alenquer enquanto centro 

urbano estruturante a nível da região de LVT, e a Azambuja, enquanto centro urbano complementar, 

igualmente a nível daquela região, independente da sua idêntica classificação à escala do PAT. 

A inclusão do Carregado, enquanto núcleo populacional e económico de dimensão relevante no eixo 

urbano de Alenquer – Azambuja, permite reforçar a posição das duas sedes de Concelho na região. 

De referir que o almejado reforço deste eixo no quadro regional deve em simultâneo promover a 

sustentabilidade e a qualidade do crescimento urbano no Eixo Metropolitano do OVT, Torres Vedras / 

Alenquer / Benavente. 

Neste quadro, o Sistema Urbano previsto no PAT deve promover um conjunto de acções que visem o 

reforço da vila de Alenquer, enquanto núcleo contínuo com o Carregado, enquanto um centro urbano 

regional de nível estruturante, desempenhando um conjunto de funções especializadas, designadamente 

na oferta de serviços culturais com base numa oferta patrimonial de relevo e no reforço do cross selling 

com Lisboa. 

A Azambuja, integrada neste eixo urbano deve igualmente posicionar-se de forma a ultrapassar as 

ofertas actuais, fundamentais na polarização do seu espaço envolvente, indo ao encontro de um 

diversificação do leque de funções diversificado. 

Em suma, as Acções territoriais que são previstas no presente Programa devem sempre ter como termos 

de referência a assunção deste eixo enquanto pólo a posicionar-se à escala regional, devendo-se 

claramente ultrapassar uma situação de suburbanização que na actualidade se encontra em crescendo, 

em direcção de uma maior oferta de serviços e equipamentos à população. 
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De sublinhar que a localidade de Vila Nova da Rainha, classificada como núcleo complementar, inscreve-

se no eixo de Alenquer e Azambuja, contribuindo para a estruturação do mesmo, pese embora se releva 

de forma marcante a importância da plataforma logística da envolvente a esta localidade. 

As localidades da Ota e de Aveiras de Cima, não se enquadrando neste eixo urbano fundamental, devem 

contudo ser dimensionadas de forma o a poder cimentar a sua posição enquanto oferta de serviços e 

funções mais banais mas com capacidade de influenciar a sua envolvência mais próxima, pese embora, 

a localização de ambas as localidades, em função da localização actual e futura em função de 

Acessibilidades e de Áreas de Localização Empresarial, possa vir a reforçar o seu papel no sistema 

urbano da ZEDAA.  

Nos espaços intra urbanos e em especial na envolvência de Alenquer e Azambuja, deverá ser promovida 

a qualidade urbana apostando numa política de requalificação e regeneração que potencie os recursos e 

a economia de escala gerada por estes espaços urbanos, e de forma a que se favoreça o seu 

desenvolvimento, numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida, quer dos residentes quer da 

população que aí trabalha, de desenvolvimento sustentado do meio urbano, e ainda, de forma a que 

promova a preservação e conservação do património cultural e urbanístico, de reabilitação e de 

requalificação da urbe. 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território que venham a ser desenvolvidos, assim como as 

Acções definidas para a consolidação do Sistema Urbano, devem promover os seguintes objectivos: 

1. Definir estratégias e modelos de desenvolvimento urbano, tendo em vista a consolidação global do 

sistema urbano da ZEDAA; 

2. Definir programas integrados de infra-estruturas e equipamentos, concertando as diversas áreas do 

território urbano, que permitam reforçar redes de complementaridade e de especialização 

estratégica; 

3. Definir opções e medidas de valorização e qualificação dos espaços públicos e da imagem urbana, 

como factores fundamentais da qualificação da cidade, da qualidade de vida e da identidade 

urbana; 

4. Reforçar as vantagens locativas e os pontos fortes do eixo urbano de Alenquer / Carregado / 

Azambuja, no sentido de se oferecer capacidades para assumir as funções de nós estruturantes na 

rede urbana regional; 

5. Integrar a vila de Alenquer numa redes temática regional dedicada às cidades patrimoniais, cidades 

turísticas e cidades de cultura; 
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6. Prever a requalificação dos núcleos centrais das localidades, designadamente dos núcleos centrais 

com mais valias arquitectónicas e históricas com vista ao reforço da qualidade de vida da 

população, à melhoria da mobilidade interna e ao reforço do seu posicionamento na 

competitividade urbana regional; 

8. Promover a requalificação das áreas fragmentadas e descaracterizadas, designadamente na 

envolvente de Alenquer – Carregado; 

9. Promover a expansão faseada dos núcleos urbanos, enquadrada numa lógica de desenvolvimento 

urbano sustentado; 

10. Integrar a oferta de espaço público qualificado nas novas áreas urbanas, integrando nestas novas 

áreas equipamentos de carácter supra local que permitam reforçar o posicionamento da estrutura 

urbana da ZEDAA na escala regional. 

04.1.2.3 SISTEMA ECONÓMICO 

As diversas intervenções públicas, devem promover o desenvolvimento económico sustentado, 

prosseguindo diversos objectivos de consolidação da competitividade económica dos Municípios. 

Pretende-se a promoção da diversificação e da consolidação da Estrutura Produtiva da ZEDAA, ao 

mesmo tempo que se apostar na consolidação da imagem da ZEDAA como principal Porta Logística da 

AML. Neste contexto, o Sistema Económico deve prosseguir os seguintes objectivos específicos: 

1. Afirmar a ZEDAA como espaço preferencial para a deslocalização de indústria que se 

inscreva em área de maior densidade populacional no quadro da AML, e como espaço 

preferencial para o desenvolvimento de um conjunto de actividades ligadas aos 

transportes / logística;  

2. Desenvolver e consolidar um eixo de desenvolvimento económico associado à actividade 

científica, de que as futuras instalações da Fundação Gulbenkian para a ciência são já 

uma âncora; 

3. Estimular a criação de pequenas e médias empresas, apoiando designadamente o 

empreendorismo dos jovens, de modo a estimular uma base económica sustentada; 

4. Criar ALE planificadas em áreas beneficiadas por acessibilidades, de dimensão regional, 

com uso definido e estudado através de procedimento de Plano de Pormenor e em 

função do mercado, bem como, áreas de escala mais local para legalização, 

requalificação e/ou relocalização de áreas industriais existentes; 
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5. Requalificar as actuais áreas empresariais existentes, consolidando a sua importância; 

6. Diversificar a base económica local, designadamente apostando na promoção da 

actividade turística e no aproveitamento das energias renováveis dos Concelhos. 

 
Fig 18: Sistema Económico 

Neste quadro, o EGMT identifica quanto ao Sistema Económico as Áreas de Estruturação Empresarial, 

que se traduzem em diferentes realidades, mas das quais e da respectiva conjugação resulta a 

consolidação do conceito de Porta Norte de Lisboa: 

-  A Sul, uma estreita conexão entre o Carregado e a Plataforma Logística da Castanheira, por um 

lado, e a actual Plataforma Logística de Vila Nova da Rainha, que em dimensão supera claramente 

a futura Plataforma a Localizar na Castanheira; as acções a prever pelo presente Programa devem 

ir ao encontro de objectivos de requalificação do espaço empresarial, designadamente ao nível da 
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organização do espaço urbano, mobilidade e imagem, promovendo condições de manutenção das 

actividades naquelas áreas. Na generalidade estas acções devem passar pela execução prévia de 

PMOT, identificados nas fichas que compõem o Programa. 

- A Norte, uma nova Área de Estruturação Empresarial, já identificada no PROTOVT, localizada 

sensivelmente entre a localidade da Ota e Alcoentre / Aveiras de Cima, fundamentada na futura 

acessibilidade trazida pelo IC2, assim como, num reforço da acessibilidade interna, na 

requalificação da EN 366 e, não menos importante, no acesso à AE1 através do nó de Aveiras; as 

acções a prever pelo presente Programa, passam necessariamente pela promoção de PMOT’s 

que, possibilitem a reclassificação de solo prevista em PDM, oferecendo-se áreas dimensionadas 

para possibilitar intervenções de baixa densidade, sustentáveis, mas ao mesmo tempo com área 

suficiente para produzir uma economia de escala entre actividades e as sequentes sinergias. 

- Entre estas duas áreas fundamentais, o eixo da actua EN1, que com uma ocupação empresarial 

dispersa carece de necessária intervenção de reordenamento do espaço envolvente. 

04.1.2.4 SISTEMA MOBILIDADE 

O EGMT definido para a ZEDAA tem subjacente um conjunto de objectivos a nível de transportes e 

mobilidade, os quais passam pela execução do Programa de Acção do Oeste, e outros mais locais que 

visam reforçar a acessibilidade na área, e que podem ser sistematizados nos seguintes pontos, que 

sintetizam o constante no capítulo Acessibilidades constante no Diagnóstico e no Programa: 

1. Reforçar a acessibilidade dos Concelhos à AE1, e utilizar este aspecto como ponto fucral do 

desenvolvimento económico dos municípios; 

2.  Reforçar a acessibilidade Norte Sul, no Concelho da Azambuja e Este – Oeste Zona Norte dos dois 

Concelhos, ultrapassando-se o efeito barreira introduzido pela AE1; 

3.  Definir alternativas à EN3, que permitam uma maior fluidez no eixo Carregado – Azambuja; 

4. Analisar e definir circulares urbanas; 

5. Definir uma nova via de atravessamento entre o nó de Aveiras de Cima e a Zona Industrial de 

Aveiras de Cima / Alcoentre e respectivo prolongamento para o Concelho de Alenquer, com ligação ao 

IC2 e, posteriormente à A8; 

Uma última nota de recomendação para a necessidade dos municípios elaborarem um Plano Municipal 

de Mobilidade, com vista, entre outros à promoção de uma maior articulação entre os operadores 

ferroviário e rodoviário, criando / melhorando os interfaces multimodais. 
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04.2 UNIDADES TERRITORIAIS 

Delimitadas com base na identificação de áreas relativamente homogéneas do ponto de vista dos 

padrões de ocupação do solo e paisagem, identificadas como Unidades Territoriais no documento de 

Diagnóstico e no Programa, as Unidades Territoriais da ZEDAA evidenciam potencialidades e problemas 

comuns em função do padrão dominante. A figura abaixo inscrita delimita as Unidades Territoriais criadas 

para prossecução dos objectivos do PAT e que, cumulativamente aos Sistemas já identificados, são 

fundamento das Acções elencadas nas fichas. 

 
Fig 19: Unidades Territoriais 
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04.2.1 – Unidade 1 – Tejo / Ota / Alenquer 

A Unidade 1 engloba as áreas mais sensíveis do ponto de vista do quadro natural na área de intervenção 

da ZEDAA, o Tejo e a sua Lezíria, os corredores ecológicos ao longo dos vales aluvionares dos afluentes 

do Tejo, o Rio da Ota e o de Alenquer, os quais promovem ainda a ligação ao Corredor Serrano previsto 

no PROTOVT, com a ligação directa à Serra de Montejunto, ligação esta que deve ser devidamente 

acautelada em sede de revisão do PDM de Alenquer. 

A abrangência destes corredores inclui ainda o relevante valor geológico do Canhão Cársico da Ota. 

Aplicam-se a esta Unidade os objectivos genéricos apontados para o Sistema Ambiental do PAT, sendo 

ainda objectivos específicos os de seguida identificados: 

• Avaliar a exequibilidade da criação de áreas protegidas de nível regional ou local em espaços de 

elevado valor natural, a gerir pelas autarquias, incluindo o Canhão da Ota, os relevos calcários da 

envolvente de da Ota, as várzeas e vales das Ribeiras da Maçussa e do Archinho; 

• Promover e garantir o bom estado ecológico das massas de água e dos ecossistemas ribeirinhos 

dos Corredores Fluviais essenciais para o Sistema Ambiental; 

• Promover as componentes de protecção e conservação do Perímetro Florestal da Serra da Ota, 

adoptando uma gestão florestal que aumente a sua importância como refúgio da biodiversidade; 

• Garantir a compatibilidade de ocupação e usos na unidade com o regime de cheias do rio Tejo e 

afluentes; 

• Manter o uso agrícola dominante das várzeas; 

• Garantir a manutenção da leitura paisagística e geomorfológica da lezíria do Tejo. 

Estes Objectivos devem ser cumpridos, nomeadamente, através das Acções definidas nas Fichas do 

Programa. 

04.2.2 - Unidade 2 – Plataforma Logística de Vila Nova da Rainha 

A Unidade 2 encontra-se fortemente ocupada e com uma paisagem dominada pela Plataforma Logística 

que se desenvolveu ao longo da EN 3 e da linha do Norte, entre Vila Nova da Rainha e a Azambuja. 

Neste contexto, o principal objectivo desta Unidade será o de promover a qualificação desta extensa 

plataforma logística industrial, devendo ser elaborado um IGT com os seguintes objectivos  

• Reordenar o trânsito na área de intervenção; 
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• Criar estacionamento, devidamente disciplinado, para veículos ligeiros e pesados, ajustado às 

necessidades da área de intervenção do Plano; 

• Potenciar/impulsionar a utilização de Transporte Público; 

• Melhorar a capacidade de atracção e as condições para fixação de empresas; 

• Ordenar da área de Intervenção, através do estabelecimento de princípios orientadores que no 

seu conjunto tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do espaço; e 

• Prever alterações de uso decorrentes de alterações socio-económicas nomeadamente a hipotese 

de conversão em parque de negócios. 

04.2.3 - Unidade 3 – Alenquer / Carregado 

A zona de Alenquer / Carregado, constitui já um contínuo urbano, para mais sujeito a grandes 

transformações resultantes de uma forte dinâmica urbanística e de um importante crescimento 

demográfico. 

O território tem ainda especificidades únicas no quadro nacional, por ter sofrido no normal procedimento 

de gestão urbanística, as consequências das medidas preventivas impostas pela anterior localização do 

Aeroporto na Ota.  

Da conjugação destes factos, o município sente necessidade de intervir em matéria de planeamento e 

urbanismo, assim como, se verificou que uma vez ultrapassada a situação de congelamento do território 

introduzida pelas medidas preventivas, se multiplicam as iniciativas privadas no sentido de estabelecer 

um conjunto de Planos de Pormenor e / ou urbanizações a desenvolver na área. 

Em matéria de planeamento, verifica-se que os legítimos interesses da autarquia e dos privados têm 

vocações muito distintas e comuns a ambos interventores, em áreas que vão desde a reestruturação das 

zonas industriais e de logística à criação de novas áreas de uso misto e habitacional, por se concluir que 

se coadunam com a estratégia que o município se encontra a desenvolver para o seu território. 

Assim, para esta Unidade devem ser desenvolvidos PMOT que integrem de forma estruturada e coerente 

as diversas e múltiplas intervenções, bem como, que equacionem novas infra-estruturas viárias e de 

serviços e, como objectivo último, que coordenem o desenvolvimento sustentável deste aglomerado 

urbano.  
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04.2.4 - Unidade 4 – Azambuja 

A Unidade 4 corresponde à vila da Azambuja e à sua envolvente imediata, na generalidade ocupada com 

uma profusão de pequenos núcleos populacionais (os Casais), que fragmentam o espaço e que por tal, 

urge ordenar.  

Assim, o principal objectivo desta sub unidade será o de planear de forma sustentada e qualificada a vila 

de Azambuja contrariando o processo de suburbanização que lhe conferiram as áreas urbanizáveis do 

PDM em vigor, precisamente pela falta de um Plano de Urbanização que o ordenasse.  

Dever-se-á por tal orientar e integrar um conjunto de PMOT a desenvolver para esta Unidade, 

designadamente os de iniciativa de promotores privados 

Os objectivos prioritários para esta Unidade devem ser observados e estruturados espacialmente através 

de Plano de Urbanização, cujo limite deverá ser definido em sede de revisão de Plano Director, são os 

seguintes: 

• Criar uma rede de estradas principais definidoras das circulares e vias penetrantes do tecido 

urbano existente e previsto 

• Criar estacionamento, devidamente disciplinado, para veículos ligeiros e pesados, ajustado às 

necessidades; 

• Potenciar/impulsionar a utilização de Transporte Público; 

• Melhorar a capacidade de atracção e as condições para fixação de população até porque o 

concelho é deficitário em população face à oferta de emprego, situação bastante original no 

contexto nacional; 

• Ordenar a Unidade, através do estabelecimento de princípios orientadores que no seu conjunto 

tendem a dar coerência formal, funcional e estética à totalidade do espaço. 

04.2.5 – Unidade 5 – Área Interior 

Esta área corresponde a uma zona marginal aos dois Concelhos, ocupada na sua maior parte por floresta 

de produção e francamente despovoada. 

Assim, os objectivos para esta Unidade prendem-se, genericamente, com aqueles que decorrem da boa 

utilização e gestão florestal, matéria orientada pelos Planos Regionais de Ordenamento Florestal e 

demais instrumentos aplicáveis. 

De referir contudo que se encontra em curso um projecto de dimensão estruturante que ocupará um 

décimo desta Unidade, correspondente a um Parque Temático, e que, rompendo com as características 
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desta Unidade, poder-se-á assumir como interesse público e deve ser ponderado no quadro de um Plano 

de Pormenor, neste caso partilhado entre os dois municípios. 

04.2.6 – Unidade 6 – Eixo Central EN1 / IC2 

Esta Unidade engloba uma diversidade significativa no seu interior, embora exista uma estruturação em 

torno da actual EN1, situação que se deverá manter com a construção do IC2. 

Esta profusão de diferentes usos é também, por si só, elucidativa da desorganização de Ordenamento do 

Território na envolvente à EN1, mas resulta igualmente, dos diferentes recursos de que esta Unidade é 

característica. 

A poente da EN1, localiza-se a grande área de exploração geológico, na envolvente imediata à EN1 a 

prolixa utilização para fins empresarias e/ou residenciais, sem vinculo organizativo, e a nascente da EN1, 

uma área relativamente plana, em parte ocupada pelo Centro de Formação Militar da Ota, e na qual foi 

prevista a instalação no Novo Aeroporto de Lisboa. 

Os objectivos fundamentais desta área são: 

• Compatibilizar a indústria extractiva com outros usos e com a protecção de valores naturais 

importantes e promover a recuperação ambiental das extracções abandonadas e em fim de 

exploração. 

• Reorganizar as actividades económicas que envolvem a EN1, oferecendo áreas empresariais que 

possibilitem a sua relocalização, além de potenciar uma oferta de solo para fins empresariais 

planificados de raiz. 

• Utilizar a acessibilidade acrescida para localizar na área o futuro Parque de Ciências e Tecnologia, 

previsto no Programa de Acção do Oeste, assim como novas áreas urbanas de qualidade que 

permitam absorver a necessidade de habitação que o Carregado, apesar de atrair em função da 

sua localização privilegiada a Lisboa, já não comporta. 

04.2.7 – Unidade 7 – Aveiras de Cima 

A Unidade 7 corresponde à vila de Aveiras de Cima e à sua envolvente imediata, largamente pontuada 

por uma ocupação desorganizada e dispersa efectuada ao longo de caminhos pré existentes, e que tem 

exigido um forte investimento do município com vista à infra estruturação e que por tal, urge ordenar.  

Assim, o principal objectivo desta sub unidade será o de planear de forma sustentada e qualificada a vila 

de Aveiras de Cima contrariando o processo de peri urbanização que lhe conferiram as áreas 
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urbanizáveis do PDM em vigor, assim como, as regras imputáveis ao espaço agrícola da sua 

envolvência. Dever-se-á por tal orientar e integrar um conjunto de PMOT a desenvolver para esta 

Unidade, designadamente os de iniciativa de promotores privados 

Os objectivos prioritários para esta Unidade devem ser observados e estruturados espacialmente através 

de Plano de Urbanização, cujo limite deverá ser definido em sede de revisão de Plano Director, são os 

seguintes: 

• Reorganizar o tráfego de circulação e o estacionamento 

• Requalificação de uma vasta área envolvente à vila onde se verificou um crescimento urbanístico 

desarticulado e onde pontuam situações de sub infraestruturação e sub equipamento. 

• Conferir uma nova imagem urbana a Aveiras de Cima com a criação de parque urbano e um centro 

administrativo. 

• Estabilizar e qualificar área serviços junto ao nó da autoestrada. 

04.2.8 – Unidade 8 – Ota / EN 366 

Esta Unidade encontra-se na generalidade pontuada por floresta de produção, designadamente por áreas 

de eucaliptal, embora se encontrem nichos de espécies de crescimento lento.  

Marca esta Unidade o Limite Nascente pontuado pela EN1, com localização de bolsas empresariais, a 

EN 366, que no troço entre Aveiras de Cima e Alcoentre tem disseminada na sua envolvência um 

conjunto significativo de actividades que tem afectado sobre maneira a fluência de tráfego, e, por fim mas 

não menos relevante, uma grande área de logística e indústria, correspondente à Companhia de 

Logística de Combustíveis. 

A proximidade ao Nó de Aveiras de Cima da AE1, e a futura acessibilidade acrescida oferecida pelo IC2, 

assim como, pela estação das Quebradas na Linha de Alta Velocidade, conferem a esta área 

características suficientes que determinam que nesta se situe o prolongamento da PNL, pelo que o 

principal objectivo desta Unidade será o de fomentar a localização das ALE preconizadas no Sistema 

Económico. 

04.2.9 – Unidade 9 – Abrigada / Puceteira 

Esta Unidade demarca-se das demais por se encontrar na sua totalidade pontuada por investimentos 

turísticos, os quais surgem e tem como fundamento a valia da paisagem face à Serra de Montejunto. De 
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facto, parte significativa desta área encontra-se já intervinda, estando já em construção o Núcleo de 

Desenvolvimento Turístico da Quinta da Abrigada, o qual foi objecto de Plano de Pormenor. 

A restante área encontra-se agora a ser objecto de um procedimento de elaboração de novo Plano, o PP 

do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Qta da Puceteira, o qual constitui uma expansão da Qta da 

Abrigada. 
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05. EXECUÇÃO DO PLANO 

Concretizando o Esquema Global do Modelo Territorial, e as Linhas de Actuação dos Objectivos 

Operacionais, são previstas um total de 51 intervenções sobre o território, num investimento global 

estimado de mais de 330 milhões de Euros. 

A Classificação destas Intervenções por Componentes, Linhas de Actuação e Área de Influência, assim 

como o respectivo investimento previsto, expresso em milhares de euros, encontra-se sistematizada no 

quadro de seguinte inscrito. 

ENTIDADE  DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO 

COMPONENTE 
LINHA DE 
ACTUAÇÃO 

ÁREA DE 
INFLUÊNCIA 

INVEST. 
PREV. 
(000 € ) 

E1 

Reabilitação Urbana dos Pólos Urbanos de Alenquer e 
Carregado  C1 L1  I3  7700
Requalificação Ambiental do Canhão da Ota   C2 L4  I2  900
Requalificação do Eixo Urbano Azambuja / Aveiras de 
Cima   C1 L1 / L2 / L7  I3  13150

Valorização da Margem Ribeirinha do Tejo e Afluentes 
– Requalificação Ambiental da Zona Ribeirinha do Vale 
do Carregado (Município de Azambuja)  C2 L4  I2  2200
Cedência de Utilização das Instalações do Instituto da 
Vinha e do Vinho na Abrigada e no Carregado (*)  C4 L1  I3  0
Biotério Central   C4 L5  I1  36000
Posto da GNR de Aveiras de Cima  C1 L1  I5  1415
Destacamento Territorial da GNR de Alenquer  C1 L1  I5  2200
Nova Escola Básica da Guizanderia  C1 L1  I5  2500
IC11. Pêro Negro / Carregado  C3 L7  I2  54000
IC2. Carregado / Venda das Raparigas (Construção, 
Operação, Manutenção)   CE L7  I1  151000
Parque Tecnológico (**)   C4 L7  I1  0
EN3. Vila Nova da Rainha / Santarém  C3 L7  I3  350
Beneficiação de Estradas Regionais e nacionais 
(Carregado / Azambuja)  C3 L7  I3  5500

E2 

Requalificação Ambiental do Canhão da Ota   C2 L4  I2  X
Plano de Pormenor de Requalificação da Zona Histórica 
de Alenquer  C1 L1  I5  1010
Requalificação Urbanística e Ambiental das Colinas de 
Alenquer  C1 L4  I5  X

Requalificação Urbanística do Sudoeste de Alenquer  C1 L1  I5  X
Plano de Pormenor da Quinta do Casal Novo   C1 L1  I5  235
Plano de Pormenor do Núcleo Central do Carregado  C1 L1  I5  100
Plano de Pormenor do Carregado Este  C1 L2  I5  4550
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Plano de Urbanização de Alenquer ‐ Carregado  C1 L1 A L8  I4  250

E3 

Plano de Pormenor de Qualificação da Zona Industrial 
de Azambuja / Vila Nova da Rainha  C1 L2  I5  5100
Plano de Urbanização da Azambuja  C1 L1 A L8  I4  250
Plano de Urbanização de Aveiras de Cima  C1 L1 A L8  I5  330
Plano de Pormenor da Área Turística do Palácio das 
Obras Novas  C2 L6  I5  1000
Plano de Pormenor de Requalificação da Zona Histórica 
de Azambuja  C1 L1  I5  4400

E4 

Qualificação da Frente Ribeirinha  C2 L4  I2  2200
Plano de Estrutura Ecológica Intermunicipal  C2 L4  I3  200
Plano Estratégico de Turismo  C4 L8  I3  50
Criação de Rede de Empresas de Jovens  C4 L8  I3  X

E5 

Concelho de Alenquer 

Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento 
Turístico da Quinta da Puceteira  C1 L6  I4  3400
Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 
2 ‐ Marés  C1 L3  I2  9873
Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 
1 ‐ Ota  C1 L3  I4  X
Parque de Ciência e Tecnologia  C4 L5  I1   
Centro Empresarial de Alenquer  C4 L3  I5  4709
Zona de Desenvolvimento Estratégico de Alenquer / PP 
da Qta da Boavista  C1 L1  I5  x/135
Plano de Pormenor da Quinta do Visconde  C1 L1  I5  320
Plano de Pormenor da Frente Urbana do Carregado  C1 L1  I5  275
Plano de Pormenor da Qta da Bemposta  C1 L1  I5  200
Parque Fotovoltaíco da Carapinha  C4 L5  I4  X

Concelho da Azambuja 

Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 
de Aveiras Alcoentre  C1 L3  I4  5300
Plano de Pormenor da Serra dos Castelos  C1 L5  I5  250
Plano de Pormenor da Quinta da Fonte do Pinheiro  C1 L1  I5  200
Plano de Pormenor da Encosta do Valverde  C1 L1  I5  230
Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de 
Cima  C1 L1 / L3  I4  540
Plano de Pormenor da Quinta da Marquesa  C1 L1  I5  200
Plano de Pormenor de Qualificação da Plataforma 
Logística de Azambuja / Vila Nova da Rainha  C1 L2  I5  5100

Concelhos de Alenquer e Azambuja     
Qualificação da Frente Ribeirinha do Tejo e das Valas 
Real e do Esteiro  C2 L4  I2  3600
Plano de Pormenor do Parque Temático da Quinta do 
Bunhal  C1 L6  I1  X

Quadro 9: Classificação das Intervenções em Função das Componentes e Linhas de Actuação dos Objectivos 

Operacionais, Área de Influência e Investimento Estimado 

De sublinhar que a previsão de investimento da globalidade destas intervenções encontra-se certamente 

sub estimada, uma vez que parte significativa dos projectos estão ainda numa fase muito embrionária. 
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Encontram-se neste contexto parte significativa dos Planos de Pormenor previstos no Programa, os quais 

não foram ainda sequer objectoi de início de procedimento nos termos do RJIGT, peo que, a estimativa 

foi efectuada apenas relativa a custos eventuais quanto à realização do Plano, e não quanto à execução 

da respectiva proposta que vier a ficar delineada. 

05.1 PROGRAMAÇÃO GLOBAL 

Cada uma das intervenções inscritas no quadro anterior, encontra-se especificada em fivha própria que 

estabele uma análise de pormenor quanto aos objectivis específicos, características e diagnóstico de 

situação actual, e programação detalhada. 

Da análise integrada da globalidade daquelas Fichas de Projecto resultou a programação temporal do 

conjunto do investimento nelas preconizado, tendo-se para o efeito considerado três períodos de 

execução do investimento: 

1º Período – de 2009 a 2011; 

2º Período – de 2012 a 2015; 

3º Período – de 2016 a 2017. 

Ressalvando-se o que foi descrito quanto ao volume de investimento total, da análise dos quadros 

inscritos permite verificar desde logo que o maior esforço de investimento se concentra no período 

2012/2015 (cerca de 60% do valor total do investimento). 

Esta situação faz prever a necessidade de reunir uma elevada capacidade técnica para a realização 

destes investimentos, a qual deverá ser concentrada até 2015, ou seja, restam cerca de cinco anos e 

meio para executar a maior parte deste investimento. 

05.2 SISTEMAS DE CONTROLO E MONITORIZAÇÃO 

Definido o conjunto de objectivos de várias tipologias que se pretendem atingir, concebida a estratégia 

correspondente em que se deve fundamentar o novo processo de desenvolvimento do território conjunto 

dos dois Municípios e programada a forma de implementar esta estratégia, faltará conceber os Sistemas 

de Controlo e Monitorização, cujas tarefas terão de ser posteriormente integradas no funcionamento de 

um Modelo Institucional a criar e a adoptar pelas duas Autarquias. 
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Como não são ainda conhecidas as linhas orientadoras daquele modelo institucional, apenas se 

adiantam alguns dos princípios básicos a adoptar para os Sistemas de Controlo e Monitorização. Assim 

sendo, atendendo a que o conjunto das acções previstas para a execução da estratégia proposta e a 

complexidade que elas assumem transformam o presente PAT num processo programático ambicioso e 

com riscos de se virem a obter fracos resultados, caso não se conceba a monitorização dos sistemas de 

controle, a monitorização deverá incluir quatro tipos de acções fundamentais: 

• Intervenção de coordenação global relativa aos vários Projectos que garanta a integração dos 

respectivos resultados, bem como a introdução atempada dos ajustamentos julgados pertinentes. 

Está neste caso, por exemplo, a avaliação sistemática do grau de atractividade do território como 

fruto da interligação existente na execução dos projectos previstos no presente documento; 

•  Intervenções especializadas e periódicas realizadas ao nível dos Projectos inovadores. Cita-se, 

por exemplo, o controle de aplicação do Projecto de Criação de Empresas de Jovens, em princípio, 

com ligações a outros Projectos, como por exemplo, à Indústria e à Logística; 

• Intervenções permanentes efectuadas ao nível das acções contínuas; 

• Intervenções pontuais com características meramente casuais. 

O processo de monitorização proposto, o qual fica associado obrigatoriamente à sua implementação, 

contém duas fases metodológicas fundamentais: 

• Fase da avaliação com a qual se visa caracterizar a evolução e o desempenho de cada variável. 

Esta avaliação deverá ser quantitativa e qualitativa, obedecendo nesta última perspectiva aos 

seguintes princípios: 

Coerência na execução das políticas, designadamente ao nível da criação de uma imagem única para 

todo o território; 

Permanente adaptação das variáveis ao contexto concorrencial, designadamente ao nível de outras 

áreas mais competitivas a nível regional; 

Assentamento permanente da estratégia na vantagem competitiva, mesmo quando esta é parcial, 

através do aproveitamento dos factores e recursos que mais diferenciam a área em causa; 

Adopção permanente da regra da prudência e da segurança; 

• Fase do controle através da qual se concebem as medidas correctivas dos desvios detectados, 

visando perseguir o cumprimento dos objectivos mais gerais. 

Por mais correcto e equilibrado que seja o planeamento e por maior rigor que seja imprimido pelo decisor 

na sua execução, o sucesso das acções projectadas provém, em grande medida, da verificação dos 
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pressupostos subjacentes aos cenários inicialmente formulados. Os Planos de Contingência são 

instrumentos de intervenção contendo um conjunto de acções correctoras das alterações sofridas pelos 

cenários de partida do planeamento inicial com base em modificações relevantes da conjuntura, na maior 

parte dos casos imprevisíveis ou de controlo bastante difícil. 

Trata-se de conjuntos de acções a desencadear num determinado momento considerado oportuno face 

ao novo quadro conjuntural, podendo ser desencadeadas para minimizar os efeitos negativos daquelas 

alterações (estratégia de defesa ou de recuo) ou para maximizar os efeitos positivos das mesmas 

alterações conjunturais (estratégia de ataque ou de consolidação). A elaboração dos "Planos de 

Contingência" deverá, por isso, fazer parte integrante do próprio Sistema de Monitorização.  
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PARTE III 

PLANO DE ACÇÃO: 

PROGRAMAS E PROJECTOS PROPOSTOS 
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06. SISTEMATIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

Para além das acções previstas no “Programa de acção do Oeste + 4 Municípios da Lezíria do 

Tejo” que foram descritos no presente documento, também os municípios terão em 

desenvolvimento, contratualização ou programação uma série de acções, por iniciativa 

exclusiva das autarquias ou em parceria com entidades privadas, e que estarão na base da 

transformação do território objecto do PAT, e que no seu conjunto deverão garantir a boa 

execução da estratégia proposta no presente Programa. 

Estas acções devidamente aferidas e enquadradas no âmbito do PAT estão concretizadas em 

Fichas de Projecto próprias, devidamente acompanhadas por uma breve descrição e onde se 

fixa também o Cronograma de cada Medida/Acção/Projecto. 

Para facilitar a leitura do presente documento, as diversas Fichas de Projecto e a descrição 

que as acompanha foi remetida para Capítulo próprio ao presente documento. 

O conjunto destes projectos encontra-se sistematizado por Componentes de Objectivos 

Operacionais já definidos. 

Para as quatro Componentes que integram a Estratégia preconizada foram concebidos estes 

Projectos, cada um deles com diversas Acções e estas compostas por várias Medidas, nos 

termos das respectivas “Fichas de Projecto”. 

A execução destes Projectos iniciar-se-á em função do cronograma de realização de cada um 

deles, estando a conclusão final prevista para um período máximo de seis anos. 

O quadro geral dos projectos/acções propostos no âmbito do PAT fica reproduzido na tabela a 

seguir apresentada, organizando-se as mesmas por componentes. De seguida é efectuado os 

objectivos por cada linha de intervenção. 
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COMPONENTE  DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO 

Instrumentos 
de 

Ordenamento 

Reabilitação Urbana dos Pólos Urbanos de Alenquer e Carregado 

Requalificação do Eixo Urbano Azambuja / Aveiras de Cima  

Posto da GNR de Aveiras de Cima 

Destacamento Territorial da GNR de Alenquer 

Nova Escola Básica da Guizanderia 

Plano de Pormenor de Requalificação da Zona Histórica de Alenquer 

Requalificação Urbanística e Ambiental das Colinas de Alenquer 

Requalificação Urbanística do Sudoeste de Alenquer 

Plano de Pormenor da Quinta do Casal Novo  

Plano de Pormenor do Núcleo Central do Carregado 

Plano de Pormenor do Carregado Este 

Plano de Urbanização de Alenquer ‐ Carregado 

Plano de Pormenor de Qualificação da Zona Industrial de Azambuja / Vila Nova da Rainha 

Plano de Urbanização da Azambuja 

Plano de Urbanização de Aveiras de Cima 

Plano de Pormenor de Requalificação da Zona Histórica de Azambuja 

Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Quinta da Puceteira 

Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 2 ‐ Marés 

Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 1 ‐ Ota 

Zona de Desenvolvimento Estratégico de Alenquer / PP da Qta da Boavista 

Plano de Pormenor da Quinta do Visconde 

Plano de Pormenor da Frente Urbana do Carregado 

Plano de Pormenor da Qta da Bemposta 

Plano de Pormenor da Área de Locaização Empresarial de Aveiras Alcoentre 

Plano de Pormenor da Serra dos Castelos 

Plano de Pormenor da Quinta da Fonte do Pinheiro 

Plano de Pormenor da Encosta do Valverde 

Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de Cima 

Plano de Pormenor da Quinta da Marquesa 

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

Plano de Pormenor do Parque Temático da Quinta do Bunhal 

Intervençãoe 
Valorização 
Ambiental 

Valorização da Margem Ribeirinha do Tejo e Afluentes – Requalificação Ambiental da Zona 
Ribeirinha do Vale do Carregado (Município de Azambuja) 

Requalificação Ambiental do Canhão da Ota  

Plano de Pormenor da Área Turística do Palácio das Obras Novas 

Qualificação da Frente Ribeirinha 
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Plano de Estrutura Ecológica Intermunicipal 

Qualificação da Frente Ribeirinha do Tejo e das Valas Real e do Esteiro 

Acessibilidades, 
Mobilidade e 
Transportes 

IC2. Carregado / Venda das Raparigas (Construção, Operação, Manutenção)  

IC11. Pêro Negro / Carregado 

EN3. Vila Nova da Rainha / Santarém 

Beneficiação de Estradas Regionais e nacionais (Carregado / Azambuja) 

Estratégias 
Sectoriais 

Cedência de Utilização das Instalações do Instituto da Vinha e do Vinho na Abrigada e no 
Carregado (*) 

Biotério Central  

Parque Tecnológico (**)  

Plano Estratégico de Turismo 

Criação de Rede de Empresas de Jovens 

Parque de Ciência e Tecnologia 

Centro Empresarial de Alenquer 

Parque Fotovoltaíco da Carapinha 

Quadro 9: Classificação das Intervenções em Função das Componentes  

06.1 RECONVERSÃO, REQUALIFICAÇÃO OU EXPANSÃO DE AGLOMERADOS 
URBANOS PRINCIPAIS 

Os aglomerados urbanos atrás referidos (Alenquer, Carregado, Azambuja e Aveiras de Cima a 

que se junta Vila Nova da Rainha), sofreram significativo desenvolvimento fruto do crescimento 

demográfico que resultou da instalação na zona de um número significativo de indústrias 

logísticas, e também da melhoria das acessibilidades, nomeadamente com Lisboa. 

Este crescimento tem originado pressões urbanísticas verificando-se hoje a necessidade de 

alargar as áreas urbanas, reconverter ou requalificar as periferias. 

Também a reabilitação dos núcleos históricos, se revela como prioridade quer pelas 

transformações que foram sofrendo, quer pela necessidade de manterem e reforçarem a 

centralidade que possam ter vindo a perder com o crescimento dos aglomerados urbanos. 

Estão nestas condições as seguintes Intervenções: 

Alenquer: 

− Plano de Urbanização da Alenquer 
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− Plano de Urbanização de Aveiras de Cima 

− Plano de Pormenor de Requalificação da Zona Histórica de Alenquer 

− Plano de Pormenor do Núcleo Central do Carregado 

− Plano de Pormenor da Quinta do Visconde 

− Plano de Pormenor da Quinta do Casal Novo 

− Plano de Pormenor da Frente Urbana do Carregado 

− Plano de Pormenor da Quinta da Boavista 

− Plano de Pormenor da Quinta da Bemposta 

− Requalificação Ambiental das Colinas de Alenquer 

− Requalificação Urbanística do Sudoeste de Alenquer 

Azambuja: 

− Plano de Urbanização da Azambuja 

− Plano de Urbanização de Aveiras de Cima 

− Plano de Pormenor de Requalificação da Zona Histórica da Azambuja 

− Plano de Pormenor da Quinta da Fonte do Pinheiro 

− Plano de Pormenor da Encosta do Valverde 

06.2 RECONVERSÃO DE ÁREAS DESTINADAS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

As áreas logísticas e industriais existentes apresentam um elevado índice de ocupação 

havendo a necessidade de prever a sua expansão ou em alguns casos a sua reconversão 

dado o crescimento pouco estruturado que se verificou ao longo do tempo. 

Estão nestas condições as seguintes intervenções: 

 

Alenquer: 
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− Plano Pormenor do Carregado Este 

Azambuja: 

− Plano de Pormenor de Qualificação da Plataforma Logística de Azambuja / Vila Nova 
da Rainha 

− Plano de Pormenor da da Área de Localização Industrial de Aveiras de Cima - 
Alcoentre 

06.3 CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DESTINADAS A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

A existência de actividades específicas como seja o caso das agro-alimentares ou da extracção 

de inertes, geram necessidades de localização ou relocalização de indústrias associada é 

necessário por isso procurar áreas que permitam a sua implantação nas melhores condições 

ambientais e funcionais. 

Também as actividades de alto valor acrescentado ou tecnologicamente muito exigentes 

poderão beneficiar nesta área de uma localização excelente quer por razões de acessibilidades 

quer pela proximidade de outras áreas industriais em laboração, mas sobretudo por razões 

ambientais. 

Estão nestas condições as seguintes intervenções: 

Alenquer: 

− Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 1 – Ota 

− Plano de Pormenor da Área de Localização Empresarial 2 - Marés 

− Centro Empresarial de Alenquer 

 

06.4 REABILITAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS E 
PAISAGÍSTICAS RELEVANTES 



PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 
da Zona Estratégica de Desenvolvimento de 

 ALENQUER - AZAMBUJA – Porta Norte de Lisboa 
 

77 

                                              

Existem na área do PAT, zonas relevantes do junto de vista ambiental e paisagístico e 

corredores ecológicos que importa não só preservar pelo seu valor intrínseco, como requalificar 

e valorizar patrimonialmente, não só porque constituem, alguns deles, elementos únicos como 

pelo grande valor paisagístico que têm podendo ser motivo de uso pela população e atracção 

turística. Estão nestas condições as seguintes Intervenções: 

Alenquer / Azambuja 

− Plano de Estrutura Ecológica Intermunicipal 

− Qualificação da Frente Ribeirinha 

 

Alenquer 

− Requalificação do Canhão da Ota 

Azambuja: 

− Qualificação da Frente Ribeirinha do Tejo e Valas Real e do Esteiro 

06.5 CRIAÇÃO DE ÁREAS COM PREDOMÍNIO DE ACTIVIDADES CENTRADAS 
NA I&D, DESIGNADAMENTE EN TECNOLOGIA 

Por forma a desenvolver toda a região abrangida pelo PAT, bem como ampliar a qualificação 

do espaço, e muito importante a criação de condições para a fixação de actividades de alto 

valor acrescentado. 

A interligação destas com as universidades e institutos exigem condições especiais de 

localização, pelo que deverão proporcionar todas as vantagens possíveis através da 

elaboração de instrumentos urbanísticos e negociações com as diferentes parcerias e 

entidades. 

Neste sentido o planeamento deve privilegiar a excelente acessibilidade da área bem como as 

condições ambientais e paisagísticas existentes. 

Estão nestas condições os seguintes Planos: 
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Alenquer: 

− Parque de Ciência e Tecnologia 

− Parque Fotovoltaico da Carapinha 

Azambuja: 

− Biotério Central 

− Plano de Pormenor da Serra dos Castelos 

06.6 CRIAÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS, QUINTAS OU CONJUNTOS 
PATRIMONIAIS COM VOCAÇÃO TURÍSTICA 

O turismo constitui uma das principais formas de diversificar o tecido económico. 

Hoje praticamente não existe oferta pelo que paralelamente a estudos mais amplos que 

deverão ser elaborados, há que desenvolver Planos que permitam a localização desta 

actividade que poderão beneficiar da existência de zonas de grande beleza paisagística bem 

como de quintas e solares que requalificados e integrados nesta actividade poderão 

proporcionar à região uma grande e marcada oferta de produtos turísticos. 

Estão nestas condições as seguintes Intervenções: 

Alenquer / Azambuja 

− Plano de Pormenor do Parque Temático da Quinta do Bunhal 

Alenquer: 

− Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico da Quinta da Puceteira 

Azambuja: 

− Plano de Pormenor da Área Turística do Palácio das Obras Novas  
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06.7 MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES, MOBILIDADE E TRANSPORTES 

A sobrecarga verificada sobre a estrutura viária existente torna oportuna a melhoria das 

acessibilidades e mobilidade. Estas alterações devem ser equacionadas no contexto das 

intervenções dentro do território do PAT, consolidando e reforçando as opções previstas 

noutros projectos. 

Estão nestas condições o seguinte intervenção: 

Alenquer: 

− Reformulação do Nó do Carregado na Auto-Estrada A1 

06.8 DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS ECONÓMICAS SECTORIAIS 

No território em estudo importa estabelecer estratégias económicas que visem dinamizar áreas 

de actividade específicas revitalizando o tecido empresarial. 

Estão nestas condições os seguintes Acções: 

− Criação de Rede de Empresas de Jovens 

− Plano Estratégico de Turismo 

EM ANEXO SEGUEM AS RESPECTIVAS FICHAS
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