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COMPONENTE 1 
INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor de Expansão da Quinta da 

Abrigada / Quinta da Puceteira 
1.2. Promotor BESTSKY, S.A. 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer - Freguesia de Abrigada 

1.5. Linha de Actuação L6 – Criação ou Requalificação de Áreas, Quintas ou Conjuntos 
Patrimoniais com Vocação Turística 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
A Quinta da Puceteira é privilegiada pelo seu enquadramento geográfico, com a Serra de 
Montejunto por um lado, e por outro lado a Quinta de Abrigada permitindo oferecer um destino 
de Golfe e infra-estruturas complementares, como sejam os cavalos, o ténis e as ciclovias.  
 
O Plano deve visar a implantação de um empreendimento turístico, privilegiando as 
componentes ambientais e paisagísticas, que ofereça uma gama de produtos variados, 
incluindo moradias isoladas, moradias em banda e apartamentos. A composição exacta do mix 
de oferta deve resultar de estudos de mercado. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    ( X ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Fevereiro de 2009 
Julho de 2010 (PP) – Execução do Plano Julho de 2014 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Estima-se que oferta turística trazida pelo empreendimento crie sinergias com o 
Empreendimento Turístico da Qta da Puceteira, permitindo uma maior oferta de determinado 
tipo de equipamento, designadamente golfe. 
Estima-se também a oferta de postos de trabalho trazidas por este tipo de proposta. 

 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração Central         

Administração Local         

Privados 3400000 100000 100000 800000 800000 800000 800000  

Fundos Comunitários         

Outros         

Total 340000 100000 100000 800000 800000 800000 800000  

%         

 
7. Área de Intervenção 
 

 
Área de Intervenção: 128 ha 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Área de Localização 

Empresarial 1 - Ota 
1.2. Promotor Diversos Promotores 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer – Freguesia de Abrigada e Ota 

1.5. Linha de Actuação L3 – Criação de Novas Áreas destinadas a Actividades 
Económicas 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Este projecto, deve ter o objectivo de dotar esta área com as infra-estruturas e equipamentos 
para o desenvolvimento de actividades económicas de ponta, tirando partido das boas 
acessibilidades. 
 
O projecto deverá, ser efectuado por fases, destinadas a diferentes usos específicos, nas áreas 
de indústria, logística, transportes e armazenagens, preferencialmente. 
 
Refira-se, que a sua localização é extremamente favorável em termos de acessibilidades e 
transportes terrestres, considerando a proximidade à rede fundamental rodoviária existente e 
prevista (IP1/A1, IC2 e IC11, e Via Transversal Nó de Aveiras EN1 – A8), assim como desta à 
ferroviária, devendo ser equacionada uma plataforma intermodal na linha do Norte no Concelho 
da Azambuja. 
 
A solução urbanística a desenvolver deve assentar no aproveitamento dos espaços mais aptos 
para a urbanização e edificação, libertando de ocupação as zonas mais declivosas, bem como 
as áreas com um coberto vegetal de maior expressão e valor, ou ainda, os pequenos vales 
aluvionares que a cruzam. 
 
Devem ser salvaguardados das estruturas naturais existentes no terreno nomeadamente as 
linhas de drenagem naturais deste. 
 
A concepção da ALE Ota – 1.ª Fase, deve basear-se nos seguintes critérios: 
 
     - Adoptar uma solução baseada em parâmetros urbanísticos de baixa/média densidade; 
     - Assegurar a adaptação do sistema viário e do edificado propostos à topografia do terreno, 

de modo a minimizar as movimentações de terras e tirar partido das exposições solares; 
     - Adoptar uma solução assente em núcleos, que viabilize uma execução faseada do 

empreendimento, em função das necessidades e prioridades estabelecidas.      
 



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

• Alcance Nacional    ( X ) 
• Alcance Regional    ( X ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Setembro de 2009 
Janeiro de 2011 (PP) – Execução Janeiro de 2016 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Consolidação da Porta Norte de Lisboa, tal como previsto no PROTOVT. 
Oferta de solo em área com acessibilidades previstas, para usos com elevada procura nos 
Concelhos de Alenquer e de Azambuja, concelhos cujo solo previsto para estes fins nos actuai 
PDM se encontra já maioritariamente ocupado. 

 
6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central         

Administração Local     306875 306875 613750  

Privados  50000 100000 150000 2761875 2761875 5523750  

Fundos Comunitários         

Outros         

Total     3068750 3068750 6137500  

%         

 



7. Área de Intervenção 
 

 
Área de Intervenção – 491 hectares 
 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Área de Localização 

Empresarial 2 - Marés 
1.2. Promotor Diversos Promotores 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer / Freguesia Abrigada 

1.5. Linha de Actuação L3 – Criação de Novas Áreas destinadas a Actividades 
Económicas 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
O projecto deverá, ser efectuado por fases, destinadas a diferentes usos específicos, nas áreas 
dos Serviços, Comércio Tecnologia e Inovação, preferencialmente. 
 
Refira-se, que a sua localização é extremamente favorável em termos de acessibilidades e 
transportes terrestres, considerando a proximidade à rede fundamental rodoviária existente e 
prevista (IP1/A1, IC2 e IC11, e Via Transversal Nó de Aveiras EN1 – A8), assim como desta à 
ferroviária, devendo ser equacionada uma plataforma intermodal na linha do Norte no Concelho 
da Azambuja. 
 
A proposta a desenvolver deverá ter em especial atenção os aspectos ambientais pelo que 
qualquer ocupação deve ser a mais integrada possível na paisagem, respeitando as 
condicionantes do terreno valorizando-as, como é caso da linha de água que atravessa toda a 
área bem como as suas encostas e as zonas mais declivosas. 
 
A concepção da ALE Marés – 2.ª Fase, deve basear-se nos seguintes critérios: 
 
     - Adoptar uma solução baseada em parâmetros urbanísticos de baixa/média densidade; 
     - Assegurar a adaptação do sistema viário e do edificado propostos à topografia do terreno, 

de modo a minimizar as movimentações de terras e tirar partido das exposições solares; 
     - Adoptar uma solução assente em núcleos, que viabilize uma execução faseada do 

empreendimento, em função das necessidades e prioridades estabelecidas.      
 
3. Área de influência do projecto 
(assinalar com um X a situação que considera mais adequada para classificar o projecto) 

• Alcance Nacional    ( X ) 
• Alcance Regional    ( X ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 



4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

 Janeiro de 2011 
Agosto de 2012 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Consolidação da Porta Norte de Lisboa, tal como previsto no PROTOVT, em usos 
complementares ao da ALE 1. 
Oferta de solo em área com acessibilidades previstas, para usos com elevada procura nos 
Concelhos de Alenquer e de Azambuja, concelhos cujo solo previsto para estes fins nos actuai 
PDM se encontra já maioritariamente ocupado. 

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

 
7. Área de Intervenção 
 

 
Área de intervenção: 149 ha 



 
PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 

ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA 
Ficha de Projecto                                                

 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Quinta do Visconde 
1.2. Promotor Diversos Promotores 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer  / Freguesia Carregado 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Pretende-se através do presente Plano programar uma nova área urbana do Carregado, tendo 
como principal objectivo a integração ambiental, como contribuição fulcral para o aumento da 
qualidade de vida e do valor estético do território.  
 
Deverá ser acautelado dentro desta área um corredor ecológico urbano com interligação à 
Quinta do Casal Novo – Para a qual se propõe igualmente a elaboração de um Plano de 
Pormenor –, privilegiando a Estrutura Ecológica Alenquer-Carregado.  
 
Uma área reduzida deste território será destinada a um uso urbano, correspondente a um 
aterro devido à realização periódica de uma feira / mercado, para o qual deverão ser definidas 
regras relativas às obras de urbanização, com a constituição de espaços públicos, da 
circulação viária e pedonal, estacionamento, bem como, a localização de equipamentos e 
zonas verdes. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     ( X ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Janeiro de 2011 
Agosto de 2012 (conclusão do Plano) 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área urbana qualificada na localidade do Carregado, incorporando normas de 
sustentabilidade ambiental e assegurando espaço público dimensionado, designadamente para 
oferta à envolvente classificada como área urbana fragmentada. 



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

 
7. Área de Intervenção 
 

 
Área de Intervenção – 64 ha 



 
PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 

ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA 
Ficha de Projecto                                                

 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Frente Urbana do Carregado 
1.2. Promotor Em contratualização com diversos Promotores  

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer / Freguesia Carregado 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

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

crescente população da vila do Carregado; 
     -   A colmatação organizada desta área do Carregado. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     ( X ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Maio de 2009 
Setembro de 2010 (Plano de Pormenor) 

 



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

 
6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração Central         

Administração Local         

Privados   137500 137500     

Fundos Comunitários         

Outros         

Total   137500 137500     

%         

 
7. Área de Intervenção 
 

 
Área de Intervenção – 55 ha 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Qta. da Boavista 
1.2. Promotor Santos Ferreira e Silva, S.A. 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer / Freguesia Triana 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
A oportunidade de intervir urbanisticamente no terreno encontra fundamento nas seguintes 
matérias: 
1. A área constitui uma área nobre da vila, correspondente à porta de entrada no núcleo 
urbano consolidado e que, por tal, importa planear de raiz com vista à qualificação e 
dignificação; 
2. O local encontra-se envolvido com áreas comprometidas com loteamentos ao abrigo do 
actual Plano Director, que importa ora articular, assim como, integrar projectos aprovados como 
seja uma unidade hoteleira (hotel de 4 estrelas com 70 quartos) para o prédio identificado por 
“A” e uma moradia já edificada.; 
3. O local é uma área preferencial para consolidação de uma área vivida com área 
suficiente para integrar na nova malha urbana um equipamento de dimensão estruturante que 
permita consolidar a vila de Alenquer como aglomerado de nível 2 do PROTOVT. 
 
Para estes efeitos, e atendendo a que esta área é propriedade de um único proprietário, facto 
que facilita a execução de um Plano, existe interesse conjunto em desenvolver um acto de 
planeamento que promova estes fundamentos. 
Em síntese, e a fim de se considerar os interesses públicos e privados, o plano deverá 
prosseguir as seguintes opções estratégicas: 
 
� Prever uma área de reserva para instalação de um equipamento de carácter 
estruturante que permita à vila de Alenquer cimentar a sua posição enquanto aglomerado 
regional estruturante; 
� Implementar uma urbanização de carácter habitacional de qualidade onde se inclui um 
pequeno centro de apoio com lojas, restaurante, equipamentos desportivos e zonas verdes de 
enquadramento. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  ( X ) 
• Alcance local     ( X ) 



4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Maio de 2009 
Junho de 2011 (Plano de Pormenor) 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Conferir uma imagem de modernidade à vila de Alenquer e permitir com a área de 
equipamentos contígua a poente, uma aglomeração de oferta de equipamentos colectivos 
interessante para a vivência da vila. 

 
6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração Central         

Administração Local         

Privados 135000        

Fundos Comunitários         

Outros         

Total         

%         

 
7. Observações 
 

 
 Área de Intervenção – 27 ha 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Qta. da Bemposta 
1.2. Promotor Sociedade Agrícola da Qta da Bemposta 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer / Freguesia Triana 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
São objectivos específicos do plano de pormenor: 
• valorizar a zona húmida correspondente à baixa aluvionar do rio de Alenquer, 
classificada como Reserva Ecológica Nacional, com recurso a medidas ambientais 
compensatórias que permitam regenerar as estruturas de vegetação autóctone e melhorar o 
sistema hídrico. 
• valorizar e ampliar a exploração agrícola associada à produção de uva de mesa, 
assegurando a delimitação da área necessária para o desenvolvimento desta actividade e a 
previsão de edifícios de apoio e acessos indispensáveis ao seu adequado funcionamento. 
• contemplar a instalação de um espaço núcleo turístico vocacionado para o turismo 
residencial, complementado com uma unidade hoteleira (hotel de charme) a instalar na casa 
senhorial da “Quinta da Bemposta”, a recuperar, que assegure a preservação do seu 
significado histórico e patrimonial. 
• reabilitar o antigo Pombal da “Quinta da Bemposta”, dado o seu particular interesse 
arquitectónico e histórico. 
• criar um remate urbano estável e planeado entre o aglomerado contíguo do Camarnal e 
o núcleo turístico, que permita colmatar as carências deste aglomerado em termos de 
equipamentos, prevendo as necessárias cedências para o domínio municipal, e dotar este 
espaço de um pequeno núcleo residencial de habitação unifamiliar destinado a atrair 
população. 
• criar uma rede viária assente numa estrutura hierarquizada, adequada aos usos 
propostos e devidamente articulada com a actual EM 522 e com os acessos locais previstos ao 
IC2 e à Variante à EN 3, ,a qual deve ser acompanhada por uma rede de percursos pedonais e 
cicláveis. 
• criar bolsas de estacionamento, à superfície, dimensionadas tendo em conta a 
intensidade de utilização dos diferentes espaços. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  ( X ) 
• Alcance local     ( X ) 

 



4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Abril de 2009 
Julho de 2010 (Plano de Pormenor) 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
A solução a adoptar deve ser ambientalmente sustentável, devendo incorporar as seguintes 
orientações: 
• Criação de uma estrutura verde que acautele as funções da estrutura ecológica 
fundamental (à escala do município), constituída pelas áreas naturais (zona húmida) e pelas 
áreas verdes de diferentes características, que valorizem o espaço exterior, e potenciem os 
fluxos ecológicos e a recarga do aquífero subterrâneo. 
• Criação de uma área verde de protecção à principal fonte geradora de ruído, a EM 522. 
• Utilização de vegetação autóctone nas áreas verdes, adaptada do ponto de vista edafo-
climático.  
• Introdução de diafragmas arbóreos nos principais eixos viários e pedonais, para 
conforto das circulações, principalmente nos meses de Verão. 
• Integração das áreas edificadas com as áreas verdes. 
• Gestão das águas superficiais, com aproveitamento das bacias de retenção de água 
para rega das zonas ajardinadas. 
• Utilização de sistemas de rega subterrânea nos espaços verdes.  
• Integração de pavimentos permeáveis em passeios, estacionamentos e áreas 
exteriores, para redução do volume de escoamento.  
• Construção de circuitos fechados para a captação de águas pluviais em zonas verdes, 
passeios e estradas com vista ao seu aproveitamento para rega.  
• Aplicação das boas práticas associadas à arquitectura bioclimática, designadamente: 
 Orientação do edificado a Sul, para que todos os edifícios beneficiem de uma 
adequada exposição, fundamentalmente no Inverno.  
 Consideração dos ventos predominantes e da exposição solar no desenho das ruas e 
espaços públicos, de forma a se assegurar a sua ventilação com a circulação de ar fresco e 
níveis de radiação solar confortáveis. 
• Incremento da mobilidade, com recurso à criação de eixos pedonais e cicláveis 
enquadrados por corredores verdes, desprovidos de barreiras arquitectónicas, que assegurem 
deslocações cómodas e eficientes entre os diferentes núcleos. 
• Aproveitamento do património edificado de maior valor arquitectónico e representativo 
da memória do local.. 
 
 
6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração Central         

Administração Local         

Privados  100000 100000      

Fundos Comunitários         

Outros         

Total         

%         



 
7. Observações 
 

 
 Área de Intervenção –  42 ha 



 
PROGRAMA DE ACÇÃO TERRITORIAL 

ZONA ESTRATÉGICA DE DESENVOLVIMENTO DE ALENQUER / AZAMBUJA 
Ficha de Projecto                                                

 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Área de Localização Industrial 

de Aveiras - Alcoentre 
1.2. Promotor RENIT S.A. 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja / Freguesia de Alcoentre / Aveiras de 
Cima 

1.5. Linha de Actuação L3 – Criação de Novas Áreas destinadas a Actividades 
Económicas 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Área já prevista no PDM em vigor como zona industrial por força da deslocalização da CLC da 
zona da Expo em Lisboa para esta área em 94.  
Nunca concretizada por força das medidas preventivas do NAL (Ota) e por necessidade de 
execução deste plano por forma a compatibilizar as várias pretensões privadas. 
Com o mais que previsível nó do novo IC2 com a EN 366 torna-se imperioso a execução de 
proposta de ordenamento para o local como factor preventivo da necessária pressão 
urbanística que daí deriva. 
A Câmara Municpal encara como estratégica a abertura de nova frente industrial no Norte do 
concelho para o seu desenvolvimento e crescimento e para estancar a sua desertificação. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Junho 2009 
Setembro 2010 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área industrial qualificada no Norte do concelho, incorporando normas de 
sustentabilidade ambiental e assegurando espaço público dimensionado.  
Este pólo industrial deverá ter em conta o espaço biofisico onde se insere e pretende-se como 
uma área exemplar na protecção do meio ambiente e no recurso ás energias alternativas. 

 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central 2.000.000€   1.000.000€ 1.000.000€   37,7% 

Administração 
Local 60.000€ 30.000€ 30.000€     1,1% 

Privados 3.100.000€ 100.000€ 1.000.000€ 2.000.000€    58,5% 

Fundos 
Comunitários 140.00€ 70.000€ 70.000€     2,7% 

Outros         

Total 5.300.000€ 200.000€ 1.100.000€ 3.000.000€ 1.000.000€   100% 

%  3,8% 20,8% 56,6% 18,8%    

 
7. Área de Intervenção 

 
 Área de Intervenção – 1 851 900 m²  



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Área de Localização 

Empresarial da Quinta das Minas 
1.2. Promotor Serra dos Castelos – Gestão de Imóveis S.A., e Amaro José 

Neves Santos 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja  / Freguesia Azambuja 

1.5. Linha de Actuação L5 – Criação de Áreas com Predomínio de Actividades Centradas 
na I&D, designadamente em Tecnologia 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Pretende-se através do presente Plano dotar a zona industrial Azambuja-Vila Nova da Rainha 
de novas valências complementares do uso exclusivo que agora tem. 
A instalação do Biotério da Fundação Champalimaud na fronteira do plano, leva a prever uma 
área parta a instalação de industrias de elevada tecnologia necessitando de espaços menores 
e de maior qualidade paisagística.  
 
Deverá ser acautelado dentro desta área um corredor ecológico urbano na área da arriba fóssil 
 
Uma área reduzida deste território será destinada a uso turístico incluindo hotel, 
correspondente a um aterro abandonado há largos anos, para o qual deverão ser definidas 
regras relativas às obras de urbanização, com a constituição de espaços públicos, da 
circulação viária e pedonal, estacionamento, bem como, a localização de equipamentos e 
zonas verdes. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Janeiro de 2009 
Novembro de 2009 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área serviços/industrial  qualificada na EN 3 , incorporando espaço turístico e 
hotel em zona de elevada qualidade paisagística e com vistas soberbas sobre a lezíria. 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central         

Administração Local         

Privados 250.000€ 125.000€ 125.000€     100% 

Fundos 
Comunitários         

Outros         

Total 250.000€ 125.000€ 215.000€      

% 100% 50% 50%      
(Estes valores referem-se ao custo do Plano de Pormenor. Não é possível quantificar com um mínimo de precisão valor 

da intervenção antes da conclusão do plano) 

 
7. Área de Intervenção 
 

 
 Área de Intervenção – 862 800 ² 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Quinta da Fonte do Pinheiro 
1.2. Promotor Sociedade Agro- Pecuária do Vale da Adega S.A pessoa 

colectiva nº. 501 884 149 e Maria Berta Saturnino Moniz da Maia 
Ortigão Costa 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja  / Freguesia Azambuja 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
A área de intervenção deste plano situa-se entre a zona industrial de Azambuja-Vila Nova da 
Rainha e a área urbana de Azambuja. 
Pretende-se com este plano aumentar a zona industrial em apreço e que se prevê ter a sua 
área esgotada durante o ano de 2009. 
 
Deverá ser acautelado dentro desta área um corredor ecológico urbano que sirva de fornteira 
entre a zona industrial e a área urbana. 
Deverá ainda ser definida e de acordo com o Plano de Urabnização a circular de Azambuja. 
Uma área reduzida deste território será destinada a um uso urbano misto.  
Deverão ser definidas regras relativas às obras de urbanização, com a constituição de espaços 
públicos, da circulação viária e pedonal, estacionamento, bem como, a localização de 
equipamentos e zonas verdes. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Maio de 2009 
Junho de 2010 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área industrial/serviços/logística qualificada, no eixo gerado pela EN3, 
incorporando normas de sustentabilidade ambiental e assegurando espaço público 
dimensionado. 



 
6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central         

Administração Local         

Privados 200.000€ 100.000€ 100.000€     100% 

Fundos 
Comunitários         

Outros         

Total         

%         
(Estes valores referem-se ao custo do Plano de Pormenor. Não é possível quantificar com um mínimo de precisão valor 

da intervenção antes da conclusão do plano) 

 
7. Área de Intervenção 
 

 
 Área de Intervenção –10 117 000 m² 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Encosta do Valverde 
1.2. Promotor  

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja  / Freguesia de Azambuja 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Pretende-se através do presente Plano programar uma nova área urbana em Azambuja, tendo 
como principal objectivo a integração ambiental, como contribuição fulcral para o aumento da 
qualidade de vida e do valor estético do território.  
 
Deverá ser acautelado dentro desta área uma nova ligação viária do centro da vila para os 
denominados “Casais”.  
 
Toda a área destinada a uso habitacional deverá ser preenchida com habitação unifamilar em 
baixa densidade e para a qual deverão ser definidas regras relativas às obras de urbanização, 
com a constituição de espaços públicos, da circulação viária e pedonal, estacionamento, bem 
como, a localização de equipamentos e zonas verdes. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Maio de 2009 
Julho de 2010 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área urbana qualificada em Azambuja, com oferta de tipologias pouco 
presentes na área urbana actual e que se entende serem as mais procuradas neste tipo de 
aglomerado. 

 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central         

Administração Local         

Privados 150.000€ 50.000€ 100.000€     100% 

Fundos Comunitários         

Outros         

Total         

%  33,3% 66,6%      
(Estes valores referem-se ao custo do Plano de Pormenor. Não é possível quantificar com um mínimo de precisão valor 

da intervenção antes da conclusão do plano) 

 
7. Área de Intervenção 
 

 
 Área de Intervenção – 218 800 m² 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Zona Nascente de Aveiras de 

Cima 
1.2. Promotor INSULANA – Imobiliária, Ldª, pessoa colectiva nº 505 804 743 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja  / Freguesia de Aveiras de Cima 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais / L3 – Criação de Novas Áreas de Actividades 
Económicas 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Pretende-se através do presente Plano programar uma nova área urbana em Aveiras de Cima, 
tendo como principal objectivo a integração ambiental, como contribuição fulcral para o 
aumento da qualidade de vida e do valor estético do território.  
É factor determinante do desenho urbano a desenvolver a criação de variante á EN 366 entre o 
viaduto da A1 e a rotunda da EN 366 de modo a retirar o tráfego do interior da vila. 
Deverá ser considerado dentro desta área um parque ecológico urbano . 
Uma área reduzida deste território será destinada a um uso urbano,, para o qual deverão ser 
definidas regras relativas às obras de urbanização, com a constituição de espaços públicos, da 
circulação viária e pedonal, estacionamento, bem como, a localização de equipamentos e 
zonas verdes. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Abril de 2009 
Dezembro 2009 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área urbana qualificada na localidade de Aveiras de Cima, incorporando 
normas de sustentabilidade ambiental e assegurando espaço público dimensionado, 
designadamente para oferta à envolvente classificada como área urbana fragmentada. 

 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central         

Administração 
Local         

Privados 3.300.000€ 300.000€ 500.000€ 1.500.000€ 1.000.000€   100% 

Fundos 
Comunitários         

Outros         

Total         

%         

 
7. Área de Intervenção 

 
 Área de Intervenção – 406 400 m² 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor da Quinta da Marquesa 
1.2. Promotor Quinta da Marquesa, Construções e Investimentos Imobiliários, 

Lda 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja  / Freguesia Azambuja 

1.5. Linha de Actuação L1 – Reconversão, Requalificação ou Expansão de Aglomerados 
Urbanos Principais 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Pretende-se através do presente Plano programar uma nova área urbana em Azambuja, tendo 
como principal objectivo a integração ambiental, como contribuição fulcral para o aumento da 
qualidade de vida e do valor estético do território.  
 
Toda a área destinada a uso habitacional deverá ser preenchida com habitação unifamilar em 
baixa densidade e para a qual deverão ser definidas regras relativas às obras de urbanização, 
com a constituição de espaços públicos, da circulação viária. 
É condicionante a recuperação da ruína do palácio para unidade hoteleira ou similar. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Junho de 2009 
Julho de 2010 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de nova área urbana qualificada na localidade do Carregado, incorporando normas de 
sustentabilidade ambiental e assegurando espaço público dimensionado, designadamente para 
oferta à envolvente classificada como área urbana fragmentada. 
 
 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração 
Central         

Administração Local         

Privados 200.000€ 100.000€ 100.000€     100% 

Fundos 
Comunitários         

Outros         

Total 200.000€ 100.000e 100.000€      

% 100% 50% 50%      
(Estes valores referem-se ao custo do Plano de Pormenor. Não é possível quantificar com um mínimo de precisão valor 

da intervenção antes da conclusão do plano) 

 
7. Área de Intervenção 
 

 
 Área de Intervenção – 307 500 m² 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Plano de Pormenor do Parque Temático da Quinta do 

Bunhal 
1.2. Promotor Plenoespaço, Sociedade de Investimentos Turísticos e 

Imobiliários S.A. 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal da Azambuja 

1.4. Localização: Concelho de Azambuja  / Freguesia Azambuja 

1.5. Linha de Actuação L6 – Criação ou Requalificação de Áreas, Quintas ou Conjuntos 
Patrimoniais com Vocação Turística 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
Pretende-se através do presente Plano dar corpo a um investimento já programado e 
explicitado no PDM em vigor de construção de “Parque temático” sob o tema dos 
Descobrimentos.  
Este parque constitui uma zona de desenvolvimento económico e inclui centro de congressos, 
vários hotéis de distintas estrelas incluindo um de 5 estrelas e está neste momento a ser 
objecto de candidatura a projecto PIN estando a ser apreciado pela AICEP 

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

• Alcance Nacional    (.X.) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     (    ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Janeiro de 2009 
Janeiro de 2010 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Projecto de âmbito nacional ou mesmo internacional capaz de fixar a marca “Azambuja” e 
gerador de mais valias para o concelho nomeadamente grande número de empregos. 

 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-

2019 % 

Administração 
Central 30.600.000€       12% 

Administração Local         

Privados 173.400.000€       68% 

Fundos 
Comunitários 51.000.000€       20% 

Outros         

Total 255.000.000€       100% 

%         
(Estes valores referem-se ao custo do Plano de Pormenor. Não é possível quantificar com um mínimo de precisão valor 

da intervenção antes da conclusão do plano) 

 
7. Área de Intervenção 
 

 
Área de Intervenção – 136.71 ha 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE 4 
ESTRATÉGIAS ECONÓMICAS SECTORIAIS 

 
 
 
 
 
 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Centro Empresarial de Alenquer 
1.2. Promotor SPA, Lda. 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer / Freguesia Triana 

1.5. Linha de Actuação L3 – Criação de Novas Áreas Destinadas a Actividades 
Económicas 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
O Plano deve contemplar um núcleo empresarial destinado a actividades alimentares, agro-
alimentares e transformação agrícola. 
 
Encontra-se numa zona de acessos privilegiados, nomeadamente com a criação da nova 
variante destinada essencialmente a tráfego de pesados. A ausência de áreas residenciais nas 
imediações adequa o local a estas funções. 
 
A proposta de ocupação deve organizar-se tendo em atenção as condições ambientais e o 
impacto na paisagem. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     ( X ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Janeiro de 2010 
Janeiro de 2013 (construção) 

 
5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Oferta de área para construção de um parque empresarial na vila de Alenquer, cimentando a 
sua posição no quadro de Centro Urbano Estruturante Regional. 

 



6. Custo total e Fontes de Financiamento 
 Custo 

Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
2019 % 

Administração Central         

Administração Local         

Privados 4709200        

Fundos Comunitários         

Outros         

Total         

%         

 
7. Área de Intervenção 
 

 
Área de Intervenção:  26 ha 



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

Ficha de Projecto                                                
 
1. Identificação do Projecto 
1.1. Designação: Parque Fotovoltaico da Carapinha 
1.2. Promotor Pragosa, S.A. 

1.3. Outras entidades 
envolvidas 

Câmara Municipal de Alenquer 

1.4. Localização: Concelho de Alenquer / Freguesia de Sto Estevão 

1.5. Linha de Actuação L5 – Criação de Áreas com Predomínio de Actividades Centradas 
na I&D, designadamente em Tecnologia 

 
2. Descrição sumária do projecto 
(objectivos e identificação das componentes do projecto) 
A proposta encontra-se fundamentada em dois factos : 
1. A existência de uma plataforma anteriormente ocupada por extracção de inertes, com boa 
exposição solar, que possibilita uma área de dimensão significativa para a instalação de uma 
estação fotovoltaica; 
2. Na necessidade de criação de uma zona industrial especialmente dedicada ao apoio à 
industria extractiva, actualmente inexistente. A criação desta nova zona industrial deve 
contribuir para a concentração de toda a industria, logística e armazenagem associada a este 
sector, que actualmente se encontra dispersa pelo concelho, oferecendo as melhores 
condições, físicas e funcionais, para a instalação das empresas neste local. 
 
A execução destes dois objectivos passa pela execução de um Plano de Pormenor para a 
respectiva área de intervenção. 

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

• Alcance Nacional    (    ) 
• Alcance Regional    (    ) 
• Alcance Inter-municipal    (    ) 
• Alcance local inserido em rede regional  (    ) 
• Alcance local     ( X ) 

 
4. Calendário Previsto 
Inicio:  
Fim:  

Junho de 2009 
Junho de 2010 

 



5. Resultados, Impacto e Sustentabilidade do projecto 
Com a intervenção pretende-se: 
Utilizar um recurso energético renovável e contribuir assim para melhorar o balanço energético 
do Concelho 
Utilizar o solo de uma área degradada pela anterior utilização; e 
Concentrar num local um conjunto de serviços de montante jusante da actividade extractiva, e 
que ora encontram-se dispersos pelo território envolvente, com uma clara redução de 
afectação de recursos. 

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

 
7. Observações 
 

 
Área de Intervenção – 23 ha 

 


