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1. Introdução 

A Câmara Municipal de Alcobaça (CMA), dando continuidade à estratégia de reabilitação 

urbana que tem vindo a implementar na cidade de Alcobaça, e com o objetivo de concretizar 

as diretrizes e ações, neste âmbito, estabelecidas nos instrumentos de planeamento estratégico 

mais recentes, com destaque para o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho 2014-

2020 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano1 (PEDU), decidiu constituir a Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) de Aljubarrota, que cobre uma superfície com cerca de 17 hectares. 

O presente documento (R4) diz respeito ao Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

(PERU) da ARU, elaborado de acordo com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana2 (RJRU). 

Este Programa constitui-se como o instrumento próprio legalmente previsto para a definição da 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática3 a concretizar neste território, num 

horizonte de 10 anos, que poderá ser prorrogado por mais 5 anos.  

É composto pela apresentação da ARU e dos pressupostos que orientaram a sua delimitação, 

bem como pelo diagnóstico da situação de referência na área de intervenção. Estabelece uma 

estratégia territorial e operacional para a ARU, com base numa visão de futuro para o território, 

apoiada em eixos estratégicos de intervenção e em objetivos específicos que enquadram os 

projetos estruturantes e as respetivas ações prioritárias a implementar. O documento define, 

igualmente, a tipologia da ORU, o seu prazo e o cronograma de execução, o respetivo programa 

de investimento e as potenciais fontes de financiamento, assim como o modelo de gestão e 

execução e o quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação a realizar pelos 

particulares. 

  

 

1 Objeto de contratualização com o Centro 2020, para o financiamento comunitário de um conjunto de ações focadas 
na melhoria do ambiente urbano, na promoção da mobilidade urbana sustentável e na regeneração física, económica 
e social das comunidades desfavorecidas. 

2 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. 

3 Contempla a requalificação e revitalização do tecido urbano – edificado, infraestruturas, equipamentos, espaço 
público, espaços verdes, atividades económicas. 



ALCOBAÇA | ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO URBANA 
DAS ARU DE SÃO MARTINHO DO PORTO, PATAIAS, CÓS, ALJUBARROTA E BENEDITA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) 

DA ARU DE ALJUBARROTA 

                                              7 | 124 

 

2. Enquadramento territorial 

2.1. Breves notas sobre o concelho de Alcobaça 

Situado no centro litoral, no extremo setentrional da sub-região do Oeste (NUTS III), o concelho 

de Alcobaça é o segundo mais populoso da sub-região e aquele que apresenta uma maior 

superfície, contando com uma área total de 408,1 km2 e 56.693 habitantes4 (Figura 1). 

 

Figura 1. Região Centro (NUTS II), sub-região do Oeste (NUTS III) e concelho de Alcobaça. 
Fonte: SPI, 2018 

 

4 Censos 2011, INE. 
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Confina, a norte, com o concelho da Marinha Grande, a nascente, com os concelhos de Porto 

de Mós e Leiria, a sul, com os concelhos de Caldas da Rainha e Rio Maior e, a poente, com o 

concelho da Nazaré. Administrativamente, o concelho de Alcobaça encontra-se estruturado em 

13 freguesias5, de acordo com a reforma administrativa de 2013. A cidade de Alcobaça, sede e 

principal núcleo urbano do concelho, integra-se na recentemente criada União de Freguesias 

de Alcobaça e Vestiaria (Figura 2). 

 

Figura 2. Concelhos limítrofes e limites das freguesias do concelho de Alcobaça. 
Fonte: SPI, 2018 

 

5 Até 2013, o concelho de Alcobaça estava dividido em 18 freguesias: Alcobaça, Alfeizerão, Aljubarrota (São Vicente), 
Aljubarrota (Prazeres), Alpedriz, Bárrio, Benedita, Cela, Coz, Évora de Alcobaça, Maiorga, Martingança, Montes, São 
Martinho do Porto, Pataias, Turquel, Vestiaria e Vimeiro. No entanto, a reforma administrativa do poder local realizada 
nesse ano implicou a junção das freguesias de Aljubarrota e a criação da União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria, 
da União de Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes, e da União de Freguesias de Pataias e Martingança. 
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A cidade de Alcobaça, sede do concelho, dista cerca de 120 km de Lisboa e cerca de 37 km 

de Leiria. Articula-se com o subsistema urbano norte polarizado por Leiria (Alcobaça, Nazaré, 

Marinha Grande, Leiria, Batalha e Porto de Mós) e o eixo urbano do Oeste (Alcobaça, Caldas 

da Rainha e Torres Vedras), inscrevendo-se num importante corredor que liga a região de Leiria, 

o Oeste e a Área Metropolitana de Lisboa. Também relevante é a sua articulação com o 

subsistema urbano vertebrado pelo IC9, que se estende até Tomar (Figura 3). 

 

Figura 3. Enquadramento de Alcobaça no sistema urbano regional. 
Fonte: SPI, 2018 

O concelho de Alcobaça apresenta um povoamento heterogéneo e disperso, historicamente 

associado ao aproveitamento do potencial agrícola e florestal. A ocupação é fortemente 

condicionada pela morfologia acidentada da zona nascente, e pelas planícies aluvionares junto 
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ao litoral, que originam distintos modelos de povoamento. A nascente verifica-se um 

povoamento heterogéneo e disperso, muito marcado por uma ocupação linear ao longo das 

linhas de cumeada e dos vales, associadas aos eixos rodoviários. Junto ao litoral, a norte e a 

sul, o povoamento é mais nucleado, com génese na ocupação da antiga linha de costa, formada 

pelas já desaparecidas lagoas da Pederneira e de Alfeizerão. 

De acordo com os Censos 2011, as freguesias da Benedita (8.635 habitantes), de Alcobaça 

(5.751 habitantes) e de Pataias (5.451 habitantes) constituem os três principais territórios de 

concentração populacional do concelho, que contrastam com uma rede extensa de pequenos 

e médios aglomerados com uma menor expressão populacional (Figura 4). 

 

Figura 4. População residente por freguesia. 
Fonte: SPI, com base nos Censos 2011 do INE, 2018 

A ocupação urbana caracteriza-se por uma constelação de pequenos aglomerados que 

gravitam em torno de quatro polos urbanos principais: a cidade de Alcobaça, sede de concelho, 

que alberga funções urbanas especializadas, nomeadamente ao nível dos serviços 

administrativos e de saúde; os aglomerados urbano-industriais de Benedita e Pataias e São 

Martinho do Porto. Estes três últimos aglomerados, localizados próximo das fronteiras do 
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concelho, possuem características funcionais que lhes permitem uma significativa autonomia e 

que se traduzem numa área de influência e atração que se estende aos concelhos vizinhos.  

A cidade de Alcobaça é uma cidade pequena face à dimensão territorial e económica do 

concelho, com um raio de influência relativamente contido. Com uma clara especialização de 

equipamentos, comércio e serviços, associadas à sua importância político-administrativa como 

sede de concelho, a cidade apenas desenvolve fortes sinergias com os aglomerados 

envolventes, sendo a sua área de influência reduzida e circunscrita a aglomerados como 

Maiorga, Vestiaria, Aljubarrota, Évora de Alcobaça e Monte de Bois. 

A capacidade de atração da cidade de Alcobaça dilui-se em direção às extremidades do 

concelho, onde se situam os polos urbanos relevantes como Pataias, Benedita e São Martinho 

do Porto. 

 

2.2. A ARU de Aljubarrota 

A ARU de Aljubarrota abrange a totalidade do conjunto histórico-patrimonial da vila medieval de 

Aljubarrota, apresentando uma área de cerca de 17 hectares. Estrutura-se ao longo da rua 

Direita, via paralela à mais recente E.N.8, que limita o aglomerado a sul (Figura 5). 
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Figura 5. Limites territoriais da ARU de Aljubarrota. 
Fonte: SPI, 2019 

É engobado todo o tecido urbano do centro histórico que se organiza basicamente em torno de 

dois eixos viários: a rua Direita e a rua Nuno Álvares Pereira. Esta abrangência prende-se com 

a necessidade de intervenção no edificado e no espaço público, que tem como elemento mais 

representativo o largo/praça do Pelourinho, onde se situa a Igreja de Nossa Senhora dos 

Prazeres e o próprio pelourinho, ambos imóveis classificados. Também é incluído o quarteirão 

de propriedade municipal (que alguns consideram ser o das ruínas do antigo forno de Brites de 

Almeida) e espaço público envolvente, localizado a nascente do edifício do antigo celeiro, onde 

a autarquia pretende criar um novo espaço público. Também o conjunto de vias, de traçado 
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irregular e perfil estreito, justificam a inclusão tendo em vista a melhoria das condições de 

circulação pedonal. 

A delimitação da ARU inclui alguns vazios urbanos que constituem áreas que, pelas suas 

características, dinâmicas e necessidades concretas, justificam ser enquadradas na estratégia 

de reabilitação urbana a prosseguir. A saber, foram considerados os terrenos da Junta de 

Freguesia situados a sul da rotunda da rua Direita com a E.N.8 (onde se perspetiva a construção 

do Centro de Saúde) e os terrenos envolventes à Fonte do Truil até ao Largo Brites de Almeida, 

duas áreas que constituem palcos do evento “Aljubarrota Medieval”. 

Os limites da ARU de Aljubarrota são: 

: Norte | Pelas parcelas de terreno com frente para a rua Dom Nuno Álvares Pereira, rua 

da Misericórdia, rua Direita, rua dos Pelomens e travessa do Rio da Bica; 

: Sul | Pelos terrenos da Junta de Freguesia de Aljubarrota (entre a E.N.8 e a rua das 

Terras), pela E.N.8, pelos terrenos envolventes a Fonte do Truil e pelo caminho de 

acesso à rua da Estrada Principal; 

: Nascente | Pelas parcelas de terrenos com frente para a travessa do Rio da Bica, beco 

dos Carvalhos e rua Direita, pela E.N.8 e pelas construções com frente para a rua da 

Estrada Principal; 

: Poente | Pela rua Joaquim dos Santos, pela E.N.8 e pelos terrenos da Junta de 

Freguesia de Aljubarrota (entre a E.N.8 e a rua das Terras). 

 

2.3. Síntese de diagnóstico (SWOT) 

A análise de caracterização e o diagnóstico da ARU, desenvolvida no capítulo 5 deste 

documento, é realizada a diferentes escalas territoriais (regional/local) e incide sobre diferentes 

domínios (análise demográfica, socioeconómica e urbana). A síntese permite evidenciar alguns 

aspetos-chave que se assumem como fundamentais para a definição da Estratégia de 

Reabilitação Urbana da ARU de Aljubarrota. 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) que seguidamente se 

apresenta, sistematiza os resultados das diferentes análises realizadas, focando os pontos que 

deverão ser tidos em consideração na definição da ORU Sistemática. 
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A análise identifica os pontos fortes do território, que poderão ser os motores da sua 

transformação, as debilidades, para as quais devem ser desenhadas estratégias específicas e 

que constituem áreas de melhoria, as oportunidades, que refletem as influências externas 

positivas que importa conhecer em profundidade, e as forças externas que constituem ameaças 

pela capacidade de influenciar negativamente o desenvolvimento do território e que, nesta 

medida, devem ser prevenidas. 

Pontos Fortes 

: Posicionamento do concelho como centro estruturante e de charneira entre o eixo urbano do Oeste, 

influenciado pela AML, e a área de conectividade norte, polarizada por Leiria; 

: Posicionamento da vila de Aljubarrota enquanto importante núcleo de turismo histórico-cultural no 

concelho e na região e motor de desenvolvimento económico do território; 

: Património arquitetónico e histórico de grande valor; 

: Valor paisagístico, identitário e histórico-cultural que conferem à vila diversas características 

cativadoras de fluxos turísticos e económicos; 

: Presença de equipamentos e serviços relevantes; 

: Diversidade de funções e atividades, desde serviços, comércio, e oferta de equipamentos coletivos 

de apoio à população; 

: Presença de espaços e edifícios devolutos/expetantes a reconvertes/refuncionalizar, com potencial 

para estimular a revitalização urbana; 

: Possibilidade de melhoria do ambiente urbano e de reforço da estrutura ecológica, tendo por base 

a conetividade das grandes zonas naturais existentes; 

: Boas acessibilidades rodoviárias aos principais centros urbanos da região (Alcobaça, Nazaré, 

Batalha e Leiria), através da EN8 que atravessa a ARU, e da proximidade ao IC9 e IC2; 

: Existência de uma rede de transporte público rodoviário; 

: Atratividade do território transposta no aumento da população residente, entre 2001 e 2011; 

: Percentagem de população residente com o ensino superior completo superior à freguesia e ao 

concelho. 

Debilidades 

: Existência de focos de degradação do parque edificado e do espaço público influenciadores da 

imagem urbana e das condições de mobilidade da população (sobretudo nas zonas mais 

periféricas do núcleo central da vila); 
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: Baixa capitação de espaços verdes de uso público; 

: Constrangimentos na rede de mobilidade local influenciadores das condições de segurança e de 

conforto dos modos suaves de deslocação, em resultado da partilha de fluxos viários e pedonais 

em arruamentos de perfil reduzido, do estado de conservação das vias, do estacionamento abusivo 

e da ausência de passeios; 

: Reduzida oferta de estacionamento ordenado e escassez de bolsas de estacionamento, com 

reflexo no parqueamento abusivo e invasivo de veículos automóveis no território e na imagem 

urbana da vila; 

: Reduzida aposta nos modos suaves e inexistência de uma rede de troços cicláveis dedicados, que 

contribuam para a promoção de padrões de mobilidade mais sustentáveis; 

: Índice de envelhecimento consideravelmente superior face ao registado na freguesia e no 

concelho; 

: Baixo nível de instrução, sendo o grau de escolaridade mais representativo da população residente 

o 1º ciclo do Ensino Básico; 

: Percentagem considerável de população desempregada, face aos valores registados na freguesia 

e no concelho. 

Oportunidades 

: Quadro de apoios para a realização de intervenções de reabilitação urbana, conferido pelos 

programas financiados pelos fundos comunitários e nacionais; 

: Benefícios fiscais conferidos para a reabilitação urbana, com destaque para as intervenções 

inseridas na ARU; 

: Apoios técnicos-financeiros, designadamente do IFRRU 2020 e dos programas específicos do 

IHRU; 

: Novos programas de financiamento nacional de apoio à habitação, decorrentes da nova geração 

de políticas de habitação, aprovadas em 2018; 

: Revisão do PDM de Alcobaça, em curso, enquanto oportunidade para assegurar as melhores 

condições de ordenamento e uso do solo na ARU; 

: Sinergias com os concelhos vizinhos na promoção da oferta turística em termos de património 

histórico-cultural; 

: Sinergias com as operações de regeneração urbana das restantes ARU do concelho de Alcobaça; 

: Definição de uma estratégia municipal de mobilidade sustentável, com enfoque em novas soluções 

para as acessibilidades e deslocações; 
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: Maior recetividade da população para a utilização de modos suaves de transporte em curtas 

distâncias; 

: Beneficiação do acesso à infraestrutura rodoviária do IC9. 

Ameaças 

: Concorrência de outros territórios, com posições consolidadas em matéria de atração turística 

histórico-cultural, como Óbidos, Tomar ou Batalha; 

: Concorrência de outros territórios motivada pela temática da regeneração urbana, potenciando o 

alargamento e a adoção de estratégias tendentes à reabilitação urbana e com o objetivo de 

desenvolver atividades económicas e de atrair novos moradores; 

: Limitações ao financiamento das operações, considerando as necessidades de intervenção nesta 

e nas outras ARU do concelho de Alcobaça; 

: Tendência para a reabilitação do edificado destinado ao alojamento local, em polos turísticos e 

patrimoniais, com consequências na diminuição das opções de acesso a habitação permanente; 

: Crescimento do parque automóvel e preferência pelo transporte individual nas deslocações; 

: Atratividade das grandes superfícies comerciais em detrimento do comércio tradicional. 
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3.Estratégia de reabilitação urbana 

A estratégia preconizada para a ARU de Aljubarrota insere-se numa dinâmica mais alargada de 

regeneração urbana, de âmbito municipal, que engloba, em particular, outros quatro territórios 

para os quais, simultaneamente, foram iniciados processos estratégicos equivalentes de 

reabilitação urbana: a ARU de São Martinho do Porto, a ARU de Pataias, a ARU da Benedita e 

a ARU de Cós. Em termos muito genéricos, estas estratégias visam contribuir para garantir 

padrões elevados de qualidade urbana e ambiental, capazes de tornar estes territórios 

progressivamente mais articulados, funcionais e social e economicamente dinâmicos e, 

portanto, mais aptos para conferir uma melhor qualidade de vida e condições de utilização 

adequadas aos seus residentes, trabalhadores e outros utilizadores. 

Sendo estratégias que decorrem em paralelo e em territórios que, embora com identidades 

distintas, partilham problemáticas e fragilidades, também os objetivos estratégicos que regem 

as respetivas ORU são coincidentes, tendo sido definidos aquando da delimitação das ARU. 

Neste sentido, grande parte dos eixos de intervenção que enquadram estes objetivos 

estratégicos, são coincidentes. 

 

3.1. Objetivos estratégicos 

A delimitação da ARU estabeleceu as bases para a realização da ORU Sistemática, que visa 

promover, a curto-médio prazo, a reabilitação urbana deste território e estimular a sua 

revitalização, sobretudo nas áreas mais degradadas e desqualificadas. 

Para se alcançar esta aspiração, de acordo com o estabelecido no quadro da delimitação formal 

da ARU e tendo em consideração as caraterísticas específicas da vila de Aljubarrota, 

identificaram-se 10 Objetivos Estratégicos (OE), interligados, que alicerçam a visão estratégica 

para o território e a resposta operacional facultada pela ORU (Figura 6). 
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Figura 6. Objetivos estratégicos estabelecidos para a ARU. 

Fonte: SPI, 2019 

 

 

OE1 | Promover a conservação e a proteção do património histórico e cultural com 
elevado interesse turístico

OE2 | Valorizar o património histórico e cultural

OE3 | Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado

OE4 | Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na 
requalificação do espaço público, equipamentos e infraestruturas

OE5 | Recentrar as dinâmicas funcionais nas zonas mais centrais e consolidar a 
multifuncionalidade do espaço urbano

OE6 | Incrementar a mobilidade urbana

OE7 | Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis

OE8 | Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental

OE9 | Criar condições para uma participação pública efetiva e para uma governança 
e gestão do espaço urbano mais eficiente

OE10 | Dinamizar a atividade económica local e eventos no espaço público
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: OE1 | Promover a conservação e a proteção do património histórico e cultural 

com elevado interesse turístico 

Este objetivo concorre para a preservação e conservação do património histórico e cultural 

concelhio, promovendo um conjunto de medidas de salvaguarda e de proteção dos valores 

materiais e imateriais, de forma a garantir a defesa e um melhor aproveitamento das marcas 

patrimoniais existentes e o incremento da atratividade turística do território. 

Domínios chave para a concretização do OE1: Salvaguarda do património; Conservação e 

proteção do património; Promoção turística; 

 

: OE2 | Valorizar o património histórico e cultural 

Este objetivo tem como propósito a reabilitação física e funcional dos elementos patrimoniais 

singulares, a sua inscrição nas redes de visitação locais e regionais, a sua adequada 

promoção, e a sua articulação com uma oferta de serviços culturais mais ampla e qualificada. 

Domínios chave para a concretização do OE2: Património; Reabilitação física e funcional; 

Promoção territorial. 

 

: OE3 | Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado 

Este objetivo concorre para o reforço das relações físicas e das lógicas de 

complementaridade funcional entre o tecido urbano consolidado, a consolidar e a sua 

envolvente, e da melhoria da qualidade do ambiente urbano, de forma a proporcionar uma 

maior atratividade do espaço urbano e uma maior apropriação deste pela população em 

geral. 

Domínios chave para a concretização do OE3: Integração urbana; Complementaridades 

físicas e funcionais; Qualificação do ambiente urbano; Vivência urbana. 
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: OE4 | Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na 

requalificação do espaço público, equipamentos e infraestruturas 

Este objetivo visa uma abordagem integrada que envolva os proprietários particulares no 

processo de reabilitação física do edificado mais degradado, articulado com as iniciativas de 

cariz público respeitantes à reabilitação, requalificação e refuncionalização do espaço 

público, equipamentos e infraestruturas urbanas. 

Domínios chave para a concretização do OE4: Reabilitação do edificado; Requalificação do 

espaço público, equipamentos e infraestruturas. 

 

: OE5 | Recentrar as dinâmicas funcionais nas zonas mais centrais e consolidar a 

multifuncionalidade do espaço urbano 

Este objetivo tem como alvo a implementação de uma estratégia que privilegie a tradicional 

diversidade funcional nos espaços de maior centralidade e que promova novas e melhores 

condições que permitam valorizar as funções já instaladas e atrair novas funções, 

proporcionando uma maior e mais diversificada e qualificada oferta funcional, estimulando a 

atividade económica e a criação de emprego, e gerando um acréscimo na qualidade de vida 

dos atuais e dos novos residentes. 

Domínios chave para a concretização do OE5: Centralidade urbana; Multifuncionalidade 

territorial; Complementaridades físicas e funcionais; Diversificação funcional; Dinâmicas 

socioeconómicas; Vitalidade urbana 
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: OE6 | Incrementar a mobilidade urbana 

Este objetivo incide sobre medidas e ações que apostem na mobilidade suave (pedonal e 

ciclável) e atenuem o impacto no meio urbano gerado pelo transporte automóvel, com 

intervenção no sistema de circulação automóvel, no estacionamento, nos transportes 

coletivos e no espaço público, procurando aqui suprimir as barreiras arquitetónicas e eliminar 

os pontos críticos de sinistralidade. 

Domínios chave para a concretização do OE6: Modos suaves; Rede de transportes; Espaço 

público. 

 

: OE7 | Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis 

Este objetivo visa o desenvolvimento de ações de intervenção física nos bairros das 

comunidades mais vulneráveis e desfavorecidas, articuladas com medidas concretas, de 

índole imaterial, de estímulo à integração social e combate à pobreza. 

Domínios chave para a concretização do OE7: Inclusão social e urbana; Requalificação dos 

bairros socialmente mais vulneráveis; Edificado degradado; Espaço público. 

 

: OE8 | Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental 

Este objetivo pretende desenvolver-se através de um maior investimento nos espaços 

urbanos que contribuem para a conetividade da estrutura ecológica local, da eliminação dos 

focos de poluição ambiental, de soluções adequadas de saneamento ambiental, e de 

medidas concretas que contribuam para a redução das emissões de carbono e para uma 

maior eficiência ambiental e energética. 

Domínios chave para a concretização do OE8: Estrutura ecológica; Espaços verdes; 

Ambiente; Eficiência energética. 
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: OE9 | Criar condições para uma participação pública efetiva e para uma 

governança e gestão do espaço urbano mais eficiente 

Este objetivo visa o envolvimento dos stakeholders, públicos e privados, na definição da 

estratégia de reabilitação urbana e no processo de reabilitação e de revitalização das áreas 

urbanas a reabilitar, e a definição de um modelo de gestão dedicado e mais próximo, que 

facilite o desenvolvimento das operações de reabilitação urbana. 

Domínios chave para a concretização do OE9: Envolvimento da comunidade; Participação 

pública; Modelo de gestão urbana. 

 

: OE10 | Dinamizar a atividade económica local e eventos no espaço público 

Este objetivo incide na promoção de iniciativas de carater imaterial, em parceria com as 

instituições e agentes privados, que contribuam para o desenvolvimento de eventos culturais 

e de animação do espaço público e do comércio local, de forma a projetar uma imagem 

urbana renovada e de dinamismo económico e comercial do território. 

Domínios chave para a concretização do OE10: Atividades económicas; Valorização do 

comércio tradicional; Dinamização urbana; Eventos no espaço público. 

 

3.2. Estratégia de intervenção 

Visão 

A elaboração da estratégia territorial para a ORU de Aljubarrota assume, como base, uma Visão 

de futuro entendida como o cenário desejado que se pretende alcançar. A Visão é, nesta 

medida, o fio condutor da estratégia de intervenção. 

Da Visão para o território decorrem diferentes eixos estratégicos que operacionalizam os 

objetivos estratégicos definidos aquando da delimitação da ARU. Por sua vez, estes eixos 

estratégicos enquadram os projetos estruturantes e as ações a promover no território (Figura 7). 
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Figura 7. Níveis de definição estratégica. 

Fonte: SPI, 2019 

Abrangendo o conjunto histórico-patrimonial da vila medieval de Aljubarrota, pretende-se 

através da ORU Sistemática e da estratégia de intervenção para o território, potenciar este 

aglomerado como um dos principais polos patrimoniais nacionais, valorizando um conjunto de 

equipamentos e estruturas com elevado valor simbólico e identitário e assegurando a criação 

de condições que reforcem a importância e centralidade deste aglomerado no sistema urbano 

municipal. 

Neste sentido, a reabilitação urbana, pela forma integrada como pode atuar sobre os diferentes 

planos de intervenção, constitui um vetor essencial para a revitalização da vila de Aljubarrota. A 

ORU deverá contribuir para a requalificação urbana e para um maior dinamismo da vila, através 

da qualificação urbanística, ambiental e patrimonial do espaço a intervir, mas também ao nível 

do estímulo ao desenvolvimento turístico e económico do território, numa lógica de coesão e de 

integração com outros pontos de interesse regional e potencialmente complementares que 

estruturam a rede patrimonial regional ancorada no eixo Tomar-Batalha-Alcobaça. À escala 

local, Aljubarrota verá reforçada a sua ligação às rotas turísticas e de visitação concelhias, 
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também associadas ao património imaterial das histórias e lendas de Alcobaça, estruturadas 

no ‘triângulo patrimonial local’ Alcobaça-Aljubarrota-Cós. 

Esta ambição vai ao encontro do estabelecido no Plano Estratégico de Desenvolvimento do 

Concelho 2014-2020 e do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Alcobaça (PEDU). 

Desta forma, espera-se alcançar um território mais integrado do ponto de vista espacial e 

funcional e um ambiente urbano globalmente mais qualificado e socialmente mais coeso, 

condições essenciais para atrair mais investimentos e atividades económicas, bem como novos 

residentes, reforçando a capacidade da vila de Aljubarrota se afirmar como um dos principais 

polos patrimoniais nacionais. 

Neste contexto assume-se a seguinte Visão: 

ARU de 
Aljubarrota 

 

“Aljubarrota, uma vila histórica requalificada e de referência 
nacional, reconhecida pelos valores patrimoniais e pela 
qualidade urbana e ambiental excecional, um território 
consolidado e sustentável.” 

 

Eixos de intervenção  

Tendo em conta a visão de futuro adotada, são definidos 5 Eixos Estratégicos (EE) de 

intervenção, interdependentes, que suportam a proposta de ORU. De uma forma geral, estes 

eixos de intervenção pretendem dar uma resposta aos principais desafios que se colocam ao 

território de intervenção e garantem uma intervenção integrada nos domínios selecionados. 

Neste sentido, os EE relacionam-se com as múltiplas vivências que se pretendem consolidar na 

ARU, considerando a especificidade do seu território e os Objetivos Estratégicos (OE) 

estabelecidos no âmbito da delimitação da ARU. 
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Figura 8. Eixos estratégicos estabelecidos para a ARU. 

Fonte: SPI, 2019 

 

 EE1. Património histórico e cultural 

A preservação e conservação do património constitui-se como elemento de relevância na 

competitividade do território. O património imóvel, a par das expressões culturais e das tradições 

preservadas pela população, através do legado patrimonial imaterial existente no território, os 

saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas e danças 

populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições, assumem uma grande importância 

para a compreensão, permanência e construção da identidade local e para a democratização 

da cultura, constituindo-se como um testemunho civilizacional. Alcobaça possui um património 

histórico-cultural relevante, expresso num conjunto significativo de elementos patrimoniais 

representativos, com especial destaque para o legado de Cister. Aljubarrota foi uma das vilas 

dos Coutos da Abadia Cisterciense de Alcobaça e sede de concelho até à reorganização 

administrativa do período liberal, no século XIX. Ocupa um papel histórico e lendário na 

formação e afirmação de Portugal como reino soberano, através do legado da batalha contra o 

exército castelhano – a Batalha de Aljubarrota. Para além de um lugar de profundo significado 

simbólico, Aljubarrota encerra um conjunto de memórias históricas das quais se associa a 

personagem lendária de Brites de Almeida, conhecida como Padeira de Aljubarrota. A 

valorização do legado patrimonial terá consequências importantes para o desenvolvimento 

urbano da ARU de Aljubarrota e para a divulgação do património concelhio. Exemplo disso, é a 

EE1. Património 
histórico e cultural

EE2. Espaço público 
qualificado

EE3. Ambiente e 
desenvolvimento 

sustentável

EE4. Edificado e 
âncoras funcionais 

do território

EE5. Vivências 
urbanas e 

participação da 
comunidade
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realização anual do evento Aljubarrota Medieval, uma feira que revive os tempos medievais e 

que constitui um importante suporte de dinamização da história ao vivo. A estratégia de 

intervenção deverá contribuir para potenciar a variedade de valores patrimoniais (materiais e 

imateriais) existentes no território. A valorização e potenciação do património existente no 

concelho de Alcobaça compreende a implementação de medidas de reabilitação e 

conservação do património e a consolidação de uma rede articulada, que integre o conjunto de 

elementos patrimoniais existentes no concelho e na região. 

O EE1 tem como principais objetivos estratégicos: 

: OE1. Promover a conservação e a proteção do património histórico e cultural com 

elevado interesse turístico; 

: OE2. Valorizar o património histórico e cultural. 

O EE1 partilha com os eixos Espaço público qualificado (EE2) e Edificado e âncoras funcionais 

do território (EE4) os seguintes objetivos estratégicos: 

: OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

: OE4. Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na 

requalificação do espaço público, equipamentos e infraestruturas 

 

 EE2. Espaço público qualificado 

Este eixo centra-se na promoção de um ambiente urbano mais qualificado, capaz de garantir 

elevados padrões de qualidade de vida e utilização. Este desígnio envolve a requalificação do 

espaço público que deverá contribuir para a promoção da mobilidade urbana universal e 

sustentável, eliminando as barreiras físicas e arquitetónicas no espaço público, facilitando a 

circulação de pessoas, sobretudo através dos modos suaves (pedonal e ciclável), e promovendo 

a integração das diferentes áreas que compõem a ARU e destas com a envolvente. Visa contribuir, 

complementarmente, para o reforço da estrutura ecológica, através da criação de novas áreas 

verdes de utilização pública e para a arborização dos principais eixos de mobilidade da ARU, 

elementos que encerram um forte poder de estruturar o território e de o valorizar 

paisagisticamente. De igual forma, visa potenciar a reabilitação do edificado localizado nos 

principais espaços de vivência e animação urbana em consequência da requalificação do espaço 
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público e da atratividade associada. A intervenção no espaço público pode e deve assumir um 

papel determinante enquanto um dos principais motores de qualificação e de vivência urbana, 

potenciando a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis bem como a atração de novos 

residentes, de visitantes e de atividades económicas. As intervenções no espaço público deverão 

contribuir para a eficiência energética das infraestruturas públicas. 

O EE2 tem como principais objetivos estratégicos: 

: OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

: OE7. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis. 

O EE2 partilha com o eixo Ambiente e desenvolvimento sustentável (EE3) os seguintes objetivos 

estratégicos: 

: OE6. Incrementar a mobilidade urbana; 

: OE8. Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental. 

 

 EE3. Ambiente e desenvolvimento sustentável 

Este eixo é, naturalmente, indissociável do fortalecimento da sua estrutura ecológica e do 

incremento da mobilidade sustentável, assim como dos aspetos relativos à qualificação e 

modernização das infraestruturas urbanas existentes, à gestão de resíduos, eficiência 

energética do espaço público e do edificado, e ainda à sensibilização da população para as 

questões ambientais. Visa a preservação e a promoção das componentes ecológicas e 

ambientais do território da ARU, assegurando a defesa e a valorização dos elementos 

patrimoniais e paisagísticos relevantes, a proteção de zonas de maior sensibilidade biofísica e 

a promoção dos sistemas de lazer e recreio. Ao nível da mobilidade e conetividade territorial, 

importa melhorar as condições físicas das vias, adotando conceitos de acessibilidade e 

mobilidade universal e incentivando a adoção dos modos suaves nas deslocações de 

proximidade, promover a intermodalidade e reduzir o impacto do automóvel no meio urbano. O 

esquema de circulação viária deverá estruturar e articular uma rede de bolsas de 

estacionamento estratégicas de forma a reduzir os percursos realizados pelos automóveis e 

diminuir, consequentemente, o seu impacto na malha urbana. Ao nível da continuidade 

ecológica e sustentabilidade ambiental, complementarmente à promoção de uma maior 
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eficiência nas infraestruturas e o fortalecimento da estrutura ecológica urbana, deverá ser dada 

especial atenção à salvaguarda, ao reforço e à articulação de uma rede de espaços e 

corredores verdes qualificados, melhorando a qualidade ambiental urbana da ARU. 

O EE3 tem como principais objetivos estratégicos: 

: OE6. Incrementar a mobilidade urbana; 

: OE8. Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental. 

O EE3 partilha com os eixos Edificado e âncoras funcionais do território (EE4) e Vivências 

urbanas e participação da comunidade (EE5) os seguintes objetivos estratégicos: 

: OE4. Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na 

requalificação do espaço público, equipamentos e infraestruturas; 

: OE9. Criar condições para uma participação pública efetiva e para uma governança e 

gestão do espaço urbano mais eficiente. 

 

 EE4. Edificado e âncoras funcionais do território 

Este eixo foca-se nas questões da melhoria das condições do tecido edificado tendo em vista 

a qualificação do ambiente urbano, a melhoria da imagem urbana e o reforço da identidade 

local. Visa, igualmente, contribuir para o incremento da qualidade física de parte significativa do 

seu edificado e para o reforço da oferta habitacional. Para além da melhoria das condições de 

habitabilidade do edificado antigo e mais degradado, adaptando o tecido habitacional aos 

atuais padrões qualitativos e funcionais e adequando a oferta tipológica aos novos padrões de 

composição das famílias, na reabilitação física do parque edificado deverão ser incentivadas as 

intervenções que contribuam para o aumento da eficiência energética. Complementarmente 

deverá ser dada especial importância aos núcleos edificados associados a formas de habitação 

precária, tendo como principal foco a melhoria das condições de habitabilidade destas 

comunidades desfavorecidas, contribuindo para a sua integração social, quando possível, ou a 

sua demolição, com consequente realojamento definitivo, quando necessário. A promoção da 

função residencial passa pela reabilitação dos núcleos edificados degradados e pela criação 

de nova habitação, permitindo implementar políticas públicas de habitação e promover novos 

modelos de habitação. Desta forma, será possível fixar e atrair residentes, garantindo uma 
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resposta à procura do mercado e aos modelos familiares atuais, promovendo, igualmente o 

mercado de arrendamento e a oferta de habitação a custos acessíveis. A ARU contém estruturas 

edificadas ou espaços (vazios urbanos), que, pela sua obsolescência ou desocupação, reúnem 

condições para vir a gerar novas âncoras funcionais e de dinamização urbana. Estas âncoras 

permitirão reforçar polaridades locais e a multifuncionalidade do território, constituindo 

oportunidades de regeneração e valorização da sua envolvente e de hierarquização da estrutura 

urbana. 

O EE4 tem como principais objetivos estratégicos: 

: OE4. Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na 

requalificação do espaço público, equipamentos e infraestruturas; 

: OE5. Recentrar as dinâmicas funcionais nas zonas mais centrais e consolidar a 

multifuncionalidade do espaço urbano. 

O EE4 partilha com o eixo Espaço público qualificado (EE2) os seguintes objetivos estratégicos: 

: OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

: OE7. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis. 

 

 EE5. Vivências urbanas e participação da comunidade 

A estratégia de intervenção deverá contribuir para fortalecer a coesão territorial e social, devendo 

igualmente centrar-se no desenvolvimento humano e nas vivências urbanas. Para tal, e de modo 

integrado com as restantes iniciativas urbanas neste campo, é essencial garantir uma oferta 

adequada de espaços públicos e de equipamentos coletivos que possam intensificar as 

vivências urbanas, assim como uma oferta cultural e de animação atrativa e qualificada. Importa 

realçar que a reabilitação física do edificado e do espaço público terá consequências positivas 

acrescidas se combinada com um processo de dinamização das restantes funções urbanas. 

Neste sentido, será igualmente importante incentivar a valorização dos elementos patrimoniais 

e a sua promoção, a revitalização, a dinamização e a qualificação do comércio local e dos 

serviços de proximidade, através do desenvolvimento e promoção de eventos culturais e de 

animação do espaço público e do comércio local. Estas iniciativas deverão estender-se de uma 

forma equilibrada a todo território da ARU, incluindo às áreas mais carenciadas, contribuindo 
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assim para a promoção da igualdade de oportunidades e para uma maior participação cívica. 

Complementarmente, a participação ativa dos cidadãos assume um papel determinante na 

construção das melhores opções para a reabilitação da ARU, sendo essencial a capacitação e 

envolvimento dos diversos atores urbanos. A participação ativa deverá incidir sobre diversos 

níveis: na identificação de problemas e na construção das soluções a adotar; no 

desenvolvimento de estudos e projetos estratégicos; nos processos de planeamento e 

ordenamento do território. É determinante a participação dos cidadãos na identificação dos 

problemas e necessidades locais, na definição das prioridades de investimento e, 

posteriormente, no seu envolvimento na implementação, monitorização e avaliação de projetos. 

A participação cívica ativa deverá ser incentivada através de diferentes mecanismos, permitindo 

abranger diferentes públicos, através de novas tecnologias e da promoção de debates e fóruns 

de discussão. 

O EE5 tem como principais objetivos estratégicos: 

: OE9. Criar condições para uma participação pública efetiva e para uma governança e 

gestão do espaço urbano mais eficiente; 

: OE10. Dinamizar a atividade económica local e eventos no espaço público. 

O EE5 partilha com o eixo Espaço público qualificado (EE2) os seguintes objetivos estratégicos: 

: OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

: OE7. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis. 

 

Seguidamente apresenta-se a matriz que sintetiza a coerência e articulação das várias 

componentes que constroem a estratégia de intervenção para a ORU a desenvolver na ARU 

(Tabela 1). A resposta operacional da ORU é oferecida por uma carteira de projetos 

estruturantes que correspondem a propostas concretas de intervenção, desenvolvida no 

capítulo seguinte. 
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Tabela 1. Estratégia Territorial – Eixos Estratégicos, Objetivos Estratégicos e Projetos Estruturantes. 

Fonte: SPI, 2019 

Visão 

“Aljubarrota, uma vila histórica requalificada e de referência nacional, reconhecida pelos valores patrimoniais e pela qualidade urbana e ambiental excecional, um território consolidado e sustentável.” 

Eixos 
Estratégicos (EE) 

EE1.  EE2. EE3. EE4. EE5. 

Património histórico e cultural Espaço público qualificado Ambiente e desenvolvimento sustentável Edificado e âncoras funcionais do território Vivências urbanas e participação da 
comunidade 

Objetivos 
Estratégicos 
(OE) 

OE1. Promover a conservação e a proteção 
do património histórico e cultural com 
elevado interesse turístico 

OE3. Promover um espaço urbano mais 
integrado e qualificado 

OE4. Estimular a reabilitação do edificado 
conjugadamente com a aposta na 
requalificação do espaço público, 
equipamentos e infraestruturas 

OE3. Promover um espaço urbano mais 
integrado e qualificado 

OE3. Promover um espaço urbano mais 
integrado e qualificado 

OE2. Valorizar o património histórico e 
cultural 

OE6. Incrementar a mobilidade urbana OE6. Incrementar a mobilidade urbana OE4. Estimular a reabilitação do edificado 
conjugadamente com a aposta na 
requalificação do espaço público, 
equipamentos e infraestruturas 

OE7. Promover a inclusão das áreas 
socialmente mais vulneráveis 

OE3. Promover um espaço urbano mais 
integrado e qualificado 

OE7. Promover a inclusão das áreas 
socialmente mais vulneráveis 

OE8. Assegurar o equilíbrio ecológico e a 
eficiência ambiental 

OE5. Recentrar as dinâmicas funcionais nas 
zonas mais centrais e consolidar a 
multifuncionalidade do espaço urbano 

OE9. Criar condições para uma participação 
pública efetiva e para uma governança 
e gestão do espaço urbano mais 
eficiente 

OE4. Estimular a reabilitação do edificado 
conjugadamente com a aposta na 
requalificação do espaço público, 
equipamentos e infraestruturas 

OE8. Assegurar o equilíbrio ecológico e a 
eficiência ambiental 

OE9. Criar condições para uma 
participação pública efetiva e para 
uma governança e gestão do espaço 
urbano mais eficiente 

OE7. Promover a inclusão das áreas 
socialmente mais vulneráveis 

OE10. Dinamizar a atividade económica local e 
eventos no espaço público 

Projetos 
Estruturantes 
(PE) 

PE1. Património | Valorização da memória 
histórica de Aljubarrota, um museu 
vivo da História portuguesa 

PE2. Espaço público | Qualificação dos 
espaços urbanos e valorização dos 
modos suaves e da intermodalidade 

PE3. Sustentabilidade ambiental | 
Promoção e valorização dos espaços 
verdes 

PE4. Edificado | Promoção e reabilitação do 
património edificado  

PE5. Comunidade e participação cívica | 
Promoção do desenvolvimento social, 
económico e cultural 
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3.3. Modelo territorial 

O modelo territorial que se apresenta procura traduzir e materializar as principais propostas que 

permitirão concretizar a Visão preconizada para a ARU – “Aljubarrota, uma vila histórica 

requalificada e de referência nacional, reconhecida pelos valores patrimoniais e pela qualidade 

urbana e ambiental excecional, um território consolidado e sustentável.”– identificando e 

alavancando os valores que constituem a identidade do território, de modo a direcionar o seu 

desenvolvimento sustentável. 

A estratégia preconizada, assenta na valorização do núcleo central da vila, através da 

reabilitação e da regeneração urbana e do fortalecimento das áreas de concentração de 

equipamentos e de atividades económicas, particularmente ancoradas no eixo da rua Direita e 

em redor dos largos do Pelourinho, da Torre e Brites de Almeida. Para além da valorização do 

núcleo central da ARU, a estratégia visa a dinamização e atração de novas funções, 

possibilitando a criação de novas polaridades nas áreas expectantes de expansão urbana, 

dentro do perímetro urbano da vila, estruturando novas âncoras funcionais e potenciando a 

multifuncionalidade no território. 

Em termos territoriais, para além da valorização da área central da vila e da criação de novas 

polaridades, a estratégia desenvolvida terá uma tradução no reforço da estrutura ecológica e 

na valorização dos corredores verdes das linhas de água. Neste âmbito, o modelo territorial 

considera a criação de novos de espaços verdes de utilização pública, reforçando a estrutura 

ecológica urbana e a valorização dos corredores verde das linhas de água que compõem o 

sistema hídrico da vila. A estruturação de uma rede de espaços verdes articulados com a vila 

de Aljubarrota, tirando partido das condições naturais existentes, são essenciais para a 

qualidade paisagística da vila e a diversidade ecológica da ARU. 

A estratégia assenta, igualmente, no incremento da mobilidade no território, particularmente ao 

nível dos modos suaves nos principais eixos viários, na diminuição da presença do automóvel 

no ambiente urbano (através da criação de bolsas de estacionamento em zonas periféricas ao 

núcleo central da vila e que potenciem uma rede de transporte intermodal) e na constituição de 

uma nova ligação estruturante ao IC9. 

Com esta nova ligação, a vila de Aljubarrota, estará melhor conectada com os polos económicos 

e urbanos localizados na proximidade e melhor articulada com as áreas rurais envolventes. 

Através de melhores condições funcionais, ambientais e de mobilidade, Aljubarrota reforçará o 
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seu papel no sistema urbano municipal e de polo patrimonial estruturante do sistema regional 

Tomar-Batalha-Alcobaça.  

O modelo territorial apresentado de seguida (Figura 9), adota uma linguagem esquemática e 

simbólica para traduzir os três sistemas estruturantes (sistema funcional, sistema ambiental e 

sistema de mobilidade) e os diferentes domínios de intervenção descritos anteriormente.  
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Figura 9. Modelo Territorial – Esquema conceptual. 

Fonte: SPI, 2019 
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4.Operação de reabilitação urbana 

4.1. Tipologia 

Atendendo à complexidade das questões abrangidas, a operação a desenvolver na ARU 

configura uma ORU Sistemática. A estratégia de intervenção definida para o território implica, 

claramente, uma perspetiva integrada de intervenção no tecido urbano da Vila de Aljubarrota. 

Uma ORU sistemática é uma “intervenção integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida 

à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços 

verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e revitalização do tecido urbano, 

associada a um programa de investimento público”6, articulado com o investimento privado. 

A delimitação de uma ARU acarreta responsabilidades para o Município, tendo associados 

apoios e benefícios fiscais, designadamente ao nível dos impostos municipais sobre o 

património, incentivos decorrentes dos estatutos dos benefícios fiscais (IVA, IRS e IRC), entre 

outros, a conceder aos proprietários e detentores de direitos sobre o património edificado, 

objeto das ações de reabilitação urbana.  

A definição da ORU Sistemática confere poderes acrescidos ao Município (a aprovação da ORU 

sistemática constitui causa de utilidade pública para efeitos de imposição da obrigação de 

reabilitar e obras coercivas, empreitada única, demolição de edifícios, direito de preferência, 

arrendamento forçado, constituição de servidão, expropriação, venda forçada, reestruturação 

da propriedade). 

 

4.2. Prazo de execução 

A ORU da ARU de Aljubarrota deverá ser executada no prazo de 10 anos, desenvolvendo-se as 

intervenções propostas entre 2020 e 2029. Este prazo poderá, eventualmente, ser prorrogado 

 

6 RJRU, Art. 8º. 
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por mais 5 anos, até 2034, atingindo-se, assim, o âmbito temporal máximo fixado para a vigência 

de uma ORU, 15 anos (art.º 20º do RJRU). 

Tendo em vista a concretização integral da ORU, deverá ser regularmente promovida a 

avaliação da execução da operação, designadamente do grau de desenvolvimento do 

programa de ação definido e da prossecução dos objetivos estratégicos, nos termos previstos 

no RJRU (art.º 20º - A do RJRU). 

 

4.3. Projetos estruturantes e ações 

A estratégia de intervenção é operacionalizada através de uma carteira de projetos 

estruturantes, que se assumem como iniciativas fundamentais para a reabilitação e revitalização 

urbana. 

Estes projetos estruturantes decorrem dos eixos estratégicos que sustentam e materializam a 

visão de futuro para o território e correspondem a propostas concretas de intervenção que, no 

seu conjunto, visam a concretização dos objetivos estratégicos estipulados aquando da 

delimitação da ARU. Estes projetos deverão, através de um processo de contaminação positiva, 

impulsionar a futura realização de outros projetos e ações, tanto da esfera pública, como 

privada. Saliente-se ainda que, não obstante a associação dos projetos estruturantes a um 

determinado eixo estratégico, a sua maioria apresenta alguma transversalidade em relação à 

concretização da estratégia integrada e global proposta e têm repercussão na concretização de 

outros eixos e objetivos estratégicos. 

A identificação destes projetos teve em consideração as definições explícitas no RJRU relativas 

a uma ORU Sistemática, explicitadas no ponto anterior. Correspondem a intervenções físicas 

sobre locais específicos, com efeitos multiplicadores sobre toda a área de intervenção. Estes 

projetos, tendo em conta as suas características, dimensão e efeitos potenciadores no conjunto 

do território, ganham uma particular relevância na alavancagem da estratégia, podendo ser 

considerados verdadeiros motores do processo global de regeneração da ARU. 

Os projetos estruturantes apresentados não devem ser encarados como propostas definitivas 

e fechadas, mas antes como ponto de partida para a descoberta coletiva das respostas, 

consistentes e aprofundadas, que melhor se adequam às questões específicas por si 
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suscitadas. Estes projetos terão ainda de ser aprofundados e maturados no processo da sua 

conceção e operacionalização. 

Importa ainda salientar, que esta estratégia deverá ser implementada de acordo com uma lógica 

integrada com as estratégias de reabilitação urbana delineadas para as restantes ARU definidas 

no concelho, até pelas sinergias e efeito de escala que podem surgir entre as diversas 

estratégias. Deste modo, procuraram-se potenciar os elementos comuns entre estas, que em 

diversos casos deverão partilhar iniciativas, ampliando a sua visibilidade e os seus efeitos e 

minorando os custos necessários à sua implementação. 

Também relevante será a monitorização e avaliação do grau de execução, assim como a 

correção precoce de eventuais problemas ou a identificação de novas iniciativas que resultem 

de dinâmicas entretanto emergentes. A monitorização e avaliação da execução permitirão, 

igualmente, a divulgação regular de informação relativa a este processo, o que contribuirá para 

um maior envolvimento e comprometimento da comunidade em geral. 

No conjunto é proposto um total de 5 projetos estruturantes, que incluem 17 ações e que se 

encontram identificados na Tabela 2 e mapeados na Figura 10. 

Seguidamente são apresentadas as fichas-síntese para cada projeto estruturante. A ficha-

síntese dos projetos estruturantes inclui a sua identificação, os objetivos específicos, uma breve 

descrição do projeto, a identificação das ações que o integram e um cronograma previsional 

desagregado destas ações. A descrição de cada ação é acompanhada de um cartograma de 

localização, pela identificação do promotor, potenciais parceiros, a natureza e a estimativa 

preliminar do investimento e as fontes potenciais de financiamento. 
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Tabela 2. Projetos Estruturantes e Ações. 

Fonte: SPI, 2019 

Projeto Estruturante Ação 

PE1. Património | Valorização da memória histórica de 
Aljubarrota, um museu vivo da História portuguesa 

1.1. Museu de Aljubarrota 

1.2. Centro Interpretativo Brites de Almeida 

1.3. Espaço multiusos 

PE2. Espaço público | Qualificação dos espaços urbanos e 
valorização dos modos suaves e da intermodalidade 

2.1. Requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida 

2.2. Valorização do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres 

2.3. Harmonização da imagem urbana da vila - Vias asfaltadas 

2.4. Harmonização da imagem urbana da vila - Restantes vias 

2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota 

2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana 

PE3. Sustentabilidade ambiental | Promoção e valorização dos 
espaços verdes 

3.1. Parque urbano de Aljubarrota (1ª fase) 

3.2. Jardim Brites de Almeida 

3.3. Parque de merendas (junto à Fonte do Truil) 

PE4. Edificado | Promoção e reabilitação do património 
edificado  

4.1. Reabilitação do edificado degradado 

4.2. Centro de Saúde de Aljubarrota 

4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU 

PE5. Comunidade e participação cívica | Promoção do 
desenvolvimento social, económico e cultural 

5.1. Programa de dinamização cultural e comercial 

5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais 
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Figura 10. Plano de ação – Mapeamento das intervenções. 

Fonte: SPI, 2019 
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PE1. 
Património | Valorização da memória histórica de Aljubarrota, um museu vivo da 
História portuguesa 

EE1. Património histórico e cultural 

 

Objetivos: 

OE1. Promover a conservação e a proteção do património histórico e cultural com elevado interesse 
turístico; 

OE2. Valorizar o património histórico e cultural; 

OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

OE4. Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na requalificação do 
espaço público, equipamentos e infraestruturas. 
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Descrição: 

O projeto estruturante visa valorizar, do ponto de vista patrimonial, cultural e turístico, a memória 

histórica de Aljubarrota, enquanto vila dos coutos alcobacences, com deveres de vassalagem em 

relação à Ordem de Cister, e enquanto sede de concelho, até à reorganização administrativa do período 

liberal, no século XIX. A história portuguesa cruza-se com a tradição e a toponímia de Aljubarrota, 

encerrando a memória da célebre batalha que consumou a tão desejada independência nacional – a 

Batalha de Aljubarrota. Pensar Aljubarrota é também referir uma das tradições populares mais 

divulgadas, a celebre personagem lendária de Brites de Almeida, conhecida como Padeira de 

Aljubarrota, símbolo da justiça popular sobre os invasores castelhanos. 

Da grandeza desta antiquíssima povoação, ainda subsistem algumas reminiscências desse passado 

glorioso, que importam ser visitadas e conservadas como imagem de marca do concelho, da região e 

de Portugal. A proximidade a Alcobaça, pode contribuir para uma procura mais acentuada de visitantes 

e turistas, através da diversidade de oferta cultural. 

Neste sentido e em complemento ao Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (localizado a 

cerca de 12 km da vila), importa viabilizar a operacionalização de um projeto integrado de valorização 

da memória histórica de Aljubarrota, projetando a vila enquanto museu vivo da História portuguesa e 

enquanto pilar patrimonial do concelho de Alcobaça. Na perspetiva de salvaguarda e valorização, 

importa que na implementação deste projeto sejam respeitados os princípios básicos da conservação 

do património construído e a regulamentação em vigor. 

Ações: 

1.1. Museu de Aljubarrota; 

1.2. Centro Interpretativo Brites de Almeida; 

1.3. Espaço multiusos. 

Cronograma: 

Ação 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1.1           

1.2           

1.3           

 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1. EE2. EE3.  EE4.  EE5.  
Património 

histórico e cultural 
Espaço público 

qualificado 
Ambiente e 

desenvolvimento 
sustentável 

Edificado e 
âncoras 

funcionais do 
território 

Vivências urbanas 
e participação da 

comunidade 

•••• • • •• • 
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1.1. Museu de Aljubarrota 

  

A ação compreende a criação do Museu de Aljubarrota no antigo solar quinhentista, a casa de Carreiras, 
que integra a Janela Manuelina (localizada na rua Direita), de forma a albergar, mostrar e divulgar o diverso 
espolio propriedade da Junta de Freguesia constituído por distintos artefactos e coisas antigas que têm 
vindo a ser doadas pela população local. 

Tratando-se de um edifício que integra um imóvel classificado (IIP, Decreto n.º 47 508, DG, I Série n.º 20, 
de 24-01-1967 e Portaria n.º 45/2014, DR, 2ª Série, n.º 14, de 21-01-2014) e inserido em Zona Especial de 
Proteção (ZEP), todos os trabalhos desenvolvidos no edifício deverão ser previamente autorizados pela 
tutela, designadamente a Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 

A ação incide numa área com cerca de 155 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC); Junta de Freguesia. 

Tipologia de ação: Equipamento- Reabilitação. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 155 000 euros (não 
inclui estabilização de estruturas, demolições, 
estudos e projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário; Outras fontes de financiamento 
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1.2. Centro Interpretativo Brites de Almeida 

  

A ação compreende a criação do Centro Interpretativo Brites de Almeida no imóvel conhecido como “Celeiro 
dos frades”, um edifício de grande solidez e dimensões consideráveis que representa um bom exemplar 
da arquitetura cisterciense de vocação agrícola que se espalha pelo território do concelho de Alcobaça. 

Constitui um imóvel municipal e inventariado como de grande relevância arquitetónica e valor patrimonial. 

A ação tem como objetivo o estudo e a valorização do património histórico e cultural do concelho, focado, 
particularmente, na figura lendária da Padeira de Aljubarrota. 

O centro poderá articular-se com o espaço multiusos a criar no terreiro associado à possível localização da 
casa da Padeira (Ação 1.3), de forma a partilhar áreas publicas comuns (programa funcional). 

A ação incide numa área com cerca de 290 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Equipamento- Reabilitação. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 292 000 euros (não 
inclui demolições, estudos e projetos das 
empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário; Outras fontes de financiamento 
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1.3. Espaço multiusos 

  

A ação compreende a criação de um espaço multiusos, englobando o recinto emparedado e murado 
associado à possível localização da casa da Padeira, formalizando uma nova ocupação no terreiro atual, 
através de uma nova solução arquitetónica que valorize as estruturas das paredes e os vãos existentes e 
que concretize uma nova imagem urbana do conjunto edificado. 

No âmbito da estabilização das ruínas, do destelhamento e da remoção da cobertura do imóvel, o edifício 
passou a constituir um espaço descaracterizado e sem uma função especifica. 

Neste sentido e associada à melhoria da imagem arquitetónica do lugar, a ação visa dotar este espaço de 
uma nova versatilidade sob a forma de um espaço multiusos e conceber uma imagem urbana unificada e 
valorizadora do património material e imaterial da vila de Aljubarrota. 

O espaço multiusos poderá articular-se com o Centro Interpretativo Brites de Almeida (Ação 1.2), de forma 
a partilhar áreas publicas comuns (programa funcional). De forma a não desvirtuar o lugar, a intervenção 
pode passar, apenas, pela construção de uma cobertura ligeira e por uma nova pavimentação, de forma a 
isolar o espaço e a criar as condições mínimas de conforto e segurança contra as condições climatéricas. 

A ação tem, igualmente, como objetivo a criação de uma estrutura polivalente que possibilite o acolhimento 
de diversas iniciativas e eventos que promovam o património imaterial e a memória histórica de Aljubarrota. 

Deverá articular-se com a requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida (Ação 2.1). 

A ação incide numa área com cerca de 460 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Equipamento- Reabilitação. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 463 000 euros (não 
inclui estudos e projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário; Outras fontes de financiamento 
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PE2. 
Espaço público | Qualificação dos espaços urbanos e valorização dos modos 
suaves e da intermodalidade 

EE2. Espaço público qualificado 

 

Objetivos: 

OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

OE6. Incrementar a mobilidade urbana; 

OE7. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

OE8. Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental. 
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Descrição: 

O projeto estruturante assenta na qualificação do espaço público da vila de Aljubarrota, pretendendo 

promover a requalificação urbanística e conferir uma imagem mais harmonizada e qualificada da ARU, 

contribuindo para o reforço da identidade local, a melhoria da mobilidade no território e a estruturação 

de novas relações com as zonas mais degradadas e desqualificadas urbanisticamente. 

A revitalização do território carece de uma apropriação e fruição plenas por parte da população local e 

visitante, a qual contribui ativamente para a dinamização do espaço público. Face às características do 

espaço público e das vias que estruturam o aglomerado urbano, importa promover melhores condições 

de circulação e conforto, com especial destaque para a rede de mobilidade suave, tendo por base os 

princípios de acessibilidade universal e a eliminação de barreiras físicas e arquitetónicas na ARU. 

Através de uma intervenção integrada de qualificação do espaço público, será possível incrementar a 

qualidade de vida da população residente, fomentar as deslocações em modos suaves e a 

intermodalidade, estimular a diminuição da utilização do automóvel no espaço urbano central de 

Aljubarrota e criar novas condições para o desenvolvimento de atividades económicas e novas 

dinâmicas urbanas e turísticas. 

As intervenções a realizar no espaço público deverão considerar, sempre que adequado, a criação de 

valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os 

elementos de iluminação pública para sistemas energeticamente mais eficientes. 

Ações: 

2.1. Requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida; 

2.2. Valorização do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres; 

2.3. Harmonização da imagem urbana da vila - Vias asfaltadas; 

2.4. Harmonização da imagem urbana da vila - Restantes vias; 

2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota; 

2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana. 

Cronograma: 

Ação 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2.1           

2.2           

2.3           

2.4           

2.5           

2.6           
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Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1. EE2. EE3.  EE4.  EE5.  
Património 

histórico e cultural 
Espaço público 

qualificado 
Ambiente e 

desenvolvimento 
sustentável 

Edificado e 
âncoras 

funcionais do 
território 

Vivências urbanas 
e participação da 

comunidade 

• •••• •• •• •• 
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2.1. Requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida 

  

A ação compreende a valorização da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida, dois dos principais 
espaços públicos da ARU, interligados, que se caracterizam pela diversidade de desenho urbano e pela 
existência de constrangimentos à mobilidade pedonal. Neste sentido, importa promover a requalificação 
destes espaços, concebendo uma imagem urbana unificada e funcionalmente melhorada, tendo por base 
os princípios de acessibilidade universal e a eliminação de barreiras físicas e arquitetónicas. 

Sendo, igualmente, dois dos principais largos que estruturam o núcleo central da vila, deverão ser objeto 
de uma intervenção que projete a vertente histórica e patrimonial do território, em muito alicerçada no 
projeto de valorização da memória histórica de Aljubarrota (PE1). 

A intervenção deverá contemplar a criação de Zonas 30 e de zonas de coexistência, condicionando a 
velocidade e o volume de veículos, reordenando o estacionamento e combinando a gestão do tráfego com 
a qualificação do espaço público, de forma a aumentar as condições de segurança da rede de mobilidade 
suave e a constituir um espaço publico unificado que reforce a identidade e a unidade do local. Através da 
harmonização da imagem de conjunto, será ampliado o efeito de continuidade do espaço publico criando 
novas dinâmicas e condições à convivência e fruição por parte da população. 

Deverá ser considerado, sempre que adequado, a criação de valas técnicas para incorporação das redes 
de infraestruturas e substituir, sempre que oportuno, os elementos de iluminação pública para sistemas 
energeticamente mais eficientes. Assim, deverá ser promovido o enterramento da rede de cabos aéreos 
que têm um impacto negativo na imagem da vila de Aljubarrota (rede elétrica e de telecomunicações). 

Para além da criação de valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas, a requalificação 
das praças compreende a instalação de mobiliário urbano. 

A ação deverá articular-se com o projeto luminotécnico da vila de Aljubarrota (Ação 2.5), com o estudo e 
instalação de sinalética urbana (Ação 2.6) e com o projeto de harmonização das vias da vila (Ações 2.3 e 
2.4) e com o espaço multiusos (Ação 1.3). 

A ação incide sobre uma área com cerca de 3.300 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Espaço público. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 330 500 euros (não 
inclui demolições, estudos e projetos das 
empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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2.2. Valorização do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres 

  

A ação visa a requalificação do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, constituindo um espaço 
público unificado que reforce a identidade e a unidade do local, potenciando a articulação com a rua D. 
Nuno Alvares Pereira e uma ligação com o Jardim Eugénio dos Santos. Tem como objetivo criar uma 
escadaria ou rampa de ligação com a rua D. Nuno Alvares Pereira, através do recinto Igreja, eliminando os 
muros existentes e promovendo uma maior fruição do espaço público da vila de Aljubarrota e a valorização 
dos elementos patrimoniais da ARU. 

A semelhança da intervenção realizada na envolvente da Igreja de S. Vicente, tem como objetivo, 
igualmente, a valorização da imagem urbana de conjunto e o alargamento do espaço de descompressão 
da malha urbana. 

A ação compreende o revestimento das zonas não pavimentadas, a adoção de mobiliário urbano e a 
melhoria dos acessos à Igreja de forma a dotar o espaço das necessárias condições à convivência e 
usufruto por parte da população. 

Incide sobre uma área com cerca de 1.100 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Paróquia; Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Espaço público. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 79 800 euros (não inclui 
demolições, estudos e projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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2.3. Harmonização da imagem urbana da vila - Vias asfaltadas 

  

A ação visa promover uma harmonização da imagem urbana da vila de Aljubarrota, através do calcetamento 
das ruas asfaltadas, promovendo a qualificação do espaço público e o reforço da identidade e da unidade 
do território. 

Visa, igualmente, promover uma maior fruição do espaço público, através da constituição de eixos de 
atravessamento especialmente dedicados à deslocação em modos suaves, sem comprometer a circulação 
veículos rodoviários. 

Neste sentido, contempla a criação de Zonas 30, zonas de coexistência ou zonas pedonais, condicionando 
a velocidade e o volume de veículos e combinando a gestão do tráfego com a qualificação do espaço 
público, de forma a aumentar a atratividade e a qualidade de vida no território e a constituir um espaço 
publico unificado (incluindo o enterramento da rede de cabos aéreos), devidamente equipado com 
mobiliário urbano (incluindo iluminação). 

Para tal, deverão ser requalificados os arruamentos, tendo por base os princípios de acessibilidade 
universal e a eliminação de barreiras físicas e arquitetónicas, ao nível da adoção de pavimentos de calçada, 
a criação de valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas e a instalação de mobiliário 
urbano. 

A ação deverá articular-se com o projeto luminotécnico da vila de Aljubarrota (Ação 2.5), com o estudo e 
instalação de sinalética urbana (Ação 2.6) e com o projeto de harmonização das restantes vias da vila (Ação 
2.4). 

A ação incide sobre uma área com cerca de 7.700 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Espaço público. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 774 000 euros (não 
inclui demolições, movimento de terras, 
escavações estudos e projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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2.4. Harmonização da imagem urbana da vila - Restantes vias 

  

A ação visa promover uma maior fruição do espaço público, nas vias empedradas da vila de Aljubarrota, 
promovendo a constituição de eixos de atravessamento especialmente dedicados à deslocação em modos 
suaves, sem comprometer a circulação veículos rodoviários. 

Neste sentido, contempla a criação de Zonas 30, zonas de coexistência ou zonas pedonais, condicionando 
a velocidade e o volume de veículos e combinando a gestão do tráfego com a qualificação do espaço 
público, de forma a aumentar a atratividade e a qualidade de vida no território e a constituir um espaço 
publico unificado (incluindo o enterramento da rede de cabos aéreos), devidamente equipado com 
mobiliário urbano (incluindo iluminação). 

Para tal, de forma a reforçar a identidade e a unidade do local e a harmonizar a imagem urbana da vila, 
deverão ser requalificados os arruamentos, tendo por base os princípios de acessibilidade universal e a 
eliminação de barreiras físicas e arquitetónicas, ao nível da regularização de pavimentos (levantamento e 
reposição da calçada), a criação de valas técnicas para incorporação das redes de infraestruturas e a 
instalação de mobiliário urbano. 

A ação deverá articular-se com o projeto luminotécnico da vila de Aljubarrota (Ação 2.5), com o estudo e 
instalação de sinalética urbana (Ação 2.6) e com o projeto de harmonização das vias asfaltadas da vila 
(Ação 2.3). 

A ação incide sobre uma área com cerca de 10.500 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Espaço público. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 736 400 euros (não 
inclui demolições, movimento de terras, 
escavações estudos e projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota 

  

A ação visa a elaboração de um estudo luminotécnico por forma a criar um ambiente unificado e 
harmonizado ao nível do espaço público e de acordo com as atividades que neles se desenvolvem e dos 
elementos patrimoniais existentes. 

Para além de determinar os objetivos de iluminação, compreende a escolha das fontes de luz e das 
luminárias mais adequadas, tendo em vista a adoção de sistemas energeticamente mais eficientes. 

A ação deverá ainda proceder ao cálculo da quantidade de luminárias, a sua distribuição na vila e o cálculo 
da viabilidade económica. 

De acordo com o desenvolvimento e as orientações do projeto luminotécnico deverão ser criadas as valas 
técnicas integradas nas ações de harmonização da imagem urbana do aglomerado (Ações 2.3 e 2.4) de 
forma a promover o soterramento das linhas elétricas e de telecomunicações (rede de cabos aéreos). 

O design das luminárias deverá enquadrar-se com a linha de mobiliário urbano e de sinalética a instalar nas 
ações de requalificação do espaço público da ARU de Aljubarrota. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Estudo; Ação imaterial. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 30 000 euros. 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal. 
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2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana 

  

A ação visa a elaboração de um estudo de sinalética integrada que defina os suportes informativos a instalar 
no território, uniformizando a sinalização vertical indicativa dos pontos de interesse da vila de Aljubarrota e 
zonas envolventes  

Compreende, igualmente a instalação de sinalética urbana em locais estratégicos (incluindo o mapa da 
vila), de acordo com as orientações do estudo de sinalética integrada, de modo a promover os elementos 
relevantes existentes, património histórico, arquitetónico e paisagístico, bem com outros pontos notáveis 
de interesse cultural, turístico e comercial. 

A ação deverá ainda proceder à identificação e sinalização de percursos pedestres e trilhos ciclo turísticos, 
de que é exemplo o Caminho de Santiago de Compostela que atravessa o aglomerado urbano. 

A imagem e o conceito para a sinalética urbana de Aljubarrota deverão ser conciliados com a 
imagem/marca territorial “Alcobaça – Dê lugar ao Amor”. 

O design da sinalética deverá enquadrar-se com a linha de mobiliário urbano a instalar nas ações de 
requalificação do espaço público da ARU de Aljubarrota. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Estudo; Espaço público - 
Sinalética urbana. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 60 000 euros. 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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PE3. 
Sustentabilidade ambiental | Promoção e valorização dos espaços verdes 

EE3. Ambiente e desenvolvimento sustentável 

 

Objetivos: 

OE4. Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na requalificação do 
espaço público, equipamentos e infraestruturas; 

OE6. Incrementar a mobilidade urbana; 

OE8. Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental; 

OE9. Criar condições para uma participação pública efetiva e para uma governança e gestão do 
espaço urbano mais eficiente. 
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Descrição: 

O projeto estruturante incide na valorização das manchas verdes do território e no reforço da oferta de 

espaços verdes públicos e de lazer, de forma a melhorar a qualidade do ambiente urbano e de vida da 

população local e turística. 

Visa, igualmente, incluir a vertente ambiental no processo de reabilitação urbana da ARU, através do 

reforço da estrutura ecológica e da estruturação de uma rede de espaços verdes que possibilitem a 

melhoria da qualidade paisagística do aglomerado e a diversidade ecológica. 

Para além da criação de novos espaços verdes de utilização pública e da sua ligação em rede, o projeto 

pretende, igualmente, a promoção dos modos suaves em ambiente urbano, através da incorporação 

de percursos pedonais e cicláveis que interliguem as áreas de apoio ou equipadas nos espaços verdes 

e a rede de mobilidade suave instalada no território. 

Ações: 

3.1. Parque urbano de Aljubarrota (1ª fase).1. Requalificação da zona verde envolvente ao Mosteiro; 

3.2. Jardim Brites de Almeida; 

3.3. Parque de merendas (junto à Fonte do Truil). 

Cronograma: 

Ação 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

3.1           

3.2           

3.3           

 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1. EE2. EE3.  EE4.  EE5.  
Património 

histórico e cultural 
Espaço público 

qualificado 
Ambiente e 

desenvolvimento 
sustentável 

Edificado e 
âncoras 

funcionais do 
território 

Vivências urbanas 
e participação da 

comunidade 

• •• •••• • • 
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3.1. Parque urbano de Aljubarrota (1ª fase) 

  

A ação compreende a criação de uma zona verde de uso público na zona poente da vila de Aljubarrota, 
dotando o território de um parque urbano e potenciador de novas vivências urbanas e de uma nova 
atratividade do território. 

Tirando partido do cadastro e o facto da parcela constituir uma área livre, este espaço verde e de lazer 
aberto à comunidade, complementar ao Jardim Brites de Almeida (Ação 3.2) e ao parque de merendas 
(Ação 3.3), acrescenta, à função de oferta de espaço público de lazer, um papel de valorização e 
qualificação da estrutura ecológica e de reforço da oferta de bolsas de estacionamento. 

Localizado nos terrenos de propriedade da Junta de Freguesia, deverá possibilitar o desenvolvimento de 
grandes eventos, designadamente do Aljubarrota Medieval. 

A implementação desta ação deverá contar com as orientações decorrentes do estudo do novo nó viário 
de ligação ao IC9 e do projeto do Centro de Saúde de Aljubarrota (Ação 4.2). 

A intervenção incide sobre uma área com cerca de 17.500 m2 (1ªfase), podendo ser alargada aos terrenos 
envolventes, também de propriedade da Junta de Freguesia. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia. 

Tipologia de ação: Espaço verde. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 349 200 euros (não 
inclui movimentos de terras, estudos e projetos das 
empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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3.2. Jardim Brites de Almeida 

  

A ação visa a criação de espaços verdes estruturantes na vila de Aljubarrota, dotando o território de novas 
áreas de uso público. 

Localizado na envolvente da Praça Brites de Almeida e tirando partido da área natural existente, este espaço 
verde e de lazer aberto à comunidade, complementar ao parque urbano (Ação 3.1) e ao parque de 
merendas (Ação 3.3), acrescenta, à função de oferta de espaço público de lazer, um papel de valorização 
e qualificação ecológica da linha de água e de reforço da oferta de bolsas de estacionamento. 

O jardim Brites de Almeida, com cerca de 12.600 m2 de área de implantação, deverá contar com o 
envolvimento das entidades públicas interessadas e dos privados (de acordo com o levantamento 
cadastral), de forma a se estabelecer um programa consensual para a intervenção, salvaguardando os 
eventuais compromissos urbanísticos existentes. 

Deverá possibilitar o desenvolvimento de grandes eventos, designadamente do Aljubarrota Medieval, e 
articular-se com o parque de merendas (Ação 3.3). 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia; Privados. 

Tipologia de ação: Espaço verde. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 506 000 euros (não 
inclui aquisição de terrenos/imóveis, movimentos 
de terras, estudos e projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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3.3. Parque de merendas (junto à Fonte do Truil) 

  

A ação visa a criação de um parque de merendas nos terrenos da Junta de Freguesia, dotando o território 
de novas áreas verdes de uso público. Acrescenta, à função de oferta de espaço público de lazer, um papel 
de valorização e qualificação ecológica da linha de água e de reforço da oferta de bolsas de 
estacionamento. 

Incide, igualmente, na requalificação e alargamento do arruamento de acesso ao parque de merendas e 
na instalação de equipamentos e mobiliário adequado. 

Deverá possibilitar uma articulação com o jardim Brites de Almeida (Ação 3.2). 

A intervenção incide sobre uma área com cerca de 2.900 m2. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia; Privados. 

Tipologia de ação: Espaço verde. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 116 500 euros (não 
inclui demolições, movimentos de terras, estudos e 
projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal; 
Comunitário. 
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PE4. 
Edificado | Promoção e reabilitação do património edificado 

EE4. Edificado e âncoras funcionais do território 

 

Objetivos: 

OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

OE4. Estimular a reabilitação do edificado conjugadamente com a aposta na requalificação do 
espaço público, equipamentos e infraestruturas; 

OE5. Recentrar as dinâmicas funcionais nas zonas mais centrais e consolidar a multifuncionalidade 
do espaço urbano; 

OE7. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis. 
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Descrição: 

O projeto estruturante pretende dar corpo a um conjunto de intervenções que contribuam para a 

melhoria das condições estruturais, arquitetónicas, habitacionais e de salubridade do edificado 

presente na ARU, favorecendo assim o surgimento de uma imagem renovada e reforçada em termos 

de qualidade do ambiente em tecido urbano. 

Com efeito, o edificado do interior da ARU é marcadamente antigo. A idade avançada do edificado 

existente, aliada à falta de manutenção, leva à existência de focos de degradação urbana que importa 

reduzir, promovendo uma imagem mais qualificada do aglomerado urbano e conferindo melhores 

condições de uso à sua população. 

Para além da promoção e requalificação de equipamentos, a reabilitação do edificado deverá ser 

entendida também como uma oportunidade para a diversidade funcional da ARU e para o 

desenvolvimento das áreas socialmente mais vulneráveis, providenciando uma oferta renovada de 

edifícios de serviços, comércio e equipamentos, gerando assim novas dinâmicas sociais e económicas 

e uma nova imagem do território. 

A reabilitação e refuncionalização do património edificado deverá ser acompanhada por um programa 

coerente de promoção da operação de reabilitação urbana, sendo igualmente importante a adoção de 

soluções de sustentabilidade e eficiência energética. 

Ações: 

4.1. Reabilitação do edificado degradado; 

4.2. Centro de Saúde de Aljubarrota; 

4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU. 

Cronograma: 

Ação 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

4.1           

4.2           

4.3           

 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1. EE2. EE3.  EE4.  EE5.  
Património 

histórico e cultural 
Espaço público 

qualificado 
Ambiente e 

desenvolvimento 
sustentável 

Edificado e 
âncoras 

funcionais do 
território 

Vivências urbanas 
e participação da 

comunidade 

•• •• • •••• •• 
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4.1. Reabilitação do edificado degradado 

  

Esta ação compreende a reabilitação geral dos edifícios integrados na ARU (incluindo a melhoria das 
condições de eficiência energética), maioritariamente de propriedade privada, dando-se prioridade aos 
edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, nomeadamente os destinados à habitação, equipamentos 
de uso público, comércio e serviços. 

Pretende-se incentivar os proprietários a proceder à reabilitação integral dos edifícios, recorrendo aos 
apoios e mecanismos de financiamento disponibilizados (e.g.; POR Centro; IFFRU 2020) para as 
intervenções no tecido edificado. 

À autarquia caberá sensibilizar e apoiar os proprietários, através do quadro de benefícios fiscais e de outros 
apoios a consagrar no âmbito da delimitação das ARU, bem como fazer uso, sempre que necessário, dos 
mecanismos coercivos legalmente estabelecidos, nos casos dos edifícios devolutos e em ruína, sempre 
que esteja em causa a segurança de pessoas e bens e a salubridade pública. 

Refere-se, ainda, que a reabilitação de edifícios localizados em núcleos degradados ou precários pode 
usufruir de um apoio publico enquadrado no Programa do IHRU denominado 1º Direito - Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação, desde que estas necessidades sejam identificadas e contempladas pelo 
Município no diagnóstico das carências habitacionais e na sua estratégia local para a habitação. 

A estimativa de investimento apresentada refere-se apenas à requalificação da totalidade dos imóveis em 
ruína e em mau estado de conservação localizados na ARU. 

Com base no levantamento do edificado procedeu-se a uma estimativa de cálculo da área bruta de 
construção (ABC) a intervencionar. Para o cálculo do ABC considerou-se o polígono de implantação do 
edifício multiplicado pelo seu número de pisos (acima da cota de soleira). 

Neste contexto, a ação visa a requalificação de cerca de 2.700 m2 de área de construção, correspondente 
a 25 edifícios. 

Promotor: Proprietários privados. 

Principais entidades a envolver: CM de Alcobaça; 
Junta de Freguesia; IHRU; Agentes económicos. 

Tipologia de ação: Edificado – Reabilitação. 

Natureza do investimento: Privado. 

Estimativa de investimento: 1 898 000 euros (não 
inclui demolições, novas construções, estudos e 
projetos das empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Comunitário; 
Outras fontes diversas de financiamento; Privado. 
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4.2. Centro de Saúde de Aljubarrota 

  

A ação visa a construção do novo Centro de Saúde de Aljubarrota, um equipamento de cuidado de saúde 
primário, formalizando uma infraestrutura âncora do território e catalisadora da requalificação urbana da vila 
de Aljubarrota. 

Para efeitos de cálculo da estimativa de investimento do equipamento considerou-se o valor de referência 
da USF da Benedita. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 
(ARSLVT); Junta de Freguesia. 

Tipologia de ação: Edificado – Construção. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 1 900 000 euros (valor 
de referência da USF da Benedita; não inclui 
aquisição de terrenos/imóveis, demolições, 
movimento de terras, estudos e projetos das 
empreitadas). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal, 
Comunitário, Orçamento do Estado. 
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4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU 

  

A ação visa a divulgação, promoção e aplicação do programa de incentivos à reabilitação do edificado na 
ARU, tendo como suporte o quadro de benefícios fiscais enquadrados no RJRU e outros estímulos à 
reabilitação urbana. As intervenções no edificado serão, maioritariamente, da responsabilidade dos 
privados, os quais podem beneficiar do quadro de apoio e incentivos. 

À Câmara Municipal, como entidade promotora da ORU, compete a consciencialização e apoio aos 
proprietários nos processos de reabilitação, facilitando o acesso à informação e a serviços técnicos, e 
simplificando e agilizando procedimentos. 

Contempla-se a criação de canais de comunicação, físicos e virtuais, entre os interessados e a autarquia, 
como a “Loja da Reabilitação Urbana”, um serviço municipal destinado a promover e divulgar, junto da 
população, a estratégia de intervenção e o conjunto de incentivos e instrumentos de apoio disponíveis, e a 
“Plataforma Online da Reabilitação Urbana”, onde toda a informação está acessível. Outras medidas de 
divulgação que poderão ser adotadas são a comunicação nos meios oficiais de comunicação da autarquia 
(revistas, MUPIS) ou em meios alternativos (por exemplo, nas faturas da água), a realização de sessões 
públicas direcionadas para moradores e administrações de condomínios e de sessões técnicas 
direcionadas a empresas locais de arquitetura e construção civil. 

Estas medidas podem, ainda, ser complementadas com outras iniciativas de facilitação da reabilitação 
nomeadamente protocolos bancários com condições especiais de financiamento (IFRRU 2020), uma bolsa 
que reúna informações sobre imóveis disponíveis para venda ou arrendamento ou, ainda, uma bolsa de 
projetistas, construtores e fornecedores de materiais de construção, com condições mais vantajosas de 
aquisição das prestações de serviços ou bens. 

A sensibilização para a necessidade de intervenção junto dos proprietários de imóveis com um estado de 
conservação mais precário deve ser prioritária e intensificada, podendo o município, em caso de 
salvaguarda da segurança de pessoas e bens e de salubridade pública, recorrer aos mecanismos 
coercivos conferidos pela lei. 

O valor de investimento tem em consideração a racionalização de custos decorrentes da constituição de 
uma unidade orgânica flexível (Unidade de Reabilitação Urbana) responsável pela gestão da ORU da ARU 
da cidade de Alcobaça e da afetação de recursos da CM de Alcobaça. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Proprietários; Junta 
de Freguesia; Agentes institucionais e 
socioeconómicos. 

Tipologia de ação: Programa; Ação imaterial. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: Investimento indireto 
relacionado essencialmente com a afetação de 
recursos humanos das entidades envolvidas. 

Fontes potenciais de financiamento: Não aplicável. 
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PE5. 
Comunidade e participação cívica | Promoção do desenvolvimento social, 
económico e cultural 

EE5. Vivências urbanas e participação da comunidade 

 

Objetivos: 

OE3. Promover um espaço urbano mais integrado e qualificado; 

OE7. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

OE9. Criar condições para uma participação pública efetiva e para uma governança e gestão do 
espaço urbano mais eficiente; 

OE10. Dinamizar a atividade económica local e eventos no espaço público. 
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Descrição: 

O projeto estruturante visa a dinamização cultural, turística e comercial do território, através da 

promoção da identidade local, da divulgação dos costumes e da história local e da realização de 

eventos no território. 

De forma a fomentar a reabilitação urbana e a fixação de funções urbanas diferenciadas na ARU, 

importa, para além da reabilitação física do edificado e do espaço público, fomentar a dinamização de 

um conjunto de iniciativas de carater imaterial, em parceria com as instituições e agentes privados, que 

contribuam para o desenvolvimento de eventos culturais e de animação do espaço público e do 

comércio local. Desta forma, estas iniciativas atuarão como fatores de promoção de uma imagem 

urbana renovada e de dinamismo económico e comercial, criando emprego e aumentado o volume de 

negócios. 

Para tal compreende-se útil a divulgação e redefinição de programas concretos para promover e 

valorizar o comércio local e tradicional, bem como para a visitação dos principais elementos 

patrimoniais e marcantes do território e da região. 

Complementarmente, importa reforçar os níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos 

atores locais, através da implementação de um modelo de intervenção integrado, eficiente e 

participativo, assente nas redes atualmente existentes, em mecanismos e estruturas que o facilitem, na 

divulgação de informação ou no diálogo e na cooperação adequada com os agentes privados. 

Ações: 

5.1. Programa de dinamização cultural e comercial; 

5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais. 

Cronograma: 

Ação 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

5.1           

5.2           

 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1. EE2. EE3.  EE4.  EE5.  
Património 

histórico e cultural 
Espaço público 

qualificado 
Ambiente e 

desenvolvimento 
sustentável 

Edificado e 
âncoras 

funcionais do 
território 

Vivências urbanas 
e participação da 

comunidade 

• •• • •• •••• 
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5.1. Programa de dinamização cultural e comercial 

  

Esta ação pretende aliar a requalificação do espaço público à dinamização cultural, potenciando as 
vivências e a atratividade do território. A oferta estruturada e diferenciadora de iniciativas culturais regulares 
nos diferentes espaços públicos da ARU amplia os motivos de visitação, mas principalmente, contribui para 
a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população. 

A concretização desta ação pretende reforçar a criação de eventos e geração de novos fluxos, 
aprofundando a valorização dos elementos singulares do património edificado, histórico e cultural da vila 
de Aljubarrota, bem como as complementaridades existentes com as restantes ARU do concelho. Esta 
ação deverá ter expressão num amplo trabalho em rede, envolvendo, sempre que possível, as diversas 
instituições e associações culturais, e deverá integrar-se numa agenda cultural dinâmica e mais alargada, 
que deverá sustentar-se em ações abrangentes e eficazes de promoção dos eventos, incentivando a 
participação da população. 

Em complemento à dimensão cultural, deverá ser promovida a elaboração e implementação de um 
programa integrado de promoção e dinamização do comércio local e tradicional. Neste sentido, deverão 
ser dinamizadas sinergias entre os comerciantes e o município para a programação do espaço público e 
da oferta cultural, visando a criação e a divulgação de feiras e exposições que se articulem com os eventos 
culturais e permitam, de uma forma integrada, divulgar e promover os produtos locais. Neste âmbito, 
deverão também levar-se a cabo, iniciativas que visem fidelizar os consumidores locais, por via da criação 
de uma tipologia de oferta que cubra as suas necessidades e atraia consumidores externos, 
essencialmente através da criação de uma oferta que integre elementos diferenciadores. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de 
Freguesia; Agentes institucionais e 
socioeconómicos. 

Tipologia de ação: Programa; Ação imaterial. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: 200 000 euros 
(investimento 20 000 €/ano). 

Fontes potenciais de financiamento: Municipal. 
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5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais 

  

A ação visa promover a boa governança da ORU e estimular e organizar a participação da sociedade civil, 
particularmente dos atores locais, nas principais decisões de gestão territorial, através da adoção de 
mecanismos e estruturas apropriadas que assegurem um reforço dos níveis de participação, de intervenção 
e de envolvimento da comunidade. 

Neste processo, é importante ter uma adequada atenção às características e aos interesses da população 
visada, de forma a ajustar os processos de comunicação e de informação e, assim, garantir uma 
participação e o esclarecimento do público alvo. 

A Câmara Municipal de Alcobaça, no desenvolvimento do trabalho, irá encontrar as formas adequadas para 
o estabelecimento do diálogo e da cooperação adequada com os agentes locais. 

O envolvimento e a participação deve realizar-se, em primeiro lugar, através das redes atualmente 
existentes, criando mecanismos e estruturas que o facilitem, nomeadamente através da: realização de 
fóruns abertos à população nas principais fases do projeto; criação de um site com informação atualizada 
do projeto e que permita, através de uma gestão adequada, não só a receção de propostas e comentários 
como a respetiva resposta e o estabelecimento de diálogos entre os diversos intervenientes no processo; 
e informação, no local de cada intervenção, sob a forma de painéis e de outras formas de comunicação, 
do resultado a atingir. 

Para que a participação e o envolvimento da sociedade civil possam ter sucesso, é indispensável a 
conceção e a execução de um efetivo plano de divulgação do projeto da ORU. 

Promotor: Câmara Municipal. 

Principais entidades a envolver: Junta de freguesia; 
Sociedade civil. 

Tipologia de ação: Ação imaterial. 

Natureza do investimento: Público. 

Estimativa de investimento: Investimento indireto 
relacionado essencialmente com a afetação de 
recursos humanos das entidades envolvidas. 

Fontes potenciais de financiamento: Não aplicável. 
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4.4. Cronograma de execução 

A ORU integra diversos projetos estruturantes e ações, que contemplam tipologias de 

intervenção diferenciadas. 

De modo a compatibilizar as intervenções (considerando o encadeamento e as 

interdependências das diferentes ações), potenciar e alavancar os diferentes investimentos, 

envolver entidades públicas e privadas e distribuir os diferentes investimentos de forma 

equilibrada ao longo do período de duração da operação, foi estabelecido um cronograma, 

meramente indicativo, para a operação ao longo do prazo de execução da ORU (10 anos). 

Através da análise do cronograma operacional proposto é também possível identificar a 

existência de algumas ações que, pelas suas caraterísticas e objetivos, serão transversais a 

todo o período de implementação da ORU (Tabela 5). A saber: 

: 4.1. Reabilitação do edificado degradado; 

: 4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU; 

: 5.1. Programa de dinamização cultural e comercial; 

: 5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores 

locais. 
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Tabela 3. Cronograma das ações. 

Fonte: SPI, 2019 

Projeto Estruturante Ação  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
             

PE1. Património | Valorização da memória histórica de Aljubarrota, 
um museu vivo da História portuguesa 

1.1. Museu de Aljubarrota                      

1.2. Centro Interpretativo Brites de Almeida                      

1.3. Espaço multiusos                      

PE2. Espaço público | Qualificação dos espaços urbanos e 
valorização dos modos suaves e da intermodalidade 

2.1. Requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida                     

2.2. Valorização do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres                      

2.3. Harmonização da imagem urbana da vila - Vias asfaltadas                      

2.4. Harmonização da imagem urbana da vila - Restantes vias                      

2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota                      

2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana                      

PE3. Sustentabilidade ambiental | Promoção e valorização dos 
espaços verdes 

3.1. Parque urbano de Aljubarrota (1ª fase)                      

3.2. Jardim Brites de Almeida                      

3.3. Parque de merendas (junto à Fonte do Truil)                      

PE4. Edificado | Promoção e reabilitação do património edificado  

4.1. Reabilitação do edificado degradado                      

4.2. Centro de Saúde de Aljubarrota                      

4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU                      

PE5. Comunidade e participação cívica | Promoção do 
desenvolvimento social, económico e cultural 

5.1. Programa de dinamização cultural e comercial 
                     

5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais 
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4.5. Programa de investimento e financiamento 

A concretização da estratégia e dos objetivos definidos compreende a realização de um 

programa de investimento associado ao conjunto de projetos e ações apresentados 

anteriormente. Exige, consequentemente, a ponderação e captação de meios de financiamento 

disponíveis, públicos e privados, que permitam garantir a concretização dos objetivos definidos 

através da implementação dos projetos/ações considerados. 

Programa de investimento 

O montante global do investimento7 para as ações previstas na ORU corresponde a cerca de  

7,9 milhões de euros (Tabela 4). O investimento púbico, que tem como principal promotor a 

Câmara Municipal de Alcobaça, ascende a cerca de 6 milhões de euros e o investimento privado 

atinge cerca de 1,9 milhões de euros.  

Tabela 4. Natureza do investimento. 

Fonte: SPI, 2019 

Natureza do investimento Investimento total (€) 

Público 5 992 400 € 

Privado 1 898 000 € 

TOTAL 7 890 400 € 

O programa de investimento está repartido pelas seguintes componentes (Tabela 5), de acordo 

com o quadro das ações: 

 

 

 

 

 

 

7 O valor de investimento apurado não inclui demolições, expropriações, aquisição de terrenos, estudos e projetos. 
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Tabela 5. Componentes de investimento 

Fonte: SPI, 2019 

Componentes de investimento Investimento total (€) 

Edificado 1 898 000 € 

Espaço público 1 960 700 € 

Espaços verdes 971 700 € 

Equipamentos 2 810 000 € 

Ações imateriais / Programas, Planos e Estudos 250 000 € 

TOTAL 7 890 400 € 

São apresentadas, de seguida, as estimativas de investimento para cada ação proposta, 

identificando a natureza e a componente do investimento associadas (Tabela 6): 
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Tabela 6. Natureza, componentes e estimativa de investimento por ação. 

Fonte: SPI, 2019 

Ação  Investimento  Natureza do 
investimento 

 Edificado Espaço Público Espaços verdes Equipamentos 
Ações imateriais / 

Programas, Planos 
e Estudos 

1.1. Museu de Aljubarrota  155 000 €  Público  0 € 0 € 0 € 155 000 € 0 € 

1.2. Centro Interpretativo Brites de Almeida  292 000 €  Público  0 € 0 € 0 € 292 000 € 0 € 

1.3. Espaço multiusos  463 000 €  Público  0 € 0 € 0 € 463 000 € 0 € 

2.1. Requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida  330 500 €  Público  0 € 330 500 € 0 € 0 € 0 € 

2.2. Valorização do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres  79 800 €  Público  0 € 79 800 € 0 € 0 € 0 € 

2.3. Harmonização da imagem urbana da vila - Vias asfaltadas  774 000 €  Público  0 € 774 000 € 0 € 0 € 0 € 

2.4. Harmonização da imagem urbana da vila - Restantes vias  736 400 €  Público  0 € 736 400 € 0 € 0 € 0 € 

2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota  30 000 €  Público  0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 € 

2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana  60 000 €  Público  0 € 40 000 € 0 € 0 € 20 000 € 

3.1. Parque urbano de Aljubarrota (1ª fase)  349 200 €  Público  0 € 0 € 349 200 € 0 € 0 € 

3.2. Jardim Brites de Almeida  506 000 €  Público  0 € 0 € 506 000 € 0 € 0 € 

3.3. Parque de merendas (junto à Fonte do Truil)  116 500 €  Público  0 € 0 € 116 500 € 0 € 0 € 

4.1. Reabilitação do edificado degradado  1 898 000 €  Privado  1 898 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

4.2. Centro de Saúde de Aljubarrota  1 900 000 €  Público  0 € 0 € 0 € 1 900 000 € 0 € 

4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU  N/A  Público  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

5.1. Programa de dinamização cultural e comercial  200 000 €  Público  0 € 0 € 0 € 0 € 200 000 € 

5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais  N/A  Público  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL  7 890 400 €     1 898 000 € 1 960 700 € 971 700 € 2 810 000 € 250 000 € 

 
N/A – Não aplicável 
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Os valores de investimento apresentados para intervenções constituem, apenas, valores 

indicativos, que serão aferidos e consolidados ao longo do desenvolvimento do PERU. 

As estimativas dos valores das obras foram calculadas com base em preços médios unitários, 

tendo como referência projetos semelhantes, não podendo nem devendo ser considerados 

como valores orçamentais completos, detalhados e definitivos. 

Tendo em consideração o cronograma de execução das intervenções e o pressuposto de uma 

repartição equitativa do investimento no intervalo temporal definido para cada ação, verifica-se 

a seguinte repartição do investimento público durante o prazo de execução da ORU (Tabela 7): 

Tabela 7. Distribuição do investimento público por ano da operação. 

Fonte: SPI, 2019 

Investimento público 

Ano Valor (%) 

2020 80 000 € 1,3 

2021 372 550 € 6,2 

2022 737 750 € 12,3 

2023 899 000 € 15,0 

2024 957 250 € 16,0 

2025 1 042 750 € 17,4 

2026 749 967 € 12,5 

2027 518 467 € 8,7 

2028 440 067 € 7,3 

2029 194 600 € 3,2 

TOTAL 5 992 400 € 100 

 

Pressupostos de investimento 

O investimento estabelecido para cada ação foi definido segundo um conjunto de pressupostos, 

que justificam os mesmos, constituindo-se como um valor indicativo de investimento. 

As estimativas dos valores das obras foram calculadas com base em preços médios por m2, de 

acordo com a categoria da intervenção (Tabela 8). Estes valores têm em conta a previsão de 
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evolução do mercado num horizonte temporal alargado, de modo a refletir o grau de incerteza 

na orçamentação inerente a esta fase do processo. 

Tabela 8. Categorias de intervenção e custos médios de investimento 

Fonte: SPI, 2019 

Categoria de intervenção 
Valor de 

referência por 
área 

Reabilitação do 
espaço público 

Intervenção ligeira com adição de mobiliário urbano e iluminação, com 
regularização de pavimentos e com introdução e/ou substituição de 
infraestruturas (em vala técnica). 

70 €/m² 

Novo desenho de espaço público (incluindo mobiliário urbano e 
iluminação), com substituição de revestimentos e com introdução e/ou 
substituição de infraestruturas (em vala técnica). 

100 €/m² 

Equipamentos Reabilitação do edificado. 1000 €/m² 

Espaços verdes de 
recreio e lazer 

Intervenção ligeira de espaços verdes de enquadramento com adição 
de mobiliário urbano e iluminação 

20 €/m² 

Intervenção profunda, incluindo a construção de raiz de espaços verdes 
e infraestruturas. 

40 €/m² 

Reabilitação do 
edificado 

Alterações de fundo na estrutura, nas fachadas ou nas coberturas e/ou 
nova construção. Intervenções na organização interior da edificação. 

700 €/m² 

Noutros casos, ainda, foram calculados valores de investimento através de uma comparação 

com ações idênticas já realizadas noutros locais (análise de benchmarking). É o caso das ações 

de carácter imaterial, de implementação de programas, planos e estudos8, ou das ações 

referentes à implementação de mobiliário urbano9. 

Excluíram-se desta estimativa as componentes de elaboração dos projetos técnicos, 

fiscalização e imprevistos e, ainda, a aquisição ou expropriação de terrenos e imóveis para a 

execução das intervenções. Também não estão incluídas as demolições, que dependem de 

levantamentos detalhados. 

  

 

8 Ações: 2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota; 2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana; e 5.1. Programa 
de dinamização cultural e comercial. 

9 Ação: 2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana. 
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Programa de financiamento 

A concretização da estratégia e dos objetivos definidos no presente documento tem subjacente 

a realização de um programa de investimentos associado a um conjunto de projetos e ações 

com tipologias e dimensões físicas e financeiras distintas. 

A concretização do referido plano de investimentos exige o envolvimento institucional e 

operacional das entidades públicas e dos atores privados10, bem como a ponderação e 

captação de meios financeiros disponíveis - públicos e privados - que permitam garantir a 

concretização dos objetivos definidos através da implementação dos projetos /ações 

considerados. 

O programa estabelecido no plano de investimento será concretizado, em grande parte, através 

de financiamento próprio do Município. Importa, contudo, destacar que existem diversos 

mecanismos de financiamento aos quais a Município poderá eventualmente recorrer. Neste 

ponto é realizada uma análise preliminar para a identificação da eventual participação de 

instrumentos de financiamento público na execução da intervenção agora proposta. Isto não 

significa a viabilidade de acesso a essa fonte de financiamento, que está sempre dependente 

da dotação orçamental e das condições específicas de elegibilidade constantes dos 

regulamentos e dos avisos concursais. 

De acordo com a natureza das intervenções, o financiamento da ORU poderá ser realizado 

através de diversas fontes de financiamento, tendo-se identificado cinco tipologias distintas: 

: Financiamento municipal; 

: Financiamento comunitário; 

: Outras fontes de financiamento; 

: Orçamento do Estado; 

: Financiamento privado. 

 

10 A promoção da reabilitação urbana constitui um objetivo estratégico e um desígnio nacional assumido no Programa 
do XIX Governo Constitucional. Além dos programas e instrumentos financeiros vocacionados para apoiar a reabilitação 
urbana e do quadro de benefícios fiscais associado aos impostos municipais sobre o património e decorrentes do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, os proprietários e investidores no domínio da reabilitação urbana têm ao seu dispor um 
conjunto de instrumentos de política de reabilitação urbana, quadro no qual se destaca o Regime Excecional da 
Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril). 
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O financiamento municipal abrange as ações promovidas pelo Município associadas ao 

investimento público na ARU e que serão alavancadas através de financiamento próprio. Não 

obstante, destaca-se que o financiamento destas ações poderá ser articulado com as 

prioridades de investimento definidas no atual quadro estratégico comum, bem como ser 

enquadrado em futuros programas e iniciativas públicas. 

O financiamento comunitário diz respeito a ações potencialmente enquadráveis nas prioridades 

de investimento definidas no Acordo Parceria Portugal 2020 e nos respetivos programas 

operacionais regionais e temáticos. Neste âmbito, o POR do Centro 2014-2020 (CENTRO 2020) 

é um instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento da região Centro. O CENTRO 2020 

organiza-se em 10 eixos prioritários, entre os quais quatro assumem especial relevância para a 

estratégia que se pretende alcançar para a ORU. São eles, o Eixo 5 – Fortalecer a coesão social 

e territorial, o Eixo 6 – Afirmar a sustentabilidade dos recursos (Sustentar), o Eixo 7 -Afirmar a 

sustentabilidade dos territórios (Conservar) e o Eixo 9 - Reforçar a rede urbana (Cidades). 

Neste contexto, a estratégia territorial e operacional definida para ARU pretende acompanhar e 

responder aos desafios definidos para o território da região Centro, que se corporizam nos 

documentos orientadores nacionais e regionais. Assim, parte dos projetos e ações 

estabelecidas no PERU encontram-se enquadrados no CENTRO 2020. Isto não significa a 

viabilidade de acesso a essa fonte de financiamento, que está sempre dependente da dotação 

orçamental e das condições específicas de elegibilidade constantes dos regulamentos e dos 

avisos concursais. 

Complementarmente ao financiamento previsto pelo CENTRO 2020, no Programa Operacional 

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR)11 são enquadráveis as ações 

que visam a promoção da eficiência energética nas infraestruturas públicas e no setor da 

habitação. 

Atendendo ao facto do presente quadro comunitário se encontrar na sua fase final, importa 

ressalvar a importância do futuro quadro comunitário 2021-2027, que também ele, em função 

das decisões da política comunitária, poderá vir a financiar algumas das operações propostas. 

 

11 Programa Operacional Temático criado para a operacionalização da Estratégia Portugal 2020. 



ALCOBAÇA | ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO URBANA 
DAS ARU DE SÃO MARTINHO DO PORTO, PATAIAS, CÓS, ALJUBARROTA E BENEDITA 

 
R4. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) 

DA ARU DE ALJUBARROTA 

                                              77 | 124 

 

Não obstante a preponderância do CENTRO 2020, foram igualmente consideradas outras 

fontes de financiamento, algumas criadas de forma a financiar intervenções em determinados 

domínios específicos. Neste contexto, importa destacar os programas e instrumentos 

financeiros no âmbito da reabilitação urbana, entre os quais se salienta o Instrumento Financeiro 

para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), criado para o período de 2014-2020, 

tendo como alvo o apoio às intervenções no edificado não elegíveis a apoios não reembolsáveis. 

Este instrumento dirige-se, equitativamente, a entidades privadas sem fins lucrativos e entidades 

públicas com intervenções não enquadráveis a fundo perdido e a entidades privadas 

(proprietários privados dos imoveis). 

Para além do IFRRU 2020, destacam-se os programas específicos do Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana (IHRU) destinados a dinamizar a reabilitação urbana e o mercado de 

arrendamento habitacional e a apoiar o acesso à habitação condigna, designadamente o 

Programa Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível, o Programa 1º Direito - Programa de 

Apoio ao Acesso à Habitação, o Programa Casa Eficiente 2020 e o Fundo Nacional de 

Reabilitação do Edificado. 

Por fim, destaca-se o financiamento afeto ao orçamento do Estado e ao setor privado, 

direcionado para a concretização das ações a promover pelo Estado e por entidades privadas 

(proprietários/ particulares), que constitui uma responsabilidade das mesmas e de acordo com 

os seus planos de financiamento. 

Em síntese, é possível destacar os seguintes programas e instrumentos financeiros 

vocacionados para apoiar a reabilitação urbana: 

: Programas operacionais regionais e temáticos (CENTRO 2020 e PO SEUR); 

: Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020); 

: Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível; 

: 1.º DIREITO - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação; 

: Programa Casa Eficiente 2020; 

: Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. 
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Programas operacionais regionais e temáticos (CENTRO 2020 e PO SEUR) 

No POR do Centro 2014-2020 destaca-se o Eixo Prioritário 9. Reforçar a rede urbana (Cidades), 

que visa a promoção de Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável (AIDU) em 

centros urbanos que os instrumentos de gestão estratégica territorial (PNPOT, PROT OVT e 

proposta do PROT Centro) colocam como centros urbanos de nível superior. 

Neste eixo prioritário destacam-se três prioridades de investimento (PI), que são 

contratualizadas com o Programa Operacional Regional através da elaboração e apresentação 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Alcobaça. São estas prioridades 

especificamente: 

: 4.5 - Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

territórios, nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade 

urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação; 

: 6.5 - Adoção de medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as 

cidades, recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas 

de reconversão,), a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução de ruído; 

: 9.8 - Concessão de apoio à regeneração física, económica e social das comunidades 

desfavorecidas em zonas urbanas e rurais. 

Ainda no POR Centro 2014-2020, destacam-se os eixos prioritários 5 (Aproximar e Convergir), 6 

(Sustentar) e 7 (Conservar) associados às seguintes prioridades de investimento: 

: Eixo Prioritário 5 (Aproximar e Convergir) / Prioridade de Investimento PI 9.7 - 

Investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais que contribuam para o 

desenvolvimento nacional, regional e local, a redução das desigualdades de saúde, a 

promoção da inclusão social através da melhoria do acesso aos serviços sociais, 

culturais e recreativos, e da transição dos serviços institucionais para os serviços de 

base comunitária. 

: Eixo Prioritário 6 (Sustentar) / Prioridade de Investimento 4.3 - A concessão de apoio à 

eficiência energética, à gestão inteligente da energia e à utilização das energias 

renováveis nas infraestruturas públicas, nomeadamente nos edifícios públicos, e no 

setor da habitação; 
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: Eixo Prioritário 7 (Conservar) / Prioridade de Investimento 6.3 - A conservação, proteção, 

promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural. 

O PO SEUR pretende contribuir especialmente na prioridade de crescimento sustentável, 

respondendo aos desafios de transição para uma economia de baixo carbono, assente numa 

utilização mais eficiente de recursos e na promoção de maior resiliência face aos riscos 

climáticos e às catástrofes. A estratégia preconizada para o PO SEUR traduz uma perspetiva 

multidimensional da sustentabilidade assente em 3 eixos estratégicos: 

: Eixo I - Apoiar a transição para uma economia com baixas emissões de carbono em 

todos os sectores; 

: Eixo II - Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de 

riscos; 

: Eixo III - Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020) 

A regeneração e a revitalização física, económica e social em zonas urbanas integram uma das 

áreas identificadas no Acordo de Parceria Portugal 2020 para utilização dos instrumentos 

financeiros, na prossecução dos objetivos específicos de melhoria do ambiente urbano, por via 

da reabilitação física do edificado destinado a habitação, comércio ou serviços, bem como do 

espaço público envolvente. 

O IFRRU 2020, constituído através da RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho, e cujas candidaturas 

de acesso estão abertas na sequência do Aviso publicado em 31 de outubro de 2017, é um 

veículo preferencial para maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados pelo 

Portugal 2020 e pelos respetivos programas operacionais temáticos e regionais, para o período 

2014-2020, nos domínios da regeneração e revitalização urbana. Assenta em dois planos de 

intervenção, em que as funções de gestão e de acompanhamento do instrumento financeiro 

são cometidas a uma estrutura de missão, a funcionar junto do IHRU, e as funções de 

apreciação e aprovação da política de investimento e do programa de ação do instrumento 

financeiro em causa, entre outras medidas, são asseguradas por um Comité de Investimento. 

O IFRRU 2020 destina-se a pessoas singulares ou coletivas, públicas ou privadas, incluindo os 

condomínios. As operações a financiar devem demonstrar viabilidade financeira e gerar receitas 
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líquidas positivas suficientes para amortizar o valor do financiamento do investimento. Os apoios 

são concedidos através de produtos financeiros, criados especificamente para este efeito por 

intermediários financeiros, a disponibilizar com condições mais favoráveis do que as condições 

de mercado. 

São cofinanciáveis as seguintes operações, localizadas dentro de uma ARU: 

: Reabilitação integral de edifícios, com idade igual ou superior a 30 anos, ou, no caso 

de idade inferior, que demonstrem um nível de conservação igual ou inferior a 2 (D.L n.º 

266-B/2012, de 31 de dezembro); 

: Reabilitação de espaços e unidades industriais abandonadas com vista à sua 

reconversão. 

A utilização a dar aos edifícios poderá ser para habitação própria, atividades económicas ou 

equipamentos de uso coletivo. Complementarmente podem ser apoiadas as intervenções em 

eficiência energética concretizadas no âmbito do projeto de reabilitação urbana de edifícios de 

habitação, que sejam identificadas em auditoria energética realizada para este efeito. 

Todas as operações que são objeto de financiamento devem ser apreciadas pelo Município. O 

protocolo de colaboração institucional celebrado com a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses prevê a criação de um ponto focal específico para o IFRRU 2020 e, nos casos em 

que tal se demonstre pertinente, a criação de um balcão (físico e/ou virtual) dedicado às 

operações financiáveis pelo IFRRU 2020. 

Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

Este Programa, com enquadramento na Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 

2 de maio, é da responsabilidade do IHRU e tem como objetivo o financiamento, através de um 

empréstimo de longo prazo, de operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou 

superior a 30 anos, situadas em ARU, que após reabilitação deverão destinar-se 

predominantemente a fins habitacionais e a frações a arrendamento em regime de renda 

condicionada. Podem também ser concedidos empréstimos para a reabilitação de edifícios 

com mais de 30 anos situados fora de ARU, desde que careçam de obras de reabilitação 

integral e sejam constituídos exclusivamente por frações habitacionais e respetivas partes 

acessórias. 
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São beneficiários qualquer pessoa singular ou coletiva, de natureza pública ou privada, que seja 

proprietária do edifício ou de parte do edifício a reabilitar ou que demonstre ser titular de direitos 

e poderes sobre o mesmo que lhe permitam onerá-lo e agir como dono de obra no âmbito de 

contratos de empreitada e que promova a operação de reabilitação por si ou em conjunto com 

outros contitulares. O empréstimo pode ascender a 90% do custo das operações, apresentando 

condições (maturidade, taxa de juro e período de carência) atrativas para o investidor. 

1.º DIREITO - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

O Programa 1.º Direito, gerido pelo IHRU, faz parte da Nova Geração de Políticas de Habitação, 

criada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 50-A/2018, de 2 de maio, sendo 

regulamentado pela Portaria n.º 230/2018, de 17 de agosto. Tem o objetivo de promover o 

acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem em situações habitacionais indignas 

e que não dispõem de capacidade financeira para encontrar uma solução habitacional 

condigna. O programa assenta na concessão de apoio financeiro aos atores públicos e 

assistenciais locais (municípios, empresas municipais, instituições particulares de solidariedade 

social), a associações de moradores e cooperativas de habitação e construção, constituídas 

por agregados familiares elegíveis ao abrigo do programa, e, ainda, diretamente aos próprios 

agregados familiares, para disponibilização de um leque diverso de soluções habitacionais a 

preços acessíveis, incluindo (e privilegiando) a reabilitação de prédios ou de frações para 

habitação ou de equipamentos sociais funcionalmente complementares de um 

empreendimento habitacional. 

É responsabilidade do Município efetuar o diagnóstico das situações habitacionais indignas 

existentes no território e, em conformidade, elaborar a Estratégia Local de Habitação que 

enquadra todos os apoios financeiros a conceder no seu território. O diagnóstico deve identificar 

os agregados familiares que vivem em condições habitacionais indignas e as ações de iniciativa 

pública que entende serem necessárias ao desenvolvimento de cada solução habitacional. A 

Estratégia Local de Habitação deverá priorizar as soluções habitacionais em que se devem 

enquadrar todos os pedidos de apoio ao abrigo do Programa 1.º Direito. 

Os pedidos de apoio financeiro devem ser apresentados ao Município, que com este 

enquadramento, os avalia e gere, e que envia as candidaturas ao IHRU, instruídas com os 

elementos essenciais à análise das mesmas, no quadro das regras e princípios do programa, 

com vista ao financiamento das correspondentes soluções habitacionais. 
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Programa Casa Eficiente 2020 

O Programa "Casa Eficiente 2020" visa conceder empréstimo em condições favoráveis a 

operações que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação 

particular, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos 

resíduos urbanos. As intervenções poderão incidir no envelope do edifício e nos seus sistemas. 

O Programa abrange intervenções nas áreas seguintes: 

: Melhoria da eficiência energética; 

: Utilização de energias renováveis; 

: Melhoria da eficiência hídrica; 

: Melhoria do desempenho ambiental em várias vertentes; 

: Gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Podem candidatar-se proprietários de prédios residenciais ou suas frações, bem como os 

respetivos condomínios. Os prédios podem localizar-se em qualquer ponto do território 

nacional. As operações podem incidir nas partes privadas ou nas partes comuns. Aplica-se a 

edifícios existentes destinados a ter como uso: 

: A habitação familiar (em edifícios coletivos ou unifamiliares); 

: A habitação em convivência (e.g., lares, orfanatos, conventos, casas de estudantes e 

similares). 

São excluídos os estabelecimentos hoteleiros (e.g., hotéis, hotéis apartamentos, pensões, 

estalagens, motéis, pousadas). As frações ou divisões não habitacionais apenas podem 

beneficiar do Programa se cumprirem cumulativamente as seguintes condições: 

: A operação incidir sobre a totalidade do prédio ou das partes comuns (g., isolamento 

de fachadas, substituição de vãos envidraçados, sistemas centralizados, reabilitação 

de redes prediais); 

: A área bruta das frações não habitacionais representar, no seu todo, menos de 50% da 

área bruta do edifício. 
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Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

Trata-se de um instrumento no âmbito da política de habitação e reabilitação urbana, criado 

através da RCM n.º 48/2016, de 1 de setembro, que visa dar uma resposta integrada a um 

conjunto alargado de objetivos de política pública; designadamente: (i) promover a reabilitação 

de edifícios e a regeneração urbana; (ii) combater o despovoamento dos centros urbanos e 

promover o acesso à habitação, em particular pela classe média; (iii) dinamizar o arrendamento 

habitacional; (iv) apoiar o comércio local, em particular o tradicional; (v) apoiar a retoma do setor 

da construção, a sua reorientação para a reabilitação e a criação de emprego no setor. 

É um Fundo Especial de Investimento Imobiliário, fechado e de subscrição particular, orientado 

para o desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis e para a promoção do 

arrendamento, tendo em vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos. 

Tem como princípios de intervenção a sustentabilidade económica e rentabilidade dos 

investimentos, um forte controlo do risco, a transparência, o rigor informativo e a proteção dos 

investidores, e como principal objetivo um investimento mínimo de 60% da área reabilitada 

destinado ao arrendamento para habitação permanente, a disponibilizar em condições que 

permitam o acesso da classe média, e o investimento restante em área destinada ao comércio 

e serviços tradicionais e a outras tipologias de habitação, regras de afetação que devem 

verificar-se tanto em termos globais como por município. 

Este instrumento permite aos participantes que nele integrem os seus imóveis promover a 

reabilitação dos mesmos e obter rendimentos sem aumentar os seus níveis de endividamento, 

podendo ser acordada a reaquisição do imóvel após a rentabilização do investimento efetuado. 

Possibilita um investimento de baixo risco, com objetivos de rentabilidade interessantes e que 

contribui, paralelamente, para a concretização de objetivos de políticas públicas nacionais. 

Embora na fase atual apenas possam participar no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado 

as entidades públicas e do terceiro setor, está previsto o seu alargamento, numa segunda fase, 

às entidades privadas, incluindo pessoas singulares. 

De seguida apresenta-se uma tabela indicativa das potenciais fontes de financiamento para 

cada ação proposta (Tabela 9). 
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Tabela 9. Potenciais fontes de financiamento, por ação. 

Fonte: SPI, 2019 

Ação 

 

Tipo de intervenção 

 Potencial Fonte de Financiamento 

  Municipal Comunitário 
Orçamento do 

Estado 

Outras fontes 
diversas de 

financiamento 
Privado 

1.1. Museu de Aljubarrota 
 

Equipamento - Reabilitação 
 • •   •   

1.2. Centro Interpretativo Brites de Almeida 
 

Equipamento - Reabilitação 
 • •   •   

1.3. Espaço multiusos 
 

Equipamento - Reabilitação 
 • •   •   

2.1. Requalificação da Praça do Pelourinho e da Praça Brites de Almeida  Espaço público 
 • •       

2.2. Valorização do adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres 
 

Espaço público 
 • •       

2.3. Harmonização da imagem urbana da vila - Vias asfaltadas 
 

Espaço público 
 • •       

2.4. Harmonização da imagem urbana da vila - Restantes vias 
 

Espaço público 
 • •       

2.5. Projeto luminotécnico da Vila de Aljubarrota 
 

Estudo; Ação imaterial 
 •         

2.6. Estudo e instalação de sinalética urbana 
 

Estudo; Espaço público - Sinalética urbana 
 • •       

3.1. Parque urbano de Aljubarrota (1ª fase) 
 

Espaço verde 
 • •       

3.2. Jardim Brites de Almeida 
 

Espaço verde 
 • •       

3.3. Parque de merendas (junto à Fonte do Truil) 
 

Espaço verde 
 • •       

4.1. Reabilitação do edificado degradado 
 

Edificado - Reabilitação 
   •   • • 

4.2. Centro de Saúde de Aljubarrota 
 

Equipamento - Construção 
 • • •     

4.3. Programa de promoção e de dinamização da ORU  Programa; Ação imaterial  N/A N/A N/A N/A N/A 

5.1. Programa de dinamização cultural e comercial 
 

Programa; Ação imaterial 
 •     •   

5.2. Reforço dos níveis de participação, de intervenção e de envolvimento dos atores locais  Ação imaterial  N/A N/A   N/A N/A 

  
 

 
     

N/A - Não aplicável    
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4.6. Modelo de gestão e execução 

De acordo com o RJRU, as ORU devem ser coordenadas e geridas por uma entidade gestora12. 

Esta entidade gestora poderá assumir dois tipos distintos: uma empresa do sector empresarial 

local ou o próprio município13. 

Atendendo às caraterísticas da ORU proposta e aos projetos estruturantes considerados, 

propõe-se que seja o Município de Alcobaça a assumir diretamente as funções de entidade 

gestora. 

Complementarmente, atendendo a que a ORU assenta o seu programa num conjunto de 

projetos de iniciativa eminentemente pública, de iniciativa municipal, e que se pretende que 

alavanquem o investimento privado, propõe-se um modelo de execução por iniciativa de 

entidade gestora, a Câmara Municipal de Alcobaça. 

Note-se que, apesar de ser de iniciativa da Câmara Municipal, o sucesso da ORU implicará uma 

forte articulação e coresponsabilização com proprietários e demais atores relevantes. 

Será, por isso, importante desenvolver esforços de coordenação e a procura de 

complementaridades entre diferentes intervenientes, procurando uma confluência de interesses 

entre as várias ações de iniciativa pública e entre estas e as ações de iniciativa privada, 

permitindo, em diversos projetos, a concretização de parcerias de diverso tipo, cuja 

possibilidade está consignada no regime jurídico já referido. 

Atendendo às exigências da implementação da ORU Sistemática e ao facto de a Câmara 

Municipal assumir diretamente as funções de entidade gestora, propõe-se a criação de uma 

unidade orgânica flexível, denominada Unidade de Reabilitação Urbana, onde se organizam 

os serviços relacionados com a reabilitação urbana no concelho. 

A este propósito importa referir que, de acordo com o RJRU14, “quando a entidade gestora da 

operação de reabilitação urbana for o município, pode ser criada uma unidade orgânica flexível, 

 

12 RJRU, Art.º 9º. 

13 RJRU, Art.º 10º. 

14 RJRU, Art.º 53º-B. 
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interna ao município e constituída especialmente para apreciar o procedimento simplificado de 

controlo prévio, nos termos da alínea a) do artigo 7o e dos artigos 8o e 10o do Decreto-Lei no 

305/2009, de 23 de outubro”. 

O RJRU refere ainda que “a unidade orgânica flexível deve integrar técnicos com as 

competências funcionais necessárias à apreciação de todo o procedimento de comunicação 

prévia, nomeadamente as necessárias para a análise da conformidade das operações 

urbanísticas com as normas legais e regulamentares aplicáveis”. 

Neste caso, “o presidente da câmara municipal ou os vereadores, se houver delegação de 

competências nestes, podem delegar ou subdelegar, consoante os casos, no dirigente 

responsável pela unidade orgânica flexível a competência para admitir ou rejeitar a comunicação 

prévia”. 

O desenvolvimento dos projetos propostos no âmbito da ORU beneficiará da existência de uma 

estrutura multidisciplinar que permita definir e acompanhar as intervenções, numa lógica 

coerente e articulada, assegurando a coordenação de diferentes aspetos e especialidades com 

elevada complexidade técnica. 

Esta Unidade de Reabilitação Urbana terá como responsabilidade assegurar a implementação 

dos benefícios associados à ARU, assim como a agilização dos processos de reabilitação, 

nomeadamente no que se relaciona com os procedimentos internos da autarquia. 

De salientar que será fundamental que a Unidade de Reabilitação Urbana assuma uma postura 

ativa na promoção da intervenção dos residentes e de outros atores privados, no sentido da 

promoção da reabilitação, mantendo a coerência prevista na intervenção. São, desde já, 

questões a destacar: 

: Identificação e captação de possíveis investidores; 

: Criação de uma “bolsa de imóveis” na ARU, identificando edifícios de intervenção 

prioritária; 

: Estabelecimento de acordos com fornecedores de materiais no sentido de os conseguir 

a preços reduzidos; 

: Montagem de uma bolsa de projetistas e de empresas construtoras na área da 

reabilitação; 
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: Estabelecimento de protocolos com instituições bancárias de referência; 

: Desenvolvimento de programas específicos de apoio à reabilitação e ao arrendamento; 

: Envolvimento e auscultação dos proprietários e atores locais; 

: Divulgação e disseminação de apoios e oportunidades de financiamento, entre outros. 

Importa referir que será da responsabilidade desta Unidade a realização do acompanhamento 

e avaliação da ORU. Deste modo deverá elaborar anualmente um relatório de monitorização de 

operação de reabilitação em curso, o qual deve ser submetido à apreciação da Assembleia 

Municipal (RJRU, Art.º 20º-A). 

Neste campo, salienta-se que será obrigatório que a cada cinco anos de vigência da ORU, a 

Câmara Municipal submeta à apreciação da Assembleia Municipal não só um relatório de 

avaliação da sua execução, como, se for caso disso, uma proposta de alteração do respetivo 

instrumento de programação (RJRU, Art.º 20º-A). 

 

4.7. Medidas de gestão territorial e urbanística 

A ARU, face às características e às potencialidades de revitalização urbana e de reconversão e 

transformação urbanística evidenciadas, exige a conceção e concretização, num período 

indicativo de 10 anos, de uma operação que envolve: 

: Um PERU claro e preciso, com programas inovadores em matéria de habitação e de 

intervenção social, com a capacidade de atração de novos investimentos e atividades 

económicas, articulado com a perspetiva de desenvolvimento integrado do território; 

: A adequação dos instrumentos de gestão do território aos desígnios do PERU; 

: A existência de uma estrutura com a responsabilidade de assegurar a concretização do 

projeto, e com o adequado suporte técnico; 

: A vontade do Município de exercer os novos poderes que lhe são conferidos, no quadro 

da definição da ORU Sistemática; 

: A construção do modelo económico da operação. 
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A elaboração deste Programa evidenciou um conjunto de questões que deverão ser articuladas 

com os diferentes instrumentos de gestão territorial vigentes, particularmente com o PDM e com 

o quadro da sua revisão. 

Assim, identifica-se a necessidade de implementar medidas de gestão territorial e urbanística 

de forma a garantir uma resposta aos seguintes temas: 

: Identificação dos conjuntos urbanos a preservar e a requalificar; 

: Definição de orientações sobre a ocupação de vazios urbanos e de logradouros e 

análise dos eventuais direitos existentes; 

: Definição das condições mínimas de habitabilidade a considerar na reabilitação do 

edificado existente; 

: Definição das necessidades, tipologias e locais de realojamento; 

: Redefinição da estrutura verde; 

: Redefinição da rede de mobilidade, tendo em conta as articulações funcionais do 

território. 

 

4.8. Quadro de benefícios fiscais 

Incentivos relativos aos impostos municipais sobre o património 

De acordo com o RJRU, a delimitação de uma ARU obriga à definição, pelo Município, dos 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, designadamente o 

imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as transmissões onerosas 

de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável. 

O Estatuto de Benefícios Fiscais (EBF), no seu artigo 45.º (Prédios Urbanos Objeto de 

Reabilitação)15, estabelece o quadro de benefícios fiscais aplicável a estes impostos municipais, 

que seguidamente se descreve de forma sucinta. 

 

15 Na redação dada pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2019. 
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IMI e IMT (Artigo 45.º do EBF) 

Benefícios e requisitos de acesso: 

Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 anos ou localizados em 

ARU, podem aceder aos seguintes benefícios: 

: Isenção de IMI por um período de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das 

obras de reabilitação. A isenção é renovável por mais 5 anos, a requerimento do 

proprietário, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou 

a habitação própria e permanente. 

: Isenção do IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, 

desde que estas se iniciem no prazo máximo de 3 anos após a sua aquisição, bem 

como na primeira transmissão após a intervenção de reabilitação, nos imóveis 

destinados a arrendamento habitacional permanente, ou, quando localizados em ARU, 

destinado habitação própria e permanente. 

Para efeitos de concessão dos incentivos referidos ao nível do IMI e IMT, estes prédios urbanos 

ou frações autónomas terão que preencher cumulativamente as seguintes condições: 

: Ser objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do RJRU, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, ou do regime excecional do 

Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 

: Em consequência da intervenção prevista no ponto anterior, o respetivo estado de 

conservação estar dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um 

nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro16, 

e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica 

aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 

 

16 Os referidos níveis associados ao estado de conservação do imóvel são os seguintes: 5 – Excelente; 4 – Bom; 3 – 
Médio; 2 – Mau; 1 – Péssimo. 
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de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do 

disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 

Adicionalmente contempla-se a possibilidade de redução a metade das taxas devidas pela 

avaliação do estado de conservação, necessária para justificar a atribuição dos benefícios 

identificados supra17. 

 

Outros incentivos decorrentes do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

São conferidos aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios 

(ou frações) localizados em ARU, outros benefícios fiscais aplicáveis à reabilitação urbana, nos 

termos estabelecidos na legislação aplicável, designadamente os estabelecidos no código do 

IVA e no artigo 71.º do EBF (Incentivos à reabilitação urbana), conforme seguidamente se 

descrevem. 

IVA (Código do IVA – Lista I (verbas 2.23 e 2.24)). 

Benefícios e requisitos de acesso: 

Aplicação de taxa reduzida de IVA de 6% nos seguintes casos: 

: Empreitadas de reabilitação urbana, tal como definida em diploma específico, 

realizadas em imóveis ou em espaços públicos localizados em áreas de reabilitação 

urbana (áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística, zonas de intervenção 

das sociedades de reabilitação urbana e outras) delimitadas nos termos legais, ou no 

âmbito de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional. 

: Empreitadas de reabilitação de imóveis que, independentemente da localização, sejam 

contratadas diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado pela sua 

sociedade gestora, ou pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, 

I. P.), bem como as que sejam realizadas no âmbito de regimes especiais de apoio 

 

17 Nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 45º do EBF. 
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financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de programas apoiados 

financeiramente pelo IHRU, I. P. 

 

IRS (Artigo 71.º do EBF) 

Benefícios e requisitos de acesso: 

: Dedução à coleta, até ao limite de 500€, de 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário relacionados com a reabilitação de imóveis localizados em “área de 

reabilitação urbana” e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação ou imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos 

termos dos artigos 27.º e seguintes do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) 

que sejam objeto de ações de reabilitação. 

: Tributação à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, das 

mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em 

área de reabilitação urbana.  

: Tributação à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, dos rendimentos 

prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português, 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em “área de 

reabilitação urbana”, recuperados nos termos das respetivas estratégias de reabilitação 

ou imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos 

artigos 27.º e seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação. 

 

Para efeitos de concessão dos incentivos referidos ao nível do IRS, as ‘ações de reabilitação’ 

devem corresponder a intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no RJRU, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, em imóveis que cumpram uma 

das seguintes condições: 

: Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima 

do verificado antes do seu início;  

: Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos dois anos 

anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo 

das obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 
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25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para 

habitação permanente. 

 

Fundos de investimento imobiliário (Artigo 71.º do EBF) 

Benefícios e requisitos de acesso: 

: Isenção de IRC para os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de 

investimento imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional, desde que 

constituídos entre 1 de janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75% 

dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações de reabilitação realizadas nas 

áreas de reabilitação urbana. 

: Retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10%, para os rendimentos respeitantes 

a unidades de participação nos fundos de investimento referidos, pagos ou colocados 

à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou mediante operação 

de resgate, excetuando as situações referidas no EBF. 

: Tributação à taxa de 10% do saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias 

resultantes da alienação de unidades de participação nos fundos de investimento 

referidos quando os titulares sejam entidades não residentes a que não seja aplicável 

a isenção prevista no EBF ou sujeitos passivos de IRS residentes em território português 

que obtenham os rendimentos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou 

agrícola e não optem pelo respetivo englobamento. 

 

Estes incentivos fiscais são aplicáveis aos imóveis objeto de ações de reabilitação iniciadas 

após 1 de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 2020.  

Para efeitos de concessão dos incentivos referidos ao nível do IRC, as ‘ações de reabilitação’ 

devem corresponder a intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no RJRU, 

estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, em imóveis que cumpram uma 

das seguintes condições: 

: Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima 

do verificado antes do seu início;  
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: Um nível de conservação mínimo ‘bom’ em resultado de obras realizadas nos dois anos 

anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo 

das obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 

25% do valor patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para 

habitação permanente. 

 

Potenciais medidas a adotar pelo Município 

O Município pode disponibilizar um conjunto adicional de medidas de estímulo à reabilitação 

urbana. Elencam-se algumas das medidas que poderão vir a ser adotadas na implementação 

da ORU, mediante inclusão em Regulamento Municipal: 

: Isenção ou redução do pagamento da taxa de ocupação de domínio público.  

: Isenção ou redução das taxas devidas pelo licenciamento/autorização/admissão da 

comunicação prévia de operações urbanísticas. 

: Majoração da taxa de IMI fixada anualmente pelo Município para os prédios urbanos 

degradados ou em ruína para os quais a Câmara Municipal tenha determinado a 

execução de obras de conservação necessárias à correção das más condições de 

segurança e de salubridade, ao abrigo do disposto no Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação (n.º 2, artigo 89.º). 

: Majoração da taxa de IMI fixada anualmente pelo Município nos casos dos prédios 

urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e dos prédios em ruínas, nos 

termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código do IMI, na redação dada pelo artigo 141.º da 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 

: Apoio técnico municipal, ao nível do aconselhamento, no desenvolvimento do projeto e 

instrução do processo de reabilitação urbana. 
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5. Caracterização e diagnóstico 

Na ARU de Aljubarrota, as subsecções estatísticas selecionadas (definidas pelo INE, e 

apresentadas através da BGRI18 de 2001 e 2011) ultrapassam consideravelmente os limites 

definidos, sendo esta a única forma de conseguir obter dados mais detalhados, que não à 

freguesia. Assim, os dados gerais seguidamente apresentados, correspondem a uma 

aproximação por excesso à área de intervenção e abrangem um total de 17 subsecções 

estatísticas19.  

Apesar da influência territorial das subsecções selecionadas ser superior aos limites da ARU, 

considera-se que esse facto não é suficiente para distorcer os dados gerais estatísticos do 

território (Figura 11). 

 

18 Base Geográfica de Referenciação de Informação. 

19 Códigos BGRI das subsecções estatísticas (INE 2011): 

10011300118; 10011300117; 10011300116; 10011300115; 10011100102; 10011100111; 10011300124; 10011300123; 
10011100110; 10011300122; 10011300121; 10011100108; 10011100107; 10011100106; 10011100105; 10011300120; 
10011100104. 
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Figura 11. ARU de Aljubarrota – subsecções estatísticas. 

Fonte: SPI, 2019 
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5.1.Análise demográfica e socioeconómica 

A análise efetuada à freguesia de Aljubarrota20 considera o somatório dos dados 

correspondentes às antigas freguesias de São Vicente de Aljubarrota e de Prazeres de 

Aljubarrota, existentes à data dos censos de 2001 e 2011. 

População e estrutura familiar 

Em 2011, a freguesia de Aljubarrota contabilizava um total de 6.639 habitantes, representando 

11,7% da população residente no concelho (56.693 habitantes) (INE, 2011). Em igual período, 

a população que residia na área de referência da ARU de Aljubarrota, representava cerca de 

4,5% da população residente na freguesia de Aljubarrota (298 habitantes). A área de referência 

da ARU apresentou uma variação populacional positiva de cerca de 13,74%, passando de 262 

habitantes, em 2001, para 298, em 2011 (Tabela 10). 

Tabela 10. População residente na área de referência da ARU de Aljubarrota e na freguesia 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2001 e 2011 

Unidade Territorial 
População residente 

2001 
População residente 

2011 
Variação 

(%) 
Peso do 

concelho (%) 

Freguesia de Aljubarrota 5.978 6.639 11,1 11,7 

Área de referência da ARU de 
Aljubarrota 

262 298 13,7 0,5 

No que concerne à estrutura familiar (INE, 2011), residiam no interior da área de referência da 

ARU 127 famílias clássicas, o que representava cerca de 4,9% das famílias clássicas da 

Freguesia de Aljubarrota (2.568 famílias clássicas) e cerca de 0,6% das famílias residentes no 

concelho de Alcobaça (21.908 famílias clássicas). 

À data, na área de referência da ARU de Aljubarrota a percentagem de famílias clássicas com 

1 ou 2 pessoas era de 64% (78 famílias), realidade ligeiramente superior à percentagem 

verificada ao nível da freguesia (55% e 1.346 famílias) e do concelho (56% e 11.642 famílias) 

(Figura 12). 

 

20 Freguesia objeto de reorganização administrativa territorial autárquica, através da Lei nº22/2012 de 30 de maio, que 
aprova o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, operacionalizada pela Lei nº 11-
A/2013, de 28 de janeiro, que dá cumprimento à obrigação da reorganização administrativa do território das freguesias. 
A freguesia de Aljubarrota agrega as antigas freguesias de São Vicente de Aljubarrota e de Prazeres de Aljubarrota. 



ALCOBAÇA | ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO URBANA 
DAS ARU DE SÃO MARTINHO DO PORTO, PATAIAS, CÓS, ALJUBARROTA E BENEDITA 

 
R4. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) 

DA ARU DE ALJUBARROTA 

                                              97 | 124 

 

 

Figura 12. Famílias clássicas, até 4 pessoas, residentes na área de referência da ARU, na Freguesia de Aljubarrota e 
no Concelho de Alcobaça, em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da população 2011 

 

Estrutura etária da população 

Na área de referência da ARU de Aljubarrota, cerca de 49,7% da população residente (148 

indivíduos) estava inserida no grupo etário dos 25 aos 64 anos de idade, valor percentual inferior 

ao observável na freguesia (54,6% e 3.623 indivíduos) e no concelho (54,2% e 30.710 

indivíduos). Cerca de 31,2% da população residente na área de referência da ARU tinha mais 

de 65 anos de idade (93 indivíduos), apresentando um índice de envelhecimento21 de 290,6, 

valor superior ao registado para a freguesia (117,1) e para o concelho (141,3) (Tabela 11). 

Tabela 11. População residente, por grupos etários em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011 

Unidade Territorial 0-14 Anos 15-24 Anos 24-64 Anos Mais de 65 anos 

Concelho de Alcobaça 8.282 5.995 30.170 11.706 

Freguesia de Aljubarrota 1.067 700 3.623 1.249 

Área de referência da ARU de Aljubarrota 32 25 148 93 

 

 

21 Relação entre a população idosa e a população jovem, definida habitualmente como o quociente entre o número de 
pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades compreendias entre os 0 e os 14 anos. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Área de referência da ARU de Aljubarrota

Freguesia de Aljubarrota

Concelho de Alcobaça

Famílias Clássicas com 1 ou 2 pessoas Famílias  Clássicas com 3 ou 4 pessoas
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Estrutura socioeducativa 

Na área de referência da ARU de Aljubarrota, o nível de instrução mais representativo do grau 

de escolarização da população residente é o 1º ciclo do ensino básico (36,6% e 109 habitantes), 

seguido do 3º ciclo do ensino básico (13,4% e 40 habitantes) e do 2º ciclo do ensino básico 

(12,8% e 38 habitantes) (INE, 2011). 

Em 2011, a população com o ensino superior completo residente na área de referência da ARU 

representava 11,4% dos habitantes (34 habitantes), percentagem superior à registada na 

freguesia (6,9% e 458 habitantes) e no concelho (8% e 4.559 habitantes). A população que não 

sabe ler e escrever representava, em igual período, 7,7% da população residente no território 

de referência da ARU (23 habitantes), valor percentual superior ao registado na freguesia (5,6% 

e 372 habitantes) e no concelho (5,7% e 3.210 habitantes) (Tabela 12). 

Tabela 12. Nível de escolaridade completa da população residente em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 2011 

Nível de escolaridade 
completa 

Conselho de Alcobaça 
(%) 

Freguesia de 
Aljubarrota (%) 

Área de referência da 
ARU de Aljubarrota (%) 

Não sabe ler/escrever 5,7 5,6 7,7 

E.B. 1º Ciclo 28,8 29,3 36,6 

E.B. 2º Ciclo 13,4 13,9 12,8 

E.B. 3º Ciclo 16,8 16,7 13,4 

Ensino Secundário 12,7 11,3 6,7 

Ensino Pós-Secundário 0,8 0,8 1 

Ensino Superior 8 6,9 11,4 

 

Emprego e desemprego 

Em 2011, a população ativa na área de referência da ARU de Aljubarrota representava cerca de 

45,6% da população residente (136 habitantes), valor percentual próximo ao registado na 

freguesia e no concelho (46,9% e 46,2%, respetivamente). Da população ativa residente no 

território de referência da ARU, 89% encontrava-se empregada (121 habitantes) e 11% estava 

desempregada (15 habitantes), valor percentual de população desempregada muito próximo 

ao verificado na freguesia (10,7% e 332 habitantes) e idêntico ao apurado no concelho (11% e 

2.878 habitantes) (Tabela 13). 
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Tabela 13. Emprego e desemprego da população residente em 2011 

INE, Recenseamento Geral da População, 2011 

Unidade territorial 
População ativa 

População 
empregada 

População 
desempregada 

Nº % Nº % Nº % 

Concelho de Alcobaça 26.181 46,2 23.303 89 2.878 11 

Freguesia de Aljubarrota 3.115 46,9 2.783 89,3 332 10,7 

Área de referência da ARU de 
Aljubarrota 

136 45,6 121 89 15 11 

A análise da distribuição da população residente empregada por setores de atividade 

económica22, identifica um claro predomínio de população residente a exercer a sua atividade 

profissional no setor terciário. Na área de referência da ARU de Aljubarrota, cerca de 67,8% da 

população residente trabalhava no setor terciário (82 trabalhadores), percentagem superior à 

verificada na freguesia (58,3 e 1.622 trabalhadores) e no concelho (57,6% e 13.431 

trabalhadores). O peso do setor primário é reduzido no território de referência da ARU, incidindo 

apenas em 5,8% da população empregada (7 trabalhadores) (Figura 13). 

 

Figura 13. População empregada por setores de atividade económica, em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População 2011 

 

 

 

 

22 Segundo o INE, o setor primário incorpora as atividades económicas que se relacionam com a agricultura, a produção 
animal, a caça, a floresta e a pesca, o setor secundário as atividades económicas que se relacionam com a indústria, a 
construção, a energia e a água e o setor terciário as atividades económicas que se relacionam com os serviços.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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5.2. Análise urbana 

Edificado 

Levantamento de campo 

O levantamento de campo abrangeu a totalidade do edificado da ARU23, possibilitando um 

conhecimento preciso e pormenorizado da ocupação urbana do território de intervenção. O 

levantamento de campo incidiu sobre o edificado com níveis de conservação que justificam uma 

intervenção prioritária, na medida em que prejudicam a imagem urbana e levantam problemas 

de segurança e salubridade. A saber: 

: Mau – Edifício que necessita de obras profundas nas coberturas e que apresenta fissuras 

ou outras patologias; 

: Péssimo / Ruína – Edifício totalmente ou parcialmente colapsado. 

Esta análise foi sustentada numa observação exterior dos edifícios, dos elementos visíveis (e.g. 

fachadas, coberturas e caixilharias), e não contempla qualquer avaliação estrutural. Não foi 

incluída a observação das patologias que possam afetar a estrutura e os espaços interiores, 

nem as condições interiores de habitabilidade, admitindo-se que a introdução dessa informação 

poderia implicar uma classificação mais penalizadora do estado de conservação. 

Esta análise serve para se obter uma primeira aproximação ao estado geral de conservação dos 

edifícios, e não substitui a avaliação da Câmara Municipal no âmbito das vistorias a realizar na 

certificação do estado dos imóveis, para efeitos do D.L. n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

A base de dados resultante do levantamento de campo é composta apenas pelos edifícios que 

confrontam com as vias e com acesso público, não integrando construções precárias (e.g. 

barracas, telheiros) e vestígios de construções (e.g. edifícios colapsados). 

Com o objetivo de efetuar um mapeamento da localização das atividades económicas na área 

de intervenção e dos locais com maior incidência de edifícios devolutos, identificando os 

 

23 De acordo com a base cartográfica fornecida pela CMA. Os polígonos do edificado da base de dados podem incluir 
outras construções (anexos, garagens, barracas, telheiros, entre outras). 
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principais eixos de atividade económica da ARU e as zonas onde se verificam maiores 

concentrações de edificado vago, os dados funcionais recolhidos ao nível do edifício refletem 

os usos que estão relacionados diretamente com o espaço público (rua) e potenciam as 

dinâmicas urbanas. 

Neste sentido, independente da predominância do uso ou do número de frações do edifício, o 

levantamento funcional do edificado incide sobre as seguintes tipologias de uso que se 

verificam apenas ao nível do rés-do-chão dos imóveis: 

: Equipamento; 

: Atividades económicas/ serviços24; 

: Devoluto; 

: Outros usos. 

De um universo de 691 construções25, através do levantamento de campo, foram identificados 

331 edifícios, tendo sido recolhidos, para cada um deles, dados relativos às suas caraterísticas 

físicas (estado de conservação, número de pisos) e funcionais (usos e funções predominantes 

ao nível do rés-do-chão) do edificado. 

Em síntese, na ARU verifica-se que cerca de 8% do edificado apresenta um estado de 

conservação mau e ruína (25 edifícios), localizando-se maioritariamente ao longo da rua Direita 

(Figura 14). 

Tabela 14. ARU – Levantamento do estado de conservação do edificado. 

Fonte: SPI, 2019 

Estado de conservação Un % 

Mau 16 4,8 

Ruína 9 2,7 

Em Obra 1 0,3 

Outros 305 92,1 

Total 331 100 

 

24 Agrupa a generalidade dos usos afetos à atividade económica (e.g. Comércio, Serviços, Restauração, Indústria, etc.) 
e que representam pequenas empresas ou estabelecimentos comerciais presentes no interior da área de intervenção. 

25 De acordo com a base cartográfica fornecida pela CMA. Este valor abrange todos os polígonos da base de dados, 
podendo estar incluídas outras construções (anexos, garagens, barracas, telheiros, entre outras). 
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Figura 14. ARU - Estado de conservação do edificado. 

Fonte: SPI, 2019 

Em relação aos usos, a zona envolvente ao largo do Pelourinho é aquela que apresenta maior 

concentração de atividades económicas/serviços, bem como a que concentra um maior número 

de equipamentos. A localização dos edifícios devolutos (ao nível do piso térreo) apresenta uma 

maior concentração ao longo da rua Direita (Figura 15). 
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Tabela 15. Levantamento de campo do edificado - Usos. 
Fonte: SPI, 2019 

Usos Un % 

Atividades económicas / Serviços 8 2,4 

Equipamento 11 3,3 

Devoluto 35 10,6 

Outros usos 277 83,7 

Total 331 100 

 

 

Figura 15. ARU - Usos do edificado. 

Fonte: SPI, 2019 



ALCOBAÇA | ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO URBANA 
DAS ARU DE SÃO MARTINHO DO PORTO, PATAIAS, CÓS, ALJUBARROTA E BENEDITA 

 
R4. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) 

DA ARU DE ALJUBARROTA 

                                              104 | 124 

 

Recenseamento geral da habitação 

Adicionalmente ao levantamento de campo, a análise ao edificado foi complementada com 

recurso aos dados do INE, dos Censos de 2011, referentes às 17 subsecções estatísticas 

abrangidas pela ARU. Isto permite uma análise aproximada à realidade do território em termos 

de número de alojamentos, dinâmica construtiva e tipo de estruturas do edificado. 

A ARU de Aljubarrota (área de referência) englobava, em 2011, um conjunto de 174 edifícios, 

maioritariamente de uso habitacional (160 exclusivamente habitacionais, 9 parcialmente 

habitacionais e 5 não habitacionais), e um total de 184 alojamentos familiares (Tabela 16). 

Tabela 16 Caracterização estatística da ARU de Aljubarrota (área territorial de referência).  

Dados: INE, Censos 2011 

ARU Superfície de referência (ha) Alojamentos Edifícios 

Aljubarrota 59,8 184 174 

Os dados estatísticos retratam um parque edificado envelhecido, em que a grande maioria dos 

edifícios presentes na área de referência da ARU tem uma idade superior a 30 anos (74,7%). 

Deste universo, é importante referir, que quase metade dos imóveis têm mais de 60 anos (Tabela 

17). 

Tabela 17. Data de construção dos edifícios na área de referência da ARU de Aljubarrota.  

Dados: INE, Censos 2011 

Data de construção Unidades % 

Até 1945 61 35,1 

Entre 1946 e 1980 69 39,7 

Entre 1981 e 2000 36 20,7 

Entre 2001 e 2011 8 4,6 

Cerca de 76% dos edifícios presentes assenta na construção em alvenaria, maioritariamente 

com placa. Não obstante, o número das estruturas construtivas de menor resistência (adobe ou 

pedra solta e alvenaria sem placa) constituíam um valor relevante no tecido edificado da área 

de referência da ARU, cerca de 16% (Tabela 18). 
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Tabela 18. Tipo de construção dos edifícios na área de referência da ARU de Aljubarrota. 

Dados: INE, Censos 2011 

Tipo de construção Unidades % 

Betão armado 13 7,5 

Alvenaria com placa 133 76,4 

Alvenaria sem placa 25 14,4 

Adobe ou pedra solta 3 1,7 

Outro tipo de estrutura 0 - 

Trata-se de um conjunto urbano histórico, composto por construções antigas, que geralmente 

apresentam patologias específicas que condicionam o estado de conservação do edificado e 

que exigem uma intervenção de reabilitação mais profunda. 

 

Património imóvel 

O concelho de Alcobaça possui um vasto património arquitetónico e arqueológico, dos quais 

se destacam com maior predominância os exemplares de arquitetura religiosa (igrejas, 

mosteiros, capelas, entre outros) e alguns exemplares de arquitetura civil (edifícios senhoriais) 

e urbana (pelourinhos e fontes). No âmbito da elaboração deste trabalho apenas se irão 

identificar e caraterizar os elementos patrimoniais que se encontram no interior da ARU de 

Aljubarrota. 

O património a seguir apresentado foi classificado pela Direção-Geral do Património Cultural 

(DGPC), de acordo com o estabelecido na Lei n.º 107/2011 de 8 de setembro, que rege as 

bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural a nível nacional. 

A sua classificação centra-se essencialmente numa categoria - Imóveis de Interesse Público 

(IIP) - que integra 3 imóveis. Destacam-se ainda 12 imóveis que apesar de não serem 

classificados pela DGCP, consideram-se relevantes para esta análise (Figura 16). 
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Figura 16. Património imóvel classificado na ARU 

Fonte: SPI, 2019 (com base nos dados da DGPC e Revisão do PDM) 
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Segue-se uma breve descrição dos imóveis mais emblemáticos e que se encontram 

classificados como Imóveis de Interesse Público. 

 

Fonte: SPI, 2019 

Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres 

Decreto n.º 42 255, DG, I Série n.º 105, de 8-05-1959 

Portaria n.º 45/2014, DR, 2ª Série, n.º 14, de 21-01-2014 - 

Classificação da ZEP da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, da 

Janela manuelina integrada num prédio na Rua Direita e do 

Pelourinho de Aljubarrota 

Considerada como um dos mais importantes testemunhos 

da época medieval, a edificação original da Igreja de Nossa 

Senhora dos Prazeres remonta ao séc. XIII, segundo o 

portal de influência românica do alçado principal. A igreja foi 

tendo, ao longo dos anos, diversas fases construtivas, onde 

se destacam, no séc. XVIII, os elementos estéticos de maior 

relevância do período barroco, entre eles os retábulos de 

período Joanino. 

 

Fonte: SPI, 2019 

Pelourinho de Aljubarrota 

Decreto n.º 23 122, DG, I Série n.º 231, de 11-10-1933 

Portaria n.º 45/2014, DR, 2ª Série, n.º 14, de 21-01-2014 - 

Classificação da ZEP da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, da 

Janela manuelina integrada num prédio na Rua Direita e do 

Pelourinho de Aljubarrota 

O Pelourinho de Aljubarrota encontra-se localizado na praça 

com o mesmo nome, ladeado por outro elemento relevante 

no território, a Torre Sineira ou Torre do Relógio datado da 

época de D. Sebastião. Erguido na sequência da atribuição 

do floral pelo Rei D. Manuel I, em 1514, representa um 

símbolo de poder e justiça, e um testemunho da herança e 

identidade de Aljubarrota. Assenta sobre um soco de três 

degraus circulares, no qual se elevam a base e a coluna, 

encimado por um capitel e rematado por um pináculo com 

escudo e esfera armilar em granito. 
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Fonte: SPI, 2019 

Janela manuelina integrada num prédio na Rua Direita 

Decreto n.º 47 508, DG, I Série n.º 20, de 24-01-1967 

Portaria n.º 45/2014, DR, 2ª Série, n.º 14, de 21-01-2014 - 

Classificação da ZEP da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, da 

Janela manuelina integrada num prédio na Rua Direita e do 

Pelourinho de Aljubarrota 

Localizada no piso superior de um antigo solar quinhentista, 

a casa de Carreiras, esta janela carateriza-se pela moldura 

do vão, de verga recortada e encimada por três cogulhos, 

ostentando ombreiras e base profusamente enobrecidas 

por cordões, caraterísticas intrínsecas da decoração 

manuelina. 

Apesar de não se encontrarem classificados pela DGCP, e por esse motivo não possuírem 

qualquer estatuto legal de proteção, a Câmara Municipal de Alcobaça identifica diversos imóveis 

de grande relevância arquitetónica e valor patrimonial como exemplares a ter em consideração: 

: Igreja da Misericórdia de Aljubarrota 

: Torre do Relógio da Câmara de Aljubarrota 

: Fonte em Aljubarrota 

: Casa dos Capitães 

: Cruzeiro junto à Igreja dos Prazeres de Aljubarrota 

: Cruzeiro no Largo da Igreja de São Vicente 

: Igreja de S. Vicente em Aljubarrota 

: Celeiro dos Frades 

: Janela Setecentista integrada num edifício em Aljubarrota 

: Janela Trilobada integrada num edifício em Aljubarrota 

: Monumento a D. Nuno Alvares Pereira 

: Monumento à padeira de Aljubarrota 
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Equipamentos coletivos 

Os equipamentos coletivos localizados na ARU possuem natureza pública ou privada e 

constituem infraestruturas que servem os cidadãos, no domínio de bens e serviços. Identifica-

se um total de 11 equipamentos, que abrangem 6 tipologias (Figura 17): 

: Administrativos e culturais (2 equipamentos); 

: Saúde (1 equipamento); 

: Ensino (1 equipamento); 

: Religiosos e culturais (3 equipamentos); 

: Associativos, recreativos e de lazer (3 equipamentos); 

: Outros equipamentos (1 equipamento). 

Os equipamentos localizam-se, principalmente, na zona central da ARU, na envolvente dos 

largos do Pelourinho, Brites de Almeida e da Torre. 
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Figura 17. ARU - Equipamentos de utilização coletiva. 

Fonte: SPI, 2019 (com base no levantamento de campo e na informação da CMA) 
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Junto aos largos do Pelourinho e Brites de Almeida, localizam-se as instalações da Junta de 

Freguesia de Aljubarrota e do Espaço de Cidadão de Aljubarrota (no edifício “Celeiro”), 

integrando, respetivamente, o Posto de turismo e o Posto de correios. 

Junto ao largo da Torre e do largo do Pelourinho, situa-se o Centro de Saúde de Aljubarrota. 

Localizado na rua Direita, junto a limite poente da ARU, encontra-se o único equipamento de 

ensino da área de intervenção, a Escola Básica do 1º Ciclo de Aljubarrota.  

Os equipamentos religiosos e culturais correspondem à Igreja Paroquial de São Vicente de 

Aljubarrota, que integra o Núcleo de Arte Sacra de Aljubarrota, à Igreja de Nossa Senhora dos 

Prazeres e à Igreja da Misericórdia de Aljubarrota, localizados, respetivamente, nos largos de 

São Vicente, de Nossa Senhora dos Prazeres e do Pelourinho. 

Na ARU de Aljubarrota existem 3 equipamentos associativos, recreativos e de lazer, o Centro 

Pastoral de Aljubarrota, o Agrupamento de Escuteiros 1318 de Aljubarrota e o Clube Recreativo 

Brites de Almeida, localizados, respetivamente, junto do largo de São Vicente, da rua D. Nuno 

Álvares Pereira e do largo Brites de Almeida. 

O único equipamento classificado na tipologia outros, corresponde à Casa Paroquial de 

Aljubarrota, no início do troço nascente da rua Direita. 

  

Figura 18. Escola Básica 1º Ciclo de Aljubarrota (esquerda) e Igreja Paroquial de São Vicente de Aljubarrota/ Núcleo 
de Arte Sacra de Aljubarrota (direita) 

Fonte: SPI, 2019 
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Espaço público e estrutura verde 

A análise do espaço público abrange os espaços exteriores de estatuto público, integrando as 

principais áreas verdes urbanas (jardins e parques de uso público), as praças e largos e os 

elementos de ligação/conetividade viária localizados na ARU. 

No interior da ARU é possível identificar apenas uma área verde urbana – o Jardim Eugénio dos 

Santos – localizado junto do largo Nossa Senhora dos Prazeres (Figura 19). 

Complementarmente, identificam-se um conjunto de largos / praças e de outras áreas que 

formalizam os principais espaços de descompressão da malha urbana e que estruturam as 

áreas públicas da ARU, designadamente: 

: Largos Brites de Almeida, do Pelourinho, da Torre, de São Vicente, do Serradinho, Nossa 

Senhora dos Prazeres, do Terreiro, Mosteiro da Batalha, D. João I, e Eugénio dos Santos; 

: Adro da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres; 

: Fonte em Aljubarrota e área envolvente. 

Estes situam-se maioritariamente na envolvente da rua Direita e da rua D. Nuno Álvares Pereira, 

estabelecendo um sistema linear ao longo dos principais eixos de mobilidade da ARU. 
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Figura 19. ARU – Praças, largos e outros espaços públicos. 

Fonte: SPI, 2019 
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Seguidamente, apresenta-se a figura que sistematiza a análise do levantamento de campo de 

acordo com o estado de conservação da rede viária e da rede pedonal, permitindo identificar 

as zonas que deverão ter uma atenção prioritária ao nível da reabilitação do espaço público. 

 

Figura 20. ARU - Estado de conservação da rede viária e pedonal. 

Fonte: SPI, 2019 
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Mobilidade e transportes 

A mobilidade da população é um fenómeno fortemente condicionado pelo ordenamento do 

território e pelas acessibilidades e infraestruturas de transporte existentes. A mobilidade e 

acessibilidade externas e internas são fatores importantes para a melhoria da qualidade de vida 

das populações. Neste sentido, são analisados os principais sistemas existentes na área de 

intervenção ao nível das redes viária e pedonal, do transporte público e do estacionamento. 

Rede viária e pedonal 

De acordo com a hierarquização da rede viária definida no PDM, as vias públicas de 

comunicação terrestre existentes na ARU apresentam dois níveis hierárquicos (Figura 21): 

: Vias estruturantes; 

: Vias de distribuição e acesso local. 



ALCOBAÇA | ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO URBANA 
DAS ARU DE SÃO MARTINHO DO PORTO, PATAIAS, CÓS, ALJUBARROTA E BENEDITA 

 
R4. PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) 

DA ARU DE ALJUBARROTA 

                                              116 | 124 

 

 

Figura 21. ARU – Hierarquia da rede viária. 

Fonte: SPI, 2019 (com base no PDM) 

Como vias estruturantes identifica-se a Estrada Nacional 8 (EN8), que permite a ligação à cidade 

de Alcobaça e a outros núcleos importantes, designadamente a Alfeizerão, para sudoeste, e 

que articula com a A19, o IC9 e o IC2, para nordeste, permitindo a ligação a Leiria, a Ourém e à 

Batalha, respetivamente. 

Como vias de distribuição e acesso local, identificam-se a Estrada Municipal 552 (EM552), a 

Estrada Municipal 553 (EM553) e os arruamentos urbanos que estruturam as restantes vias da 
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ARU. Na ARU, a EM552 corresponde ao troço da rua D. Nuno Álvares Pereira e a EM553 à 

Estrada do Cadoiço. 

As restantes vias da ARU constituem eixos viários de caracter urbano que garantem a 

acessibilidade local. Estruturam-se de acordo com a ocupação urbana e consoante a 

irregularidade da malha urbana e apresentam perfis reduzidos que refletem as condicionantes 

físicas e topográficas do território. 

Na maioria do território, a existência de arruamentos com perfis transversais bastante limitados 

dificulta a mobilidade e impõe a circulação viária em sentidos únicos. Um dos principais 

constrangimentos da rede pedonal, nestas vias, é a ausência de passeios ou de percursos 

pedonais com dimensões regulamentares (com largura livre não inferior a 1,5 m26) o que 

condiciona em muito a segurança dos peões, particularmente ao longo da EN8. 

A maioria das vias é revestida a cubos de granito, com exceção da EN8 e de alguns eixos 

localizados nas zonas mais periféricas da vila, que são asfaltados. No que se refere ao estado 

de conservação da rede viária (Figura 20), pode considerar-se que o mesmo se encontra 

globalmente afeto a um estado de conservação bom e razoável, embora existam uns troços a 

precisar de beneficiação, sobretudo nos arruamentos mais periféricos. 

Em seguida, apresenta-se a figura que sintetiza a informação referente aos principais 

constrangimentos à mobilidade na rede viária e pedonal na ARU, em resultado da análise ao 

estado de conservação das faixas de rodagem e dos passeios e às vias que apresentam 

estacionamento abusivo e passeios reduzidos (menos de 1,5 m). Este mapeamento foi cruzado 

com o edificado em mau estado de conservação e ruína, de forma a produzir uma imagem 

panorâmica dos principais problemas de conservação e funcionalidade do edificado e do 

espaço público. 

 

26 De acordo com o Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de outubro. Este decreto-lei procede à segunda alteração ao Decreto-
Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que aprova o regime da 
acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais. 
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Figura 22. ARU – Síntese dos principais constrangimentos. 

Fonte: SPI, 2019 

 

Transportes públicos e estacionamento 

Os transportes públicos coletivos que circulam na vila de Aljubarrota estruturam-se na rede de 

transporte rodoviário (autocarro) que se se desenvolve de forma linear, ao longo EN8, do eixo 

da rua Joaquim dos Santos/EM552 e da Estrada do Cadoiço (EM553) (Figura 23). 
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Figura 23. ARU – Rede de transportes públicos. 

Fonte: SPI, 2019 (com base na informação disponibilizada pela CMA) 

Em relação ao estacionamento, verifica-se na maior parte do território o predomínio do 

estacionamento na via pública, que, em muitas situações, face ao perfil reduzido dos 

arruamentos, cria constrangimentos à circulação rodoviária e pedonal. Excecionalmente, 

verifica-se a existência de algumas bolsas de estacionamento no núcleo central da vila, nos 

largos da Torre, do Pelourinho e Brites de Almeida, e na envolvente das Igrejas de Nossa 

Senhora dos Prazeres e de São Vicente. 
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Face aos constrangimentos provocados pelo estacionamento na via pública, com uma 

influência direta na qualidade do ambiente urbano e na estruturação da rede de mobilidade 

suave, urge implementar uma estratégia que possibilite a reconfiguração da oferta de 

estacionamento na malha urbana. 

 

5.3. Condicionantes à ocupação e utilização do solo 

Tendo por base a legislação em vigor, existe um conjunto de figuras legais que, de algum modo, 

condicionam a ocupação do território ou constituem servidões administrativas e outras 

restrições de utilidade pública ao uso do solo em domínios vários, como o património natural e 

cultural, infraestruturas básicas e equipamentos. 

Estas condicionantes visam a conservação da natureza e a salvaguarda dos valores e recursos 

naturais e culturais e/ou a proteção de investimentos públicos de natureza variada, através da 

imposição de restrições de utilidade pública ao uso do solo e da constituição de servidões de 

proteção a infraestruturas e/ou equipamentos. 

Seguidamente, apresenta-se uma análise sistematizada das principais condicionantes à 

ocupação e utilização do solo na ARU. 

PDM – Planta de Condicionantes 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN)27, representa uma restrição de utilidade pública, e integra o 

conjunto de áreas que, em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam 

uma maior aptidão para a atividade agrícola. As áreas da RAN devem ser afetas à atividade 

agrícola e por isso, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural, são áreas 

non aedificandi nas quais são interditas as ações que diminuam ou destruam as potencialidades 

para o exercício da atividade agrícola. Na ARU, o regime da RAN abrange uma pequena área 

do território, no limite sul, que integra os terrenos em propriedade da Junta de Freguesia de 

Aljubarrota. 

 

27 O Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de março aprova o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 outubro.  
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A este quadro de condicionantes, acrescem as restrições decorrentes do património 

classificado na ARU e que resultam da classificação de três Imóveis de Interesse Municipal, 

designadamente da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, do Pelourinho de Aljubarrota e da 

Janela Manuelina do imóvel localizado na rua Direita. As zonas de proteção destes imóveis e a 

sua envolvente representam servidões administrativas, nas quais não serão permitidas 

alienações ou execução de quais quer obras de demolição, instalação, construção, 

reconstrução, criação ou transformação de zonas verdes, assim como qualquer movimento de 

terras ou dragagens, nem alteração ou diferente utilização contrária à traça original, sem 

aprovação das entidades competentes. 

As situações que constituem condicionantes do PDM são identificadas na figura seguinte. 
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Figura 24. ARU – Extrato da Planta de Condicionantes do PDM de Alcobaça. 

Fonte: SPI, 2019 (com base na DGPC e no portal de informação geográfica da CMA) 

Importa ainda identificar as servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública ao 

uso do solo, a que a ocupação da ARU se encontra condicionada, conforme estabelecido no 

regulamento do PDM de Alcobaça28, em vigor. Assim, na área de intervenção verifica-se a 

 

28 RCM nº 177/97, de 25 de outubro. 
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existência de uma Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG), que apresenta os 

seguintes objetivos programáticos: 

: UOPG 9 – Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização do Centro Histórico de 

Aljubarrota | Deverá respeitar os condicionamentos estabelecidos no artigo 35º 

(condicionamentos nos centros históricos), do Regulamento do PDM de Alcobaça. 

Na ARU, para além das condicionantes associadas às infraestruras urbanas, identificam-se 

condicionantes legais ao nível dos Centros Históricos, que devem ser objeto de Plano de 

Pormenor de Salvaguarda e Valorização e as zonas adjacentes objeto de Plano de Pormenor. 
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Anexo – Peças desenhadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


