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1. Introdução 

O presente relatório constitui o Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) da cidade de Alcobaça. O PERU configura o instrumento próprio de 

programação da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática1 da ARU da cidade de 

Alcobaça, de acordo com o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU)2, criando o 

enquadramento necessário para a sustentação da intervenção de reabilitação urbana. 

É composto por uma apresentação da ARU, dos pressupostos orientadores da sua delimitação e 

pelo diagnóstico da situação de referência na área de intervenção em termos de evolução temporal 

e espacial e das suas componentes urbanísticas básicas. Estabelece uma estratégia territorial e 

operacional para a ARU, definindo uma visão de futuro para o território (o cenário prospetivo que 

se pretende alcançar), apoiada nos eixos estratégicos de intervenção que abordam os principais 

domínios da intervenção e os objetivos específicos da operação e que enquadram os projetos 

estruturantes e as respetivas ações prioritárias. O documento define, igualmente, a tipologia da 

ORU, o seu prazo de execução e respetivo cronograma, assim como o respetivo programa de 

investimento e financiamento, o modelo de gestão e execução e o quadro de benefícios fiscais. 

A identificação de outras necessidades e opções estratégicas conduziu à reavaliação dos critérios 

subjacentes à delimitação inicial da ARU3 da cidade de Alcobaça e à necessidade de se alargar os 

limites da ARU às áreas envolventes, integrando o Centro Escolar, o Tribunal, o Estádio Municipal 

e o Hospital, bem como o núcleo industrial Raúl da Bernarda e o corredor verde de Fervença. 

Neste sentido, o PERU integra a proposta de alteração dos limites da ARU da cidade de Alcobaça, 

enquadrada no artigo 13.º do RJRU. A justificação para alteração desses limites encontra-se 

explanada no ponto 2.5 do relatório. A proposta de alteração da delimitação da ARU foi considerada 

na caracterização e diagnóstico do território que integra este documento (capítulo 5). Com a 

aprovação do PERU, ratifica-se a nova delimitação da ARU da cidade de Alcobaça. 

                                                        

1 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”, que articule 
e alavanque o investimento privado associado (RJRU, Art.8.º). 

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 A delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade de Alcobaça foi aprovada pela Assembleia Municipal de 
Alcobaça em 2015.09.25, na sequência de proposta aprovada pela Câmara Municipal em 2015.09.04, conforme o Aviso n.º 
2246/2016, publicado no Diário da República n.º 37/2016, Série II de 23 de fevereiro. 
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2. ARU da cidade de Alcobaça 

2.1. Delimitação formal da ARU em vigor 

A ARU da cidade de Alcobaça em vigor abrange um território com cerca de 105 hectares, localizado 

na União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria. Inserida integralmente no perímetro urbano da 

cidade, abrange o centro histórico, a encosta do castelo a oeste, parte do centro administrativo e 

funcional, localizado a nordeste (antiga Quinta da Gafa), e as extensões para norte e sul/nascente, 

estruturadas pelo rio Alcoa (Figura 1). 

 

Figura 1. Limites da ARU sobre ortofotomapa 

Fonte: SPI, 2018 

As áreas a norte e sul/nascente têm em comum com o centro histórico o rio Alcoa, um dos principais 

elementos vertebradores do espaço urbano da cidade. O Alcoa configura um espaço canal que gera 

uma forte atração, onde se concentra um notável património e uma grande variedade de atividades. 

Enquanto elemento estruturante do território, possui as condições para desempenhar um papel 
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agregador no quadro de uma intervenção integrada de valorização do património natural e 

histórico, de reordenamento dos usos e atividades, e de regeneração urbana. A ARU é, neste 

quadro, uma peça importante desta intervenção alargada, que se estende desde Chiqueda de Cima 

(localizada a nascente da cidade, a cerca de 2 quilómetros) até ao início dos Campos de Cela e do 

Valado, numa extensão de aproximadamente 12 quilómetros.  

A área integrada a norte, para além de constituir uma das principais zonas de entrada na cidade 

(‘porta norte’), onde pontifica um conjunto edificado e uma importante via de acesso ao centro da 

cidade (avenida Professor Engenheiro Joaquim Vieira da Natividade), que justificam uma 

beneficiação, integra uma vasta área livre denominada de ‘Feira e Mercados’, um espaço onde é 

possível manter um contacto direto com o rio Alcoa. Trata-se de uma área desqualificada que acolhe 

semanalmente a feira de Alcobaça e cuja valorização paisagística e funcional se perspetiva como 

muito relevante, particularmente através da criação de um espaço livre multifuncional que concilie a 

realização de atividades económicas periódicas com o recreio e o lazer, aproveitando a proximidade 

do rio. É também aqui, na sua extremidade norte, que se localiza o MercoAlcobaça e as antigas 

instalações fabris da Raúl da Bernarda, com o respetivo Museu.  

A área integrada a sul/nascente abrange todo o espaço livre tardoz do Mosteiro (onde se integra o 

jardim do Obelisco); o bairro habitacional do Lameirão, que integra uma zona de moradias 

plurifamiliares e outra, mais recente, de edifícios de habitação coletiva; a frente urbana da rua Costa 

Veiga, um eixo histórico de penetração na cidade e, por último, um vasto espaço livre que liga o 

Lameirão ao Museu do Vinho e à Estação Vieira Natividade, que acolhe o novo parque verde urbano. 

Os limites atuais da ARU da cidade de Alcobaça são: 

: Norte – av. General Humberto Delgado, na parcela do MercoAlcobaça; rua Mariana Coelho 

da Bernarda, rua Luis de Camões, rua Judite Neves Vasco, e parcelas do 

polidesportivo/piscinas municipais e da Fundação Maria Oliveira; 

: Sul – parcelas da Estação Vieira Natividade e do Museu do Vinho, parque verde urbano, 

rua da Levadinha, rua Dr. Francisco Zagalo e frente edificada das ruas Frei António Brandão 

e Bernardino Lopes Oliveira; 

: Nascente – parcela da Fundação Maria Oliveira, rua de Olivença, rua de Sebastião Vazão 

Almeida, rua Judite Neves Vasco, rua Manuel da Silva Carolino, av. dos Combatentes da 

Grande Guerra, Quinta da Cova da Onça e rua de Leiria (EN 8); 

: Poente – rua Miguel Bombarda, frente edificada da avenida Maria Oliveira, parcela do 

CEERIA, e frentes edificadas das ruas do Castelo e Frei Fortunato. 
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Esta delimitação teve em conta um ‘olhar’ global sobre o território de estudo, que procurou identificar 

e compreender o seu enquadramento e as suas principais características, dinâmicas e articulações 

físicas e funcionais, segundo uma abordagem integrada e integradora – olhar para o todo e não 

exclusivamente para as partes (Figura 2). 

 

Figura 2. Enquadramento territorial da ARU da cidade de Alcobaça. 

Fonte: SPI, 2018 
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Ao abarcar as duas principais centralidades da cidade (histórica e administrativa), esta delimitação 

pretende criar condições para um processo integrado de reabilitação urbana indutor de uma maior 

integração do centro urbano da cidade. Esta ‘aproximação’ afigura-se fundamental para que o centro 

possa vir a adquirir um novo fôlego e uma maior capacidade para captar novos investimentos, 

empresas e atividades, receber com qualidade o grande número de visitantes e turistas e atrair novos 

habitantes. O centro da cidade não deve, porém, ser encarado como uma peça isolada no sistema 

urbano, pelo que a ARU promove uma maior conetividade entre o centro e a sua envolvente. 

A ARU em vigor abrange um conjunto de áreas específicas (Figura 3), designadamente: 

: Centro histórico; 

: Encosta do castelo; 

: Expansão sudoeste; 

: Centro administrativo e funcional; 

: Extensões norte e sul/nascente. 

 

Figura 3. ARU da cidade de Alcobaça – Áreas específicas. 
Fonte: SPI, 2018 
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Centro histórico 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

O centro histórico localiza-se entre a margem direita do rio Baça e 

a margem esquerda do rio Alcoa, e entre o sopé da encosta do 

Castelo, do lado poente, e a praça 25 de Abril, que enquadra a 

fachada principal do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça.  

Integra o edificado mais antigo e tradicional, predominantemente 

de 2, 3 e 4 pisos agrupados linearmente à face dos arruamentos, 

com elevado grau de consolidação dos quarteirões. O demais 

edificado estrutura-se em torno dos rios. Grande parte dos 

arruamentos do centro histórico concentra comércio e serviços, 

sobretudo ao nível do piso térreo. A norte do Mosteiro, em pleno 

centro histórico, encontram-se diversos equipamentos e espaços 

de lazer, como a Biblioteca Municipal, o Turismo, as praças da 

República e D. Afonso Henriques. 

Embora nos últimos anos o centro histórico tenha sido objeto de 

intervenções importantes, permanecem focos de degradação do 

edificado e do espaço público com alguma relevância, como, por 

exemplo, o conjunto edificado em ruina fronteiro à fachada norte do 

Mosteiro.  
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Encosta do castelo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Entre a encosta do castelo e a margem direita do rio Baça, a 

noroeste do centro histórico, a ocupação urbana desenvolveu-se 

ao longo da antiga estrada da rainha, hoje, rua Miguel Bombarda, 

e contornando o outeiro do castelo. 

Trata-se de uma malha urbana composta por bandas de edifícios 

que se desenvolvem linearmente ao longo dos arruamentos, alguns 

com forte inclinação. O edificado mais antigo apresenta uma 

predominância de 2 a 3 pisos, em contraponto com o edificado 

mais recente, com um número superior de pisos. O edificado mais 

antigo apresenta necessidades de reabilitação, sendo que o 

espaço público também denota necessidades de reabilitação e de 

requalificação, nomeadamente ao nível dos percursos acessíveis. 

A função predominante é residencial. Para além da presença 

marcante do castelo, destaca-se o CEERIA - Centro Educação 

Especial, Reabilitação e Integração Alcobaça, um importante 

equipamento social localizado no topo da colina, num antigo 

palacete.  
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Expansão sudoeste 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

A sudoeste do centro histórico, com início na praça 25 de Abril, 

desenvolvem-se, paralelamente, as ruas Bernardino Lopes de 

Oliveira e Fonte Nova. Estas duas ruas estruturam a expansão da 

malha urbana do centro histórico em direção a sudoeste. Entre 

estes dois arruamentos localiza-se o rio Baça. 

Ao longo destas duas artérias desenvolve-se uma frente edificada 

heterogênea, com frente para a rua Bernardino Lopes de Oliveira, 

composta por edifícios antigos, de 1 e 2 pisos, e por edifícios 

modernos de habitação coletiva, na sua maioria de 3 e 4 pisos, com 

algum comércio e serviços ao nível do piso térreo. O edificado mais 

antigo, que se implantou originalmente ao longo da margem direita 

do rio Baça, apresenta mau estado de conservação. Alguns desses 

edifícios estão em ruina. O tardoz desta frente edificada confronta 

com o rio Baça, sendo os acessos às traseiras dos edifícios 

assegurado através de um conjunto de atravessamentos sobre o 

rio, que ligam à rua Fonte Nova. 

Apesar do uso residencial ser o dominante nesta área, verifica-se a 

ocorrência de antigos armazéns. 
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Centro administrativo e funcional 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Adjacente ao centro histórico, para nascente, surge o centro 

administrativo e funcional que integra o jardim do Tribunal e a praça 

João de Deus Ramos, e onde se localiza o edifício dos Paços do 

Concelho, o Cineteatro, a Polícia de Segurança Pública e Guarda 

Nacional Republicana, o Mercado e o Jardim Municipal. Na 

extremidade nascente localiza-se outro núcleo de equipamentos, 

que integra a sede da União das Freguesias de Alcobaça e 

Vestiaria, as Piscinas Municipais, o Polidesportivo, a Escola Básica 

e a sede da Fundação Maria e Oliveira. 

Trata-se de um conjunto edificado que teve a sua génese no início 

dos anos de 1940/50, onde predominam os equipamentos, o 

comércio e os serviços. 

Esta área integra, a norte, em zona adjacente ao edifício dos Paços 

do Concelho, um vasto espaço livre que inclui um conjunto de 

courts de ténis e o recinto do antigo parque de campismo de 

Alcobaça, entretanto encerrado. É marginada a sul pela rua Dr. 

Brilhante, com uma frente edificada composta por edifícios antigos, 

de 2 pisos, que contrastam com edifícios mais recentes, de 6 e 7 

pisos. Aqui predomina o terciário. 
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Extensões norte e sul/sudeste 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Para norte, marginalmente ao rio Alcoa, desenvolve-se outra franja da 

cidade estruturada contiguamente à rua Frei Fortunato. Originalmente 

caracterizava-se pela presença de um edificado com 1 e 2 pisos. O 

processo de renovação das últimas décadas deu origem a um tecido 

edificado mais heterogéneo. Destaque para o bairro Hipólito, um 

antigo bairro operário composto por moradias com 1 e 2 pisos. Na 

extremidade norte localizam-se as antigas instalações fabris Raul da 

Bernarda e o MercoAlcobaça. Este último marca o arranque da 

avenida Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade, um eixo de 

entrada na cidade ladeado por edifícios com 6 e 7 pisos, onde a 

função residencial coexiste com o comércio e serviços. 

A sul do Mosteiro surge o Lameirão, um aglomerado organizado em 

quarteirões regulares, que tem como base um projeto urbanístico dos 

anos 1950/60. Os edifícios mais antigos apresentam 2 a 3 pisos, e os 

mais recentes, plurifamiliares, 3 a 4 pisos, com alguns espaços 

comerciais no piso térreo. 

Uma parte significativa é ocupada por espaços expectantes de 

considerável dimensão, como a Cova da Onça, com plano de 

pormenor aprovado mas não integralmente concretizado, e a zona 

entre a Cova da Onça e a Quinta da Barrada, que ladeia o rio Alcoa, 

a sul do centro histórico, com projetos estruturantes em curso, 

como o parque verde na margem esquerda do rio Alcoa, que 

terminam no espaço do Museu do Vinho. 
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2.2. Objetivos a prosseguir 

O objetivo central da formalização da ARU da cidade de Alcobaça é, a curto médio prazo, promover 

a reabilitação física e funcional das suas componentes urbanas básicas, estimulando um efetivo 

processo de revitalização económica e social na área de intervenção. Este objetivo de fundo 

pretende transformar a ARU da cidade de Alcobaça num território aglutinador de novas funções, 

regido por parâmetros de grande qualidade urbana e ambiental, com condições para atrair novas 

atividades criadoras de emprego e novos residentes.  

Para se alcançar tal objetivo, conhecendo-se as debilidades e potencialidades do território de 

intervenção, será necessário concentrar os recursos mobilizáveis nos diferentes planos de 

intervenção, no quadro da ORU Sistemática que se pretende desenvolver na ARU da cidade de 

Alcobaça. Neste sentido, elegeram-se um conjunto de objetivos estratégicos a prosseguir que, com 

as necessárias adaptações, são desenvolvidos no âmbito do presente PERU, designadamente:  

: Assegurar uma maior integração do centro com a sua envolvente; 

: Densificar a multifuncionalidade;  

: Valorizar o património histórico e cultural, o turismo e as lógicas de visitação; 

: Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

: Assegurar o equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental. 

A delimitação da ARU da cidade de Alcobaça tem por base uma preocupação de assegurar uma 

maior integração do centro e da sua envolvente, quer através da valorização dos elementos físicos 

que interligam as diferentes áreas, como o rio Alcoa, quer através da complementaridade entre as 

diferentes áreas, quer ainda através da promoção da mobilidade urbana sustentável, facilitando a 

circulação de pessoas neste território, sobretudo através dos modos suaves (pedonal e ciclável). 

A densificação do perfil multifuncional deste território é outro objetivo primordial que permitirá 

estimular a atividade económica e a atratividade residencial, por via da introdução de novas 

funções, da captação de empresas, da criação de novos estabelecimentos, e da atração de novos 

residentes que promovam o rejuvenescimento da população no centro da cidade de Alcobaça. 

Este objetivo cobre diferentes campos de intervenção, nomeadamente ao nível da reabilitação do 

edificado e do espaço público, da otimização dos equipamentos coletivos, da refuncionalização de 

estruturas obsoletas e degradadas (como as antigas unidades industriais), da modernização do 

comércio e serviços de proximidade, e do desenvolvimento da função residencial, aproveitando, 

sempre que possível, o património público e fomentando parcerias com as instituições particulares 

e os privados para a implementação de uma nova política de habitação no centro da cidade. 
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Igualmente relevante, para efeitos de reforço da multifuncionalidade deste território, é a valorização 

do conjunto do património histórico e cultural, composto por elementos de grande singularidade, 

como o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, um ex-libris da cidade classificado como Património 

da Humanidade, que atrai a Alcobaça um número muito considerável de turistas e visitantes. Este 

conjunto patrimonial encontra-se insuficientemente explorado, existindo margem para a sua 

potenciação, através, por exemplo, de um melhor aproveitamento do Mosteiro e da recuperação 

de elementos como o jardim do Obelisco e o sistema hidráulico cisterciense. A recente abertura do 

concurso para a instalação no Mosteiro de um hotel, é disso exemplo. Para que tal aconteça, é 

igualmente necessário investir na melhoria do espaço público e das condições de mobilidade, bem 

como na criação de estruturas de receção e acomodação de turistas e visitantes. 

Noutro âmbito, será necessário intervir em algumas áreas mais complexas do ponto de vista social. 

Embora a ARU não integre áreas muito problemáticas do ponto de vista social, existem alguns 

bairros, como o Lameirão e o antigo bairro operário Hipólito, que podem justificar uma atenção 

especial na criação de condições que fomentem uma maior inclusão social. O mesmo se aplica ao 

próprio centro histórico, nas situações de particular vulnerabilidade social. 

O equilíbrio ecológico e a eficiência ambiental surgem como um outro importante desiderato da 

reabilitação urbana e ambiental na ARU da cidade de Alcobaça. Neste âmbito, assumem realce 

questões como: a reabilitação das infraestruturas urbanas obsoletas, com destaque para a rede 

antiga de saneamento básico e de abastecimento de água, composta por materiais impróprios 

para a saúde pública (e.g. fibrocimento) e com problemas de degradação que originam perdas de 

água potável e fugas de águas residuais que contaminam os solos; a implementação de soluções 

de eficiência energética (e.g. aproveitamento hidroelétrico, iluminação pública, habitação) e a 

utilização de energias renováveis; e a requalificação ambiental e paisagística, particularmente nos 

rios Alcoa e Baça. No caso dos rios, é necessário criar as condições necessárias para a sua fruição, 

através: da melhoria da qualidade da água com a eliminação dos focos de poluição; da valorização 

das galerias ripícolas e limpeza das margens; e da eliminação das construções dissonantes, 

abandonadas e em ruina. 
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2.3. Opções estratégicas | Alteração dos limites da ARU da cidade de Alcobaça 

2.3.1.  Contexto e enquadramento legal da alteração ao limite da ARU 

A ARU da cidade de Alcobaça foi aprovada pela Assembleia Municipal de Alcobaça em 2015.09.25, 

na sequência de proposta aprovada pela Câmara Municipal em 2015.09.04, conforme o Aviso n.º 

2246/2016, publicado no Diário da República n.º 37/2016, Série II de 23 de fevereiro. 

O aprofundamento da caracterização e diagnóstico do território, a reavaliação das necessidades e 

de algumas opções estratégicas, conduziu a uma reponderação dos critérios subjacentes à 

delimitação inicial da ARU, com tradução num ajustamento dos seus limites. Esta alteração visa 

reforçar as relações físicas e as lógicas de consolidação e de complementaridade funcional entre 

o tecido urbano consolidado, a consolidar e a sua envolvente, incluindo no processo de reabilitação 

urbana novas áreas com relações fortes com a área original da ARU e que justificam intervenção. 

A alteração do limite da ARU enquadra-se no artigo 13.º do RJRU, relativo à aprovação e alteração 

das áreas de reabilitação urbana, onde o legislador define as competências na sua proposição e 

aprovação, os elementos que as constituem, e a respetiva tramitação quer na aprovação como na 

alteração da delimitação. A justificação da alteração ao limite inicial da ARU da cidade de Alcobaça 

relaciona-se com a prossecução daquele que é um dos objetos principais das áreas de reabilitação 

urbana, designadamente a promoção de uma operação de reabilitação urbana incidente sobre 

zonas urbanas que, por virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das 

infraestruturas urbanas, dos equipamentos ou dos espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

justificam uma intervenção integrada, conforme prevê o n.º 1 do artigo 12.º do RJRU. 

De salientar, que esta alteração em nada altera os pressupostos e os objetivos subjacentes à 

delimitação da ARU em vigor, anteriormente explanados, que neste caso se passam a aplicar a 

uma área mais alargada, como a que agora se apresenta. 

 

2.3.2.  Nova delimitação da ARU 

Face ao exposto no ponto antecedente, são integras na ARU da cidade de Alcobaça novas áreas, 

que constituem as seguintes unidades territoriais (Figura 4): 

: Centro Escolar e envolvente; 

: Tribunal Judicial e núcleo residencial; 
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: Estádio Municipal, Hospital e envolvente; 

: Núcleo industrial Raúl da Bernarda; 

: Corredor verde de Fervença. 

 

Figura 4. ARU da cidade de Alcobaça – Novas áreas a integrar. 

Fonte: SPI, 2018 
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Sem prejuízo dos critérios e objetivos aferidos aquando da delimitação formal da ARU da cidade 

de Alcobaça, destacam-se os pressupostos que acompanham esta alteração. Estes pressupostos 

apoiam-se numa abordagem suficientemente abrangente do território de estudo, de forma a criar 

as condições de aprofundamento e consolidação das articulações históricas, físicas, funcionais e 

ambientais das diferentes zonas a intervir e de viabilidade das intervenções a realizar. 

Tendo como referencial os limites da ARU da cidade de Alcobaça foram considerados os seguintes 

pressupostos para a integração das 5 áreas referenciadas: 

: Importância histórica, patrimonial, urbanística e ambiental | As áreas e os elementos que, 

pela sua localização, história, dimensão e o papel que desempenham no sistema urbano 

e ambiental, são indissociáveis da matriz identitária do lugar e vitais para o seu adequado 

funcionamento; 

: Dinâmica e diversidade funcional | A distribuição e concentração dos usos (habitação, 

equipamentos, serviços e atividades económicas) no território e as relações e dinâmicas 

funcionais entre as diversas áreas, diretas e complementares, indispensáveis para a 

revitalização urbana e socioeconómica do território a intervir; 

: Idade e estado funcional e de conservação | O edificado, espaço público, espaços 

verdes, equipamentos e infraestruturas urbanas que, por razões da sua antiguidade, 

características construtivas, estado de degradação e obsolescência, apresentam 

necessidades específicas de reabilitação física e funcional; 

: Elementos dissonantes | Os elementos que, pelas suas características físicas e 

funcionais, produzem distorções que afetam a integridade do conjunto urbano e a 

qualidade do ambiente e da imagem urbana. 

Seguidamente, fundamenta-se a inclusão de cada uma das 5 áreas na ARU, de acordo com os 

critérios apresentados.  
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Centro escolar e envolvente 
 

 
 

 
 

 

 
  

Fundamentação Descrição 

: Dinâmica e diversidade 

funcional. 

Com cerca de 8 hectares, a zona envolvente ao Centro Escolar 

corresponde ao território de ligação entre o Parque Verde Urbano e 

o centro administrativo da cidade de Alcobaça. 

Constitui o elemento de charneira entre a Av. dos Combatentes da 

Grande Guerra e a rua de Leiria, um dos principais eixos urbanos 

da cidade, com perfis transversais de dimensões generosas, em 

torno do qual se dispõe um tecido edificado em banda 

maioritariamente com 4 pisos, onde predominam as funções 

residencial e terciária. 

Ao longo deste eixo, encabeçado no Largo dos Combatentes da 

Grande Guerra / Mosteiro de Alcobaça, surgem alguns 

equipamentos de referência da cidade como o Terminal Rodoviário, 

o Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, o Centro Hospitalar de S. 

Francisco, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

e o Museu Nacional do Vinho. 

Esta zona integra ainda um conjunto de grandes propriedades com 

potencial de instalação de novas funções e atividades (vazios 

urbanos). 
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Tribunal Judicial e núcleo residencial 
 

 
 

 
 

 

 
  

Fundamentação Descrição 

: Importância histórica, 

patrimonial, urbanística e 

ambiental; 

: Idade e estado funcional e de 

conservação. 

Adjacente ao centro histórico, para nascente, surge o centro 

administrativo em torno do Jardim do tribunal e praça João de Deus 

Ramos, onde se localiza o edifício dos Paços do Concelho, o 

Cineteatro, a Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional 

Republicana, o edifício do Mercado, o Tribunal, o jardim municipal 

e um conjunto edificado, que teve a sua génese no início dos anos 

de 1940/50, onde predominam o comércio e os serviços. 

A área correspondente ao Tribunal Judicial e núcleo residencial 

envolvente, com cerca de 6,8 hectares, permite integrar a totalidade 

do centro administrativo e funcional da cidade, bem como os 

quarteirões comerciais e de serviços delimitados pela rua Dr. 

Eduíno Borges Garcia, pela rua de Olivença, pela Av. dos 

Combatentes da Grande Guerra e pela Av. Manuel da Silva 

Carolino. 
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Estádio Municipal, Hospital e envolvente 
 

 
 

 
 

 

 
  

Fundamentação Descrição 

: Dinâmica e diversidade 

funcional; 

: Idade e estado funcional e de 

conservação; 

: Elementos dissonantes. 

Com cerca de 9,51 hectares, corresponde ao território envolvente 

ao Estádio Municipal e ao Hospital Bernardino Lopes de Oliveira e 

que confronta com o centro administrativo da cidade. 

Integra, a norte, os núcleos habitacionais estruturados ao longo das 

ruas Poeta Silva Tavares, Maestro Belo Marques e Mariano Pina que 

apresentam necessidades específicas de reabilitação física e 

funcional do espaço público. 

Inclui, a sul, os quarteirões envolventes ao Centro de Saúde e os 

conjuntos edificados com atividade comercial e de serviços, ao 

longo da rua Dom Afonso de Albuquerque. 
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Núcleo Industrial Raúl da Bernarda 
 

 
 

 
 

 

 
  

Fundamentação Descrição 

: Idade e estado funcional e de 

conservação; 

: Elementos dissonantes. 

Localizado às portas da cidade de Alcobaça, integra a bolsa de 

terrenos correspondentes ao antigo núcleo industrial da Raúl da 

Bernarda, com uma área aproximada de 1,4 hectares. 

Caracteriza-se pela existência de espaços que foram anteriormente 

ocupados por unidades industriais e que constituem, atualmente, 

espaços devolutos e com um acentuado estado de degradação. 

Face à sua localização na frente ribeirinha do rio Alcoa e na 

contiguidade do Museu Raul da Bernarda, constitui um território 

com grandes potencialidades para a constituição de uma nova 

âncora funcional da cidade e para a valorização do corredor 

ribeirinho. 
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Corredor verde de Fervença 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Fundamentação Descrição 

: Importância histórica, 

patrimonial, urbanística e 

ambiental; 

: Elementos dissonantes. 

Corresponde ao troço jusante do rio Alcoa, a norte do perímetro 

urbano e compreendido entre a cidade de Alcobaça e Fervença, 

com cerca de 18 hectares. Para além de algumas indústrias e 

armazéns, integra alguns núcleos habitacionais de caráter rural e 

espaços abertos afetos a uso agrícola e florestal valorizadores do 

sistema ecológico da cidade e que apresentam uma aptidão para 

utilizações recreativas e de lazer. 

O corredor ribeirinho é um espaço natural, com solos de elevada 

produtividade agrícola, complementados com áreas arborizadas, 

constituindo uma unidade de elevada importância paisagística e 

ambiental (RAN e REN). Inserido neste espaço está o Açude e 

Dique de Fervença, a Central Hidroelétrica da Fiação e Tecidos e a 

Casa Araújo Guimarães, imóveis com interesse patrimonial e com 

potencial no quadro do desenvolvimento de atividades culturais, 

lúdicas e de recreio e lazer. 

É também um troço onde se estuda a integração, no futuro, de um 

transporte urbano sustentável (veículo elétrico) que, a par com os 

percursos de mobilidade suave (pedonal e ciclável), possa 

estabelecer uma ligação eficaz aos territórios contíguos, 

designadamente ao concelho vizinho da Nazaré. 
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Assim, a proposta de alteração da delimitação da ARU da cidade de Alcobaça abrange uma área 

com cerca de 149 hectares, cujos limites, grosso modo, são (Figura 5): 

: Norte – rua da Fiação e Tecidos, frentes edificadas ao longo da EN 8-5, av. General 

Humberto Delgado, parcela do MercoAlcobaça, rua Mariana Coelho da Bernarda, rua Luis 

de Camões, rua Judite Neves Vasco, e parcelas do polidesportivo/piscinas municipais e 

da Fundação Maria Oliveira; 

: Sul – parcelas da Estação Vieira Natividade e do Museu do Vinho, parque verde urbano, 

rua da Levadinha, rua Dr. Francisco Zagalo e frente edificada das ruas Frei António Brandão 

e Bernardino Lopes Oliveira; 

: Nascente – rua Maria de Lurdes Resende (parcela da Fundação Maria Oliveira), rua 

Augusto Pina, rua Fernão de Magalhães e rua de Leiria (EN 8); 

: Poente – rua Miguel Bombarda, frente edificada da av. Maria Oliveira, parcela da CEERIA, 

frentes edificadas das ruas do Castelo e Frei Fortunato, nucleo industrial Raúl da Bernarda, 

faixa de terrenos ao longo do rio Alcoa e parcela de terrenos da Casa Araújo Guimarães. 
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Figura 5. Limite da ARU original e da área de ampliação proposta. 

Fonte: SPI, 2018 

 

2.4. Síntese de diagnóstico 

A caraterização/diagnóstico, apresentada no capítulo 5, envolve uma abordagem a diferentes 

escalas territoriais e com diferentes focos e perspetivas (demografia e socio economia, ocupação 

e ambiente urbano, qualidade ambiental e sustentabilidade, mobilidade e transportes, e 

enquadramento institucional e regulamentar). Permite evidenciar alguns aspetos-chave que se 

assumem como fundamentais para a definição da Estratégia de Reabilitação Urbana da cidade de 

Alcobaça e da correspondente ORU. 
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A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma ferramenta simplificada que 

se revela adequada para tal, na medida que permite sistematizar as conclusões das diferentes 

caraterizações realizadas. Esta análise permite uma fácil identificação dos pontos fortes atualmente 

presentes no território da ARU, que poderão afirmar-se enquanto os seus motores de qualificação 

urbana, dos pontos fracos, para as quais devem ser desenhadas estratégias específicas e que 

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

que importa conhecer em profundidade, e das forças externas que se pretendem prevenir e que 

constituem ameaças pela capacidade de influenciar negativamente o desenvolvimento do território. 

A análise cruzada destas quatro áreas, que seguidamente se apresenta, permite obter uma leitura 

sintética das dinâmicas que afetam a ARU da cidade de Alcobaça, constituindo uma reflexão 

fundamental sobre o futuro deste território, identificando os aspetos que deverão obrigatoriamente 

ser tidos em consideração na definição do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana. 

Pontos fortes 

: Posicionamento de Alcobaça como centro estruturante e de charneira entre o Eixo Urbano 

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

: Presença de um vasto património histórico-cultural, material e imaterial, que tem como ex-

libris o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, Património da Humanidade; 

: Valor identitário, histórico e patrimonial e atratividade turística do território; 

: Melhoria do estado de conservação dos edifícios e espaço público, comparativamente à 

média regional e nacional, resultado do esforço de investimento público realizado; 

: Presença dos rios Alcoa e Baça, enquanto elemento ecológico estruturante, com um papel 

fundamental na articulação entre espaços urbanos e entre estes e os espaços envolventes; 

: Dinâmica populacional positiva entre os dois últimos censos, na ARU e sua envolvente; 

: Presença de comércio tradicional ativo, identificando-se polos com atividade comercial com 

alguma relevância (área envolvente ao Mosteiro de Alcobaça e a Rua Dr. Brilhante). 

: Oferta de equipamentos coletivos diversificada e alargada; 

: Acessibilidades rodoviárias privilegiadas, que permite uma conexão eficiente da cidade com 

a rede urbana nacional e regional e com os principais centros urbanos do país; 

: Existência de um serviço de transportes coletivos urbanos; 
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: Presença de património devoluto e vazios urbanos, gerando um potencial de reconversão e 

revitalização urbana; 

Pontos fracos 

: Reduzido peso da cidade de Alcobaça, considerando a dimensão territorial, populacional e 

económica do concelho, e incapacidade revelada em assumir o papel de polo articulador e 

agregador concelhio; 

: Deficiente articulação física e funcional entre o centro histórico e o centro administrativo e 

funcional da cidade, gerada pela estrutura orgânica da cidade; 

: Existência de focos de degradação do edificado e espaço público (conjuntos edificados e 

antigas instalações industriais) e significativa expressão de edificado devoluto; 

: Património histórico-cultural nem sempre devidamente conservado e não aproveitado na sua 

máxima plenitude (e.g. Jardim do Obelisco ou Castelo de Alcobaça); 

: Baixa disponibilidade de estruturas e de serviços vocacionado para o mercado do turismo e 

subaproveitamento do potencial turístico; 

: Envelhecimento e declínio da população residente, assim como da atividade económica, no 

centro histórico; 

: Necessidade de requalificação e modernização de alguns dos equipamentos existentes e 

do espaço público que os envolve; 

: Deficiente integração dos rios Alcoa e Baça no tecido urbano e na vivência da cidade; 

: Má qualidade da água do rio Alcoa, condicionando a sua utilização para fins lúdicos e de 

recreio e lazer; 

: Inexistência de uma rede pedonal e ciclável, contínua e segura, e elevada dependência do 

automóvel mesmo para curtas distâncias; 

: Desqualificação de alguns eixos viários fundamentais de entrada na cidade. 

Oportunidades 

: Potencial de investimento em domínios fundamentais, como a inovação, educação, 

sociedade digital, eficiência energética e energias limpas, competitividade, emprego e 

combate à pobreza, em resultado das prioridades estratégicas do Portugal 2020; 

: Potencial económico do concelho de Alcobaça e vontade de reforçar o papel da cidade 

enquanto polo aglutinador do concelho; 
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: Intensificação das redes de cooperação no aproveitamento dos recursos e do potencial 

regional, como a Rede de Património Mundial do Centro de Portugal, que une Coimbra, 

Tomar, Alcobaça e Batalha; 

: Criação de sinergias com concelhos vizinhos no desenvolvimento da oferta turística; 

: Aumento dos fluxos turísticos e da procura de segmentos turísticos específicos (turismo 

cultural, religioso, de natureza, sol e praia), onde Alcobaça tem margem de desenvolvimento; 

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

condições de ordenamento e uso do solo na ARU. 

Ameaças 

: Poder de influência dos concelhos vizinhos (Caldas da Rainha e Marinha Grande), gerando 

tendências de maior rotura territorial e esvaziamento funcional no concelho; 

: Dificuldade no estabelecimento de parcerias entre as várias entidades com tutela sobre bens 

relevantes para o desenvolvimento do concelho e entre entidades empresariais e locais; 

: Concorrência de outras cidades, com posição consolidada em matéria de atração turística, 

como Nazaré, Óbidos e Peniche. 

 

  



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

                                              33 | 189 

  

3. Estratégia de Reabilitação Urbana 

3.1. Visão de futuro 

O diagnóstico realizado para a ARU da cidade de Alcobaça tornou possível identificar, com alguma 

clareza, a evolução e as dinâmicas de transformação existentes neste território e os desafios que 

se colocam à cidade de Alcobaça nos próximos anos, no que concerne ao seu desenvolvimento 

económico, social e territorial. Importa, agora, definir uma estratégia territorial e operacional que dê 

resposta aos desafios de futuro que se colocam à cidade de Alcobaça e ao seu centro tradicional 

e funcional, em particular. Neste contexto, é premente identificar qual o papel da cidade de 

Alcobaça no concelho e na região, sendo esta visão de futuro o cenário prospetivo que se pretende 

alcançar com a implementação da estratégia de reabilitação urbana. 

No quadro da Estratégia de Desenvolvimento Territorial e Urbano estabelecida para o concelho, 

contida no PEDC4 e no PEDU5 de Alcobaça 2014-2020, a cidade de Alcobaça deverá afirmar-se 

como principal polo do sistema urbano concelhio, assumindo um papel preponderante e prioritário. 

Atualmente, é de salientar a reduzida dimensão populacional e económica da cidade de Alcobaça, 

aspeto que deve merecer especial atenção, uma vez que, apesar de não corresponder à única 

condição para aferir da sua capacidade para liderar um processo de desenvolvimento do concelho, 

é um importante indicador de sustentabilidade dos equipamentos, serviços e competências 

especializadas e de coesão do concelho.  

Complementarmente, é também evidente a reduzida capacidade que a cidade revela em polarizar 

e em se articular com outros aglomerados urbanos estruturantes das dinâmicas concelhias, como 

a Benedita, Pataias e São Martinho do Porto. Estes aglomerados possuem alguma autonomia 

relativamente à sede de concelho e, por se localizarem nos extremos do território concelhio, geram, 

tendencialmente, forças centrífugas que enfraquecem a sua relação com a cidade. 

No entanto, a relação destes aglomerados urbanos com determinadas áreas e centros urbanos 

exteriores ao concelho, assente em lógicas produtivas ligadas à indústria, ao turismo e ao 

património histórico, reveladora de um território aberto, pode ser uma força de desenvolvimento do 

concelho e da própria cidade, sobretudo se tivermos em consideração o potencial geoestratégico 

                                                        

4 Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho (2015). 

5 Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (2015). 
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que Alcobaça apresenta, enquanto ‘rótula’ de dois importantes subsistemas urbanos: o eixo urbano 

do Oeste e o subsistema urbano Leiria - Marinha Grande - Pinhal Litoral.  

Neste contexto, será crucial a capacidade do concelho de Alcobaça para chamar a si um papel 

relevante na organização territorial e funcional de maior escala. Num território que está longe de se 

circunscrever aos limites concelhios, é importante que estas dinâmicas sejam voluntariamente 

assumidas e que todos os polos urbanos e empresariais contribuam para o desenvolvimento do 

concelho, através de um desígnio comum, de reforço da coesão territorial e urbana interna, tendo 

por base as fortes relações intermunicipais e regionais.  

Para isso muito contribuirá o papel da cidade de Alcobaça e a afirmação da sua capitalidade no 

município. Num mundo globalizado e cada vez mais competitivo, as cidades desempenham um 

papel chave como motores do desenvolvimento local. É fundamental que a cidade de Alcobaça 

assuma, na constelação urbana do concelho, um papel estruturante e agregador com efeitos 

positivos num novo desenvolvimento dos principais aglomerados urbanos concelhios. Surge assim 

a Visão de Futuro definida para a cidade de Alcobaça: 

Alcobaça | uma centralidade renovada e agregadora 

Haverá, portanto, que investir nas condições necessárias para que a cidade de Alcobaça assuma 

o papel que lhe é devido enquanto sede de município, apostando na localização de funções 

superiores e diferenciadas, nas atividades de suporte à atividade económica, na atração de novas 

atividades e de nova e mais qualificada população, na reabilitação urbana e requalificação 

ambiental, na coesão do tecido urbano e numa imagem renovada dos espaços urbanos e da 

cidade no seu conjunto. 

A cidade de Alcobaça deverá aumentar os seus níveis de atratividade, estreitando os laços que a 

ligam aos outros polos urbanos do concelho e projetando-se no exterior (quadro para o qual será 

fundamental a potenciação dos recursos turísticos e das lógicas de visitação do território). Em 

suma, a cidade de Alcobaça deve poder afirmar-se como uma centralidade renovada e 

agregadora, apreendida como tal, em primeiro lugar, por todos os munícipes.  

Deste modo, a Visão de Futuro definida para a ARU da cidade de Alcobaça, o coração do concelho, 

compreende a consolidação de uma centralidade atrativa para residentes, visitantes e investidores, 

tendo sempre como principal desígnio a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Por 

conseguinte, será importante definir projetos de intervenção sustentáveis, que promovam a 
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competitividade económica, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos, que 

abranja todas as componentes e intervenientes do espaço urbano.  

A reabilitação urbana, pela forma integrada como pode atuar sobre os diferentes planos de 

intervenção, é, sem dúvida, um importante fator de estímulo ao desenvolvimento urbano e 

económico da cidade de Alcobaça e do seu centro. De resto, nos últimos anos, o Município de 

Alcobaça tem promovido diversas e importantes iniciativas de reabilitação dos espaços públicos e 

do edificado. Existe ainda, contudo, um caminho a percorrer, mantendo em marcha o processo de 

regeneração urbana, através de um novo impulso ao processo de transformação urbanística e de 

revitalização da cidade de Alcobaça. Um processo que tem tido como epicentro o Mosteiro de 

Alcobaça, Património da Humanidade, provavelmente o veículo mais poderoso de projeção e 

afirmação da cidade, mas que agora deve ser enriquecido com outras abordagens, como é o caso 

dos rios (Alcoa e Baça), fortes elementos identitários da cidade, que no passado contribuíram 

decisivamente para a sua estruturação e desenvolvimento, e que podem, no futuro, contribuir para 

um novo ciclo de desenvolvimento da cidade e do seu centro, através de um processo de 

valorização funcional e paisagística que permita aumentar os seus níveis de atratividade. 

De uma forma simplificada, a Visão de Futuro corresponderá ao fio condutor de toda a estratégia 

de desenvolvimento proposta para a área de intervenção. Desta Visão decorrem diferentes Eixos 

Estratégicos que sustentam as principais opções realizadas. Por sua vez, estes eixos assumem 

diferentes objetivos estratégicos que enquadram os projetos estruturantes e as ações a promover 

no território. 

 

3.2. Eixos estratégicos 

Tendo em conta a Visão de Futuro antes exposta, e sem perder de vista o objetivo central de 

formalização da ORU Sistemática da ARU da cidade de Alcobaça, são definidos cinco Eixos 

Estratégicos (EE) de intervenção: 

: EE1. Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço urbano melhor integrado; 

: EE2. Consolidar a multifuncionalidade e promover a dinamização económica e a coesão social; 

: EE3. Valorizar o património cultural e diversificar a oferta turística; 

: EE4. Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os recursos naturais; 

: EE5. Promover a mobilidade urbana sustentável. 
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Desta forma, pretende-se dar uma resposta aos principais desafios que se colocam à cidade de 

Alcobaça, considerando a especificidade do seu território e as bases orientadoras estabelecidas 

no âmbito da delimitação da ARU. Os Eixos propostos relacionam-se com as múltiplas vivências 

que se pretendem conciliar na cidade e centro de Alcobaça, consolidando um território atrativo para 

viver, trabalhar, visitar e investir. 

 

Figura 6. Eixos Estratégicos da Estratégia Territorial e Operativa 

Fonte: SPI, 2018 

 

3.2.1.  EE1. Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço urbano melhor integrado 

Nas últimas décadas assistiu-se ao esvaziamento do núcleo histórico da cidade de Alcobaça, 

resultado da relocalização de serviços e comércio, da desativação de indústrias e outras atividades 

económicas e da migração da população no interior do perímetro urbano. As mudanças sociais, 

económicas e tecnológicas que se têm vindo a registar ao longo dos tempos trouxeram novas 

necessidades e novos desafios para os espaços urbanos. 

A deslocação da população residente para as zonas mais periféricas da cidade, onde a habitação e 

os terrenos estão menos valorizados e a oferta de edificado mais recente é vista como mais apelativa 
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tendo em conta os novos padrões de qualidade de vida, resultou num esvaziamento populacional 

que teve consequências para o centro histórico de Alcobaça, resultando na degradação e abandono 

do parque edificado. No sentido de inverter estas tendências, foram identificadas as causas destes 

processos, procurando combater e inverter as dinâmicas negativas e revitalizar os espaços urbanos, 

através da sua reabilitação e requalificação, de modo a atrair e fixar população. 

Este eixo estratégico foca-se, assim, nas intervenções que permitem a requalificação do espaço 

urbano, que se encontra intimamente relacionada com a reabilitação e requalificação do edificado 

e do espaço público, e a dinâmica estabelecida pela interação destas duas componentes. 

As questões associadas à reabilitação física do edificado são cruciais para a promoção da função 

residencial e para a melhoria das condições de habitabilidade, sendo necessária a modelação de 

uma oferta tipológica de habitação adaptada quer à realidade dos núcleos edificados existentes 

quer aos novos padrões de composição das famílias, mantendo-se o respeito pela identidade 

patrimonial que é um dos seus principais valores. 

Importa ainda realçar, que a reabilitação física do edificado terá consequências positivas 

acrescidas se combinada com um processo de requalificação do espaço público (e das 

infraestruturas urbanas) e de dinamização das restantes funções urbanas. 

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 atração de novos 

residentes, visitantes e atividades económicas e estimulando a reabilitação do edificado. 

Complementarmente, torna-se também evidente a necessidade de valorizar ligações e articulações 

urbanas, tendo em vista a promoção de uma maior coesão territorial, o fortalecimento da 

articulação física e funcional da cidade, nomeadamente entre os dois centros da cidade – o 

institucional e o histórico – e a dinamização de espaços urbanos, atualmente, subaproveitados. 

Para tal, contribui a requalificação de eixos/ arruamentos urbanos estruturantes. 

Neste contexto, no que diz respeito ao Eixo Estratégico “Qualificar o ambiente urbano e assegurar 

um espaço urbano melhor integrado”, enumeram-se como principais Objetivos Estratégicos: 

: OE1. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e coesão social; 

: OE2. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais; 

: OE3. Qualificar o espaço público, criando novas vivências urbanas e reforçando a sua 

apropriação por parte da população; 

: OE4. Assegurar uma maior integração do centro com a sua envolvente. 
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3.2.2.  EE2. Consolidar a multifuncionalidade e promover a dinamização económica e a coesão social 

No processo de regeneração urbana de Alcobaça considera-se essencial a consolidação da sua 

multifuncionalidade e o desenvolvimento de novas dinâmicas urbanas, que contribuam para a 

revitalização e dinamização económica e social da ARU, assim como a consolidação e promoção 

de atividades que reforcem a diferenciação da Cidade no contexto regional e nacional. 

Para tal, é determinante densificar a sua multifuncionalidade, consolidando o seu papel como 

centro urbano agregador onde é possível habitar, trabalhar, visitar, adquirir bens e aceder a 

serviços. Neste sentido, a estratégia definida debruça-se sobre diversas funções urbanas: 

habitação, comércio e serviços, com enfâse nos equipamentos públicos e privados, mas também 

na dinamização das atividades e produtos locais. 

Neste contexto, o presente eixo estratégico engloba as ações que promovem a revitalização e 

dinamização das funções existentes e as ações que promovem a instalação de novas funções 

urbanas, conduzindo a uma maior diversidade de vivências urbanas, e, consequentemente, à 

atração de população. 

O reforço da função residencial é uma das prioridades da estratégia de desenvolvimento definida 

para a ARU, sendo o principal foco do EE1. O presente eixo centra-se nas funções 

complementares, que contribuem, também, para fortalecer a atração de novos residentes. 

Designadamente, considera-se importante qualificar os equipamentos existentes e criar condições 

para a manutenção, atração e fixação de entidades e atividades que possam, pelo seu dinamismo, 

atrair novos residentes e utilizadores para Alcobaça.  

O EE2 engloba, assim, os projetos e ações que contribuem ativamente para a dinamização do 

comércio e dos serviços de proximidade, através da valorização e qualificação do espaço público, 

através da criação e/ ou requalificação de equipamentos de apoio à atividade comercial, como seja 

o reforço da oferta de estacionamento público e outras estruturas de apoio. 

Complementarmente, este eixo contempla a dinamização e atração de empresas e entidades, 

através da implementação de medidas que promovam a sua instalação, reforçando a rede de 

espaços direcionados à implantação de atividades económicas e de medidas de incremento à 

inovação, competitividade e empreendedorismo. 
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Neste contexto, o EE 2 “Consolidar a multifuncionalidade e promover a dinamização económica e 

a coesão social” tem como principais objetivos estratégicos: 

: OE5. Densificar a multifuncionalidade, estimulando a atividade económica e a atratividade 

residencial; 

: OE6. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

: OE7. Fortalecer a rede de equipamentos coletivos. 

 

3.2.3.  EE3. Valorizar o património cultural e diversificar a oferta turística 

A cidade de Alcobaça possui um património histórico-cultural relevante, expresso num conjunto 

significativo de elementos patrimoniais representativos, com especial destaque para o legado de 

Cister, onde se destaca o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Este elemento patrimonial, 

classificado pela UNESCO como Património da Humanidade, deverá consolidar-se como o 

elemento âncora de uma rede patrimonial concelhia, constituída por diversos elementos relevantes 

como o Mosteiro de Cós – a esse intimamente associado –, a Capela de Nossa Senhora do 

Desterro, a Igreja Matriz da Vestiaria, as granjas/quintas dos coutos de Alcobaça, os moinhos e 

todos os elementos do complexo sistema hidráulico cisterciense. Também o Castelo de Alcobaça 

e o Jardim do Obelisco são exemplos de um património histórico-cultural singular, que pode ser 

amplamente valorizado e potenciado. 

A valorização e potenciação do património existente na cidade e 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, existente 

não se restringindo à cidade, mas alargando-se ao concelho e à região. 

Para que este potencial seja plenamente valorizado e usufruído, não basta apenas integrar em rede 

estes monumentos nas lógicas turísticas e de visitação. É preciso, também, criar uma oferta 

diversificada e complementar de serviços, alguns deles partilhados, e haver disponibilidade de 

recursos humanos qualificados. A consolidação de uma rede de estruturas e equipamentos de 

apoio (museus e percursos turísticos) permitirá promover e incentivar a redescoberta de Alcobaça 

e da sua história, dando a conhecer o património histórico e cultural existente. 

Complementarmente, considera-se essencial o incremento da oferta de alojamento turístico na 

cidade de Alcobaça, que deverá ter em consideração diferentes públicos-alvo. 
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Neste contexto, no que diz respeito ao EE 3 - “Valorizar o património cultural e diversificar a oferta 

turística”, identificam-se como principais Objetivos Estratégicos: 

: OE8. Valorizar e dinamizar o património arquitetónico, arqueológico e cultural, reforçando 

a sua ligação em rede; 

: OE9. Incrementar a oferta turística, reforçando a diversificação dos segmentos turísticos; 

: OE10. Potenciar e divulgar a história e cultura de Alcobaça.  

 

3.2.4.  EE4. Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os recursos naturais 

Para o desenvolvimento sustentável da ARU da cidade de Alcobaça, que será alavancado pela sua 

reabilitação urbana e ambiental, é essencial fortalecer a estrutura ecológica e assegurar o equilíbrio 

entre os diversos ecossistemas aqui presentes. A estrutura ecológica da cidade de Alcobaça 

encontra-se intimamente associada aos rios Alcoa e Baça, que atravessam a ARU e que contribuem 

para a renovação ecológica do espaço urbano. Verifica-se uma forte presença de áreas verdes 

públicas e privadas, muitas vezes residuais e intersticiais à ocupação construída e outras vezes 

com uma presença mais significativa – margens do rio e áreas agrícolas devolutas. No entanto, 

muitos dos espaços naturais e espaços verdes encontram-se subaproveitados e desarticulados 

quer entre si e quer com a malha edificada. 

O presente EE compreende a valorização do património natural, através da implementação de 

medidas que contribuam para a valorização ambiental da cidade. Considera-se de particular 

relevância o estabelecimento de continuidades físicas entre as zonas verdes existentes, tendo 

como elementos vertebradores os rios Alcoa e Baça. 

A valorização da paisagem e dos espaços naturais deverá passar pela proteção, qualificação e 

dinamização dos espaços naturais, permitindo o seu usufruto por parte da população sem colocar 

em causa o seu equilíbrio. Os elementos distintivos existentes neste território deverão ser 

aproveitados de forma a desenvolver uma oferta qualificada de atividades culturais e de lazer, 

contribuindo para o envolvimento e fixação da população residente no território, mas também para 

a atração de visitantes. Destas medidas, salienta-se o reforço da aproximação do ecossistema 

natural ao tecido urbano da cidade, materializado através da intervenção de requalificação das 

margens ribeirinhas em complemento ao Parque Verde Urbano. 

Por outro lado, é relevante promover iniciativas que contribuam para a melhoria da qualidade 

ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e do ruído, assim 
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como implementar medidas que promovam uma maior eficiência energética do espaço público e 

do edificado. A adoção de medidas que contribuam para uma gestão mais eficiente do ciclo urbano 

da água encontra-se, também, inserida no presente eixo estratégico, com destaque para a 

beneficiação e modernização da rede de abastecimento de água e das redes de drenagem de 

águas residuais e pluviais. 

Neste contexto, o EE 4 “Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os recursos naturais” 

tem como Objetivos Estratégicos: 

: OE11. Assegurar o equilíbrio ecológico, promovendo a continuidade da estrutura verde e 

a melhoria da qualidade paisagística; 

: OE12. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o seu 

usufruto por parte da população; 

: OE13. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas; 

: OE14. Melhorar e potenciar a gestão eficiente do ciclo urbano da água. 

 

3.2.5.  EE5. Promover a mobilidade urbana sustentável 

O sistema de mobilidade da cidade de Alcobaça é complexo, fruto das condicionantes físicas do 

território, das condições geométricas dos arruamentos, da própria evolução da cidade e das suas 

dinâmicas funcionais. É evidente a necessidade de aperfeiçoamento do sistema de transportes, no 

sentido de permitir uma melhor coexistência entre automóvel e peão e uma melhor vivência urbana, 

contribuindo para uma melhor articulação e circulação interna na ARU sem comprometer o acesso 

a atividades fulcrais do seu núcleo central.  

O impacto do tráfego rodoviário no meio urbano deverá ser minimizado através da intervenção na 

rede viária e no espaço público, sendo essencial a incorporação de medidas de acalmia de tráfego. 

Destaca-se a necessidade de adaptação das características de algumas vias às funções que estas 

desempenham, minimizando o congestionamento viário e os conflitos entre os vários utilizadores. 

A definição de uma zona pedonal de acesso viário condicionado permitiu a diminuição dos conflitos 

entre os diversos utilizadores da rede, contribuindo para a apropriação do espaço público por parte 

da população, de que são exemplos a praça 25 de Abril, a rua Alexandre Herculano e a rua 16 de 

Outubro. Contudo, a não existência de uma rede pedonal contínua e segura, não desincentiva a 

utilização do automóvel, mesmo em curtas distâncias. Verifica-se, também, em alguns arruamentos 

a existência de conflitos entre fluxos (viários, pedonais), causados pelas características da rede 
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viária (inexistência ou dimensões reduzidas dos passeios), levando, em alguns casos a uma difícil 

coexistência entre o peão e automóvel. 

Neste contexto, o sistema de transportes e de acessibilidade da cidade de Alcobaça deve ser 

melhorado de forma a incrementar a mobilidade e acessibilidade da população. Esse 

aperfeiçoamento passa por diminuir o impacto negativo do tráfego rodoviário e reforçar a 

mobilidade interna da cidade, principalmente na articulação do Centro Histórico com os restantes 

polos vitais da cidade.  

Mais precisamente, a melhoria do sistema de mobilidade deverá ter como fio condutor a promoção 

da mobilidade sustentável da população, através do desincentivo à utilização do automóvel, e o 

reforço das conexões internas da cidade, garantindo o fácil e rápido acesso da população a bens 

e serviços. Para tal, é necessário reforçar a rede pedonal e ciclável, garantindo a consolidação de 

uma rede contínua e segura, que abranja os principais núcleos funcionais da cidade e da ARU, e a 

criação de serviços que possibilitem o acesso da população a modos de transporte 

ambientalmente mais sustentáveis, quer na atividade quotidiana quer em atividades de lazer. 

Para além de contribuir para a redução das emissões de GEE e dos níveis de poluição sonora, o 

reforço da rede permitirá conectar e aproximar núcleos habitacionais atualmente mais afastados 

das vivências urbanas. 

Complementarmente, é determinante o aumento da competitividade do transporte público, 

tornando este serviço numa alternativa fiável ao transporte individual. Neste sentido, é necessária 

a coordenação e melhoria dos serviços e infraestruturas de transportes, com especial destaque 

para os interfaces de transporte e para os sistemas de informação e bilhética.  

O EE 5 - “Promover a mobilidade urbana sustentável” tem os seguintes objetivos estratégicos: 

: OE15. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população; 

: OE16. Incrementar a oferta de transporte público; 

: OE17. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE) e do ruído; 

: OE18. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano. 
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3.3. Modelo territorial 

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

necessárias à concretização da visão de futuro preconizada – “Alcobaça | uma centralidade 

renovada e agregadora” –, identificando e alavancando os valores que constituem a identidade 

do território, de modo a direcionar o seu desenvolvimento sustentável. Este modelo de intervenção 

pretende fortalecer a identidade da cidade de Alcobaça e afirmá-la como uma centralidade urbana 

de referência a nível regional. 

O modelo territorial reflete as opções estratégicas que estão implícitas na estratégia de reabilitação 

urbana para a ARU, descrita nos pontos anteriores, adotando uma linguagem esquemática, logo, 

indicativa. Como tal, não se pretende substituir aos instrumentos de gestão territorial que, nas suas 

diferentes naturezas e escalas de abordagem, determinam o modelo de ordenamento do território 

e as condições de uso, ocupação e transformação do solo, bem como, já a um nível urbano, mais 

detalhado, a estruturação do desenvolvimento urbano e da forma urbana. 

O modelo territorial procura refletir as principais linhas estratégicas de intervenção na ARU da 

cidade de Alcobaça, destacando-se as intervenções no sistema natural, no património histórico-

cultural, em algumas âncoras funcionais e no sistema de mobilidade. 

O sistema natural – rios Alcoa e Baça 

O rio Alcoa e Baça deverão ser encarados como elementos diferenciadores a valorizar, sendo 

evidente a necessidade de criação de uma rede de percursos ao longo das suas margens, 

aproveitando os caminhos e as travessias existentes, articulando os equipamentos de referência 

como o Museu do Vinho, o Ecoparque dos Monges (Quinta das Freiras) e a estação Vieira da 

Natividade. Esta rede de caminhos articula-se com o novo parque verde urbano da cidade, no troço 

da denominada ‘Nova Alcobaça’. Desta forma, poderá criar-se uma ligação suave ininterrupta entre 

a cidade e Chiqueda, um dos objetivos da proposta de valorização do rio Alcoa. 

O património histórico-cultural - O Mosteiro de Alcobaça 

O Mosteiro deverá ser encarado como elemento âncora do território, sendo essencial qualificar os 

espaços urbanos em seu redor, assim como fortalecer a sua ligação a outros elementos 

patrimoniais. Neste sentido, surgem as intervenções de reabilitação urbana e de requalificação 

urbana no tardoz do Mosteiro, dando continuidade à obra municipal de recuperação da levada, 

propondo-se a sua extensão até ao fontanário, junto ao limite do Mosteiro. A envolvente do Mosteiro 

ganha uma nova dimensão com o derrube do muro e com a recuperação do Jardim do Obelisco, 
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permitindo uma maior permeabilidade de vistas que deixa antever os jardins e as traseiras do 

monumento, também ela com um valor arquitetónico digno de relevo.  

Aproveitando a oportunidade de localização de um novo hotel no Mosteiro, propõe-se a 

qualificação da sua envolvente, criando os terraços cistercienses (onde outrora se localizou a botica 

dos monges), por via da demolição das construções existentes, e uma nova praça no lado nascente 

do Mosteiro, que, para além de beneficiar o enquadramento e imagem do monumento, permite um 

fácil acesso aos utilizadores deste novo estabelecimento hoteleiro (mantém-se um acesso 

condicionado através da rua Silvério Raposo). 

As âncoras funcionais 

A intervenção na ARU da cidade de Alcobaça deverá centrar-se nas principais âncoras funcionais 

do território, que permitiram alavancar a sua regeneração e revitalização urbana. Destaca-se como 

ponto-chave a intervenção no Mercado Municipal de Alcobaça. Trata-se de um equipamento que, 

pela sua dimensão, função e localização, tem condições para articular física e funcionalmente os 

dois centros da cidade – o institucional e o histórico –, um ensejo de longa data. Propõe-se a 

refuncionalização deste equipamento, que passará a constituir um equipamento multifuncional 

onde se instalará o Welcome Center de Alcobaça. Para tal, é necessário intervir, igualmente, na sua 

envolvente, propondo-se, entre outras medidas, a criação de uma nova praça.  

Também periférico, mas igualmente importante neste projeto, é o ecoparque de caravanismo de 

Alcobaça, situado no local onde se localizava o parque de campismo da cidade. Trata-se de uma 

zona com condições locativas únicas para a instalação de um equipamento desta natureza, que 

poderá contribuir para a animação turística do centro da cidade.  

Mais a norte, surgem os terrenos da Feira e Mercados, um espaço livre onde é possível manter um 

contacto mais direto com o leito do rio. Por isso mesmo, e porque se trata de um espaço de entrada 

na cidade, propõe-se, também aqui, uma intervenção de requalificação ambiental e paisagística. 

Mantendo uma componente infraestrutural que permita a sua utilização versátil, nomeadamente 

para a realização de pequenas feiras e mercados que promovam os produtos locais, cria-se um 

espaço livre multifuncional que concilia a realização de atividades económicas periódicas com o 

recreio e o lazer, aproveitando a proximidade do rio. Recupera-se uma intenção já avançada num 

projeto anterior de criação neste lugar de um pequeno espelho de água. O conceito de um pequeno 

agriparque pode ser um bom mote para inspirar uma intervenção paisagística neste local, que 

recupere as tradições agrícolas ancestrais dos monges de Cister. E porque se trata de um dos 

principais eixos de entrada na cidade, não se poderia deixar de propor a requalificação da avenida 
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Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade, com o seu reperfilamento e a constituição de 

alinhamentos arbóreos. Também se recupera uma proposta de ocupação dos terrenos da antiga 

Crisal, com algumas alterações que visam respeitar a morfologia do terreno e a relação com o rio.  

O sistema de mobilidade 

A intervenção no sistema de mobilidade da ARU deverá ser centrada no incremento da mobilidade 

suave, através da criação de redes pedonais e cicláveis seguras e contínuas, valorizando os 

percursos ao longo dos rios, e a implementação de serviços alternativos ao transporte individual 

motorizado (bike e car sharing). O esquema de circulação viária deverá ser revisto, de modo a 

incrementar a legibilidade da rede viária e a reduzir os percursos realizados pelos automóveis, 

diminuindo, consequentemente, o seu impacto na malha urbana. Nesse sentido, por exemplo, 

deverão ser eliminadas as mudanças obrigatórias à direita para quem entra na cidade pela rua 

Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade. A rua Eduíno Borges Garcia deverá ter uma 

circulação de acesso condicionado ao mercado, num sistema de plataforma única inserido numa 

placa que forma uma nova praça fronteira à fachada sul do mercado. 

O modelo territorial, apresentado de seguida (Figura 7), adota uma linguagem esquemática e 

simbólica para traduzir os quatro sistemas estruturantes descritos anteriormente. 

As diversas propostas serão aprofundadas e desenvolvidas na matriz de projetos estruturantes e 

respetivas ações apresentada e desenvolvida no capítulo seguinte. 
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Figura 7. Modelo territorial 

Fonte: SPI, 2018 
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4. Operação de Reabilitação Urbana 

4.1. Âmbito da ORU 

4.1.1.  Tipo de ORU 

A operação a desenvolver na cidade de Alcobaça será uma ORU Sistemática, fruto da 

complexidade das questões abrangidas e da perspetiva integrada que será necessário garantir no 

tecido urbano e na vida da Cidade. 

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 que articule e alavanque o investimento privado 

associado.  

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.  

Através da definição da ORU sistemática, e em complementaridade com o estabelecido na 

delimitação da ARU, serão conferidos 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), 

podendo ser criados programas, complementares aos programas atualmente definidos pelo IHRU, 

que promovam a reabilitação e reabitação do edificado. 

 

 

                                                        

6 Artigo 8º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana. 
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4.1.2.  Prazo de execução 

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

intervenções propostas entre 2019 e 2028. Este prazo poderá, eventualmente, ser prorrogado por 

mais 5 anos, até 2033, 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). 

 

4.1.3.  Prioridades e objetivos de execução 

As prioridades e objetivos da ORU da cidade de Alcobaça são estabelecidos tendo em vista a 

prossecução da visão de futuro definida, “Alcobaça | uma centralidade renovada e 

agregadora”, e considerando as opções estratégicas específicas desta operação. Estas opções 

estratégicas encontram-se corporizadas em cinco Eixos Estratégicos, que abrangem um leque 

alargado de domínios, procurando ir ao encontro das questões mais críticas da reabilitação e 

revitalização da cidade de Alcobaça: 

: EE 1. Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço urbano melhor integrado; 

: EE 2. Consolidar a multifuncionalidade e promover a dinamização económica e a coesão social; 

: EE 3. Valorizar o património cultural e diversificar a oferta turística; 

: EE 4. Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os recursos naturais; 

: EE 5. Promover a mobilidade urbana sustentável. 

Estes cinco Eixos Estratégicos assentam num conjunto de objetivos estratégicos. A saber: 

: OE1. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e coesão social; 

: OE2. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais; 

: OE3. Qualificar o espaço público, criando novas vivências urbanas e reforçando a sua 

apropriação por parte da população; 

: OE4. Assegurar uma maior integração do centro com a sua envolvente. 

: OE5. Densificar a multifuncionalidade, estimulando a atividade económica e a atratividade 

residencial; 
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: OE6. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

: OE7. Fortalecer a rede de equipamentos coletivos. 

: OE8. Valorizar e dinamizar o património arquitetónico e arqueológico, reforçando a sua 

ligação em rede; 

: OE9. Incrementar a oferta turística, reforçando a diversificação dos segmentos turísticos; 

: OE10. Potenciar e divulgar a história e cultura de Alcobaça.  

: OE11. Assegurar o equilíbrio ecológico, promovendo a continuidade da estrutura verde e 

a melhoria da qualidade paisagística; 

: OE12. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o seu 

usufruto por parte da população; 

: OE13. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas; 

: OE14. Melhorar e potenciar a gestão eficiente do ciclo urbano da água. 

: OE15. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população; 

: OE16. Incrementar a oferta de transporte público; 

: OE17. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com 

efeito de estufa (GEE) e do ruído; 

: OE18. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano. 

 

4.2.Programa da ORU 

4.2.1. Projetos estruturantes e ações 

A concretização da estratégia territorial preconizada para a ARU da cidade de Alcobaça irá assentar 

na implementação de uma carteira de Projetos Estruturantes (PE), que se assumem como 

iniciativas fundamentais para a geração de novas dinâmicas de regeneração urbana da zona 

central da cidade de Alcobaça. 

Estes PE decorrem dos eixos e dos objetivos estratégicos anteriormente enunciados, que 

sustentam e materializam a Visão para o território e correspondem a propostas concretas de 

intervenção. 

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

uma ORU Sistemática. É, assim, proposto um conjunto articulado de intervenções visando, de 

forma integrada, a reabilitação urbana da cidade de Alcobaça, tendo em consideração os seus 

contributos para os diferentes níveis estratégicos definidos, assim como a sua integração no 

modelo territorial adotado. 
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Deste modo, identifica-se um conjunto de 11 PE que incidem de forma abrangente em diferentes 

pontos do território da ARU, abarcando intervenções físicas ou imateriais que alavancam a 

estratégia: 

: PE 1.1. Habitar Alcobaça; 

: PE 1.2. Melhor Espaço Público; 

: PE 1.3. Valorizar articulações urbanas; 

: PE 2.1. Equipamentos e Serviços Mais Qualificados; 

: PE 2.2. Alcobaça Mais Dinâmica; 

: PE 3.1. Alcobaça Património e Turismo; 

: PE 3.2. Redescobrir Alcobaça e a sua história; 

: PE 4.1. Alcobaça Verde; 

: PE 4.2. Alcobaça Mais Sustentável; 

: PE 5.1. Mais Mobilidade Suave; 

: PE 5.2. Mais Transporte Público. 

Os PE que corporizam as intervenções da ORU da cidade de Alcobaça são operacionalizados 

através de 34 ações (Tabela 1). 

Estes PE correspondem a intervenções integradas sobre locais específicos, com efeitos 

multiplicadores sobre todo o território e o concelho. Os PE, 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 do território. 

Os PE, muito embora se organizem por eixo estratégico de intervenção, considerando a sua 

importância para a concretização dos objetivos estratégicos e específicos associados a esse eixo, 

têm também, na maioria dos casos, pela sua transversalidade, um impacto direto ou indireto na 

concretização dos objetivos associados a outros eixos de intervenção. 

Cada PE é apresentado numa ficha-síntese que inclui a sua identificação, os objetivos estratégicos 

para os quais concorrem, uma breve descrição dos projetos, as ações prioritárias e a avaliação do 

seu impacto para a prossecução dos diferentes Eixos Estratégicos. As ações estão, igualmente, 

descritas em fichas-síntese que contêm a identificação da tipologia de intervenção, uma planta de 

localização e fotografia (nas intervenções físicas), uma breve descrição da ação, a identificação do 

promotor e dos parceiros envolvidos ou a envolver, o programa de investimento e financiamento e 

o cronograma (horizonte temporal de execução). 
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As intervenções físicas subjacentes aos projetos estruturantes e às ações são representadas por 

uma linguagem esquemática e indicativa nas fichas–síntese. Como tal, são meramente indicativas, 

não se sobrepondo aos instrumentos de gestão territorial, nem aos projetos urbanísticos 

detalhados, que deverão ter por base um programa consolidado. De igual forma, deverão ter em 

conta compromissos urbanísticos existentes e a sua ponderação com a participação dos privados, 

designadamente os atos válidos (direitos conferidos por informações prévias favoráveis, licenças, 

aprovações ou alterações válidas, incluindo projetos de arquitetura, ainda não tituladas por alvará). 

Essas fichas-síntese dos projetos e das ações devem ser objeto de uma constante atualização, 

tendo em conta eventuais e justificáveis correções de trajetória da ação municipal. 

 



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              52 | 189 

  

Tabela 1. Projetos estruturantes e ações 

Fonte: SPI, 2018 

Eixo estratégico Projeto estruturante Ação 

EE1 
QUALIFICAR O AMBIENTE URBANO E 
ASSEGURAR UM ESPAÇO URBANO MELHOR 
INTEGRADO 

1.1. Habitar Alcobaça 
1.1.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU 

1.1.2. Reabilitação geral do edificado 

1.2. Melhor Espaço Público 

1.2.1. Reabilitação do espaço público ribeirinho da 'feira e mercados' 

1.2.2. Requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho com a criação da Praça do Município e de parque de estacionamento público subterrâneo 

1.2.3. Criação dos 'Terraços Cistercienses' 

1.2.4. Intervenção no espaço público do centro histórico 

1.2.5. Requalificação urbana do Bairro do Lameirão 

1.2.6. Requalificação urbana do Bairro Hipólito 

1.2.7. Requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal 

1.3. Valorizar articulações urbanas 
1.3.1. Requalificação urbana da Av. Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade 

1.3.2. Requalificação urbana da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao rio Baça 

EE2 
CONSOLIDAR A MULTIFUNCIONALIDADE E 
PROMOVER A DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA E A 
COESÃO SOCIAL 

2.1. Equipamentos e Serviços Mais 
Qualificados 

2.1.1. Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho 

2.1.2. Reabilitação do complexo desportivo municipal (piscinas e pavilhão gimnodesportivo) da cidade de Alcobaça e espaço verde envolvente 

2.2. Alcobaça Mais Dinâmica 

2.2.1. Reabilitação e refuncionalização do MercoAlcobaça 

2.2.2. Reabilitação e revitalização do Mercado Municipal de Alcobaça e da sua envolvente 

2.2.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga escola primária 

2.2.4. Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura (Estação Vieira Natividade) 

2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça 

EE 3 
VALORIZAR O PATRIMÓNIO CULTURAL E 
DIVERSIFICAR A OFERTA TURÍSTICA 

3.1. Alcobaça Património e Turismo 

3.1.1. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo 

3.1.2. Requalificação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça 

3.1.3. Valorização do Castelo de Alcobaça 

3.1.4. Instalação de Hotel no Mosteiro de Alcobaça 

3.2. Redescobrir Alcobaça e a sua história 

3.2.1. Promoção de percursos pedonais e turísticos na Zona Histórica 

3.2.2. Reabilitação do conjunto edificado do Museu Nacional do Vinho 

3.2.3. Instalação do Museu dos Coutos 

3.2.4. Requalificação da Casa Araújo Guimarães e espaço envolvente 

EE 4 
PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E 
VALORIZAR OS RECURSOS NATURAIS 

4.1. Alcobaça Verde 
4.1.1. Valorização do corredor verde do rio Alcoa 

4.1.2. Estudo de preservação botânica e dos espaços verdes e de arborização dos principais eixos de mobilidade da ARU 

4.2. Alcobaça Mais Sustentável 

4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância 

4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, introduzindo mecanismos inovadores de aproveitamento de águas 
residuais. 

EE 5 
PROMOVER A MOBILIDADE URBANA 
SUSTENTÁVEL 

5.1. Mais Mobilidade Suave 
5.1.1. Beneficiação da rede pedonal incluindo faixa de circulação para pessoas com mobilidade condicionada, em pavimento liso 

5.1.2. Construção de rede urbana de ciclovias 

5.2. Mais Transporte Público 
5.2.1. Criação dos serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça 

5.2.2. Melhoria do polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça 
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PE 1.1. Habitar Alcobaça 

EE1. Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço urbano melhor integrado 

 
Objetivos: 

OE1. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e coesão social; 

OE2. Reabilitar e adequar o tecido edificado aos novos modelos habitacionais; 

OE5. Densificar a multifuncionalidade, estimulando a atividade económica e a atratividade residencial. 

Descrição 

O projeto “Habitar Alcobaça” tem como objeto a promoção da habitação na ARU da cidade de Alcobaça, 
de modo a atrair e fixar novos residentes e contrariar o esvaziamento populacional registado no centro 
histórico de Alcobaça. 

Para tal, é necessária a melhoria das condições do tecido edificado no interior da ARU, com especial 
destaque para os edifícios residenciais, envolvendo ações concretas ao nível da melhoria das condições 
de habitabilidade, mas também para os edifícios que integram outros usos, por exemplo, comércio e 
serviços. A reabilitação do edificado deverá integrar intervenções ao nível da eficiência energética das 
edificações, com projetos piloto que se poderão replicar em outras zonas da cidade.  

Neste projeto têm especial importância as ações de reabilitação de edifícios destinados a habitação social 
ou de edifícios devolutos destinados a este tipo de habitação, contribuindo para uma maior coesão social 
da ARU. 
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Ações prioritárias: 

1.1.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU; 

1.1.2. Reabilitação geral do edificado. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • • • • 
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1.1.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU 

  

Tipo de intervenção: Programa; Ação imaterial 

Descrição 

A ação visa a divulgação, a promoção e a aplicação do programa de incentivos à reabilitação física e 
funcional do edificado decorrente da delimitação da ARU da cidade de Alcobaça, tendo como suporte o 
quadro de benefícios fiscais enquadrados no RJRU e outros estímulos à reabilitação urbana. Neste 
contexto, a ação pretende impulsionar a reabilitação integral de edifícios de propriedade privada que se 
inserem na ARU, tendo como principais usos: habitação, comércio e serviços. À Câmara Municipal, como 
entidade promotora do programa, compete a sensibilização, o apoio e o acompanhamento do processo 
de reabilitação dos proprietários, garantindo que a orientação das operações de reabilitação urbana esteja 
em consonância com a estratégia do PERU e, se necessário, salvaguardar a segurança de pessoas e bens 
e a salubridade pública e exercer os mecanismos coercivos conferidos pela lei, em resultado da aprovação 
da ORU sistemática. 

O Município deverá consciencializar, apoiar e acompanhar os proprietários no processo de reabilitação, 
facilitando o acesso à informação e a serviços técnicos, e simplificando e agilizando procedimentos. 
Deverão ser criados canais de comunicação, físicos e virtuais, entre os proprietários e a autarquia. 

Neste sentido, poderá criar uma “Loja da Reabilitação Urbana”, isto é, um serviço municipal que vise a 
promoção e divulgação, junto da população, da estratégia de reabilitação e dos incentivos e instrumentos 
de apoio disponíveis e que apoie os proprietários nos processos de licenciamento e nos procedimentos de 
acesso aos benefícios existentes. Com igual propósito, poderá ser criada uma “Plataforma Online da 
Reabilitação Urbana”. 

A colaboração e cooperação entre entidades municipais e privados podem, ainda, ser alargadas através 
de outras iniciativas de facilitação da reabilitação, as quais poderão ser divulgadas com recurso aos canais 
de comunicação acima propostos, nomeadamente protocolos bancários e o Instrumento Financeiro para 
a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020), que assegurem condições especiais de 
financiamento, 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. 

Desta forma e de acordo com o estado de conservação dos imóveis, será possível implementar um 
programa que promova a alteração do tecido edificado, particularmente, ao nível da melhoria das condições 
de habitabilidade, da qualificação e modernização dos espaços comerciais e da melhoria das condições 
de eficiência energética dos edifícios. 

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 e da 
afetação de recursos da CM de Alcobaça. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Privados 
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Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 75.000 euros (7.500 
euros / ano) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.1.2. Reabilitação geral do edificado 

  

Tipo de intervenção: Edificado (Reabilitação) 

Descrição 

Esta ação compreende a reabilitação geral dos edifícios integrados na ARU (incluindo a melhoria das 
condições de eficiência energética), maioritariamente de propriedade privada, classificados como tendo 
um estado de conservação razoável, mau, muito mau e ruína, e com os seguintes usos: habitação; 
comércio e serviços; misto; indústria; e devoluto. 

Destaca-se que a análise relativamente ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi 
sustentada numa observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior 
(por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias), importando destacar que serve apenas para se obter 
uma primeira aproximação global ao estado dos edifícios, e em nada substitui as competências da Câmara 
Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei n.º 266-
B/2012, de 31 de dezembro. 

O quadro seguinte apresenta uma descrição preliminar da intervenção sobre os edifícios, tendo por base a 
avaliação do respetivo estado de conservação e a intervenção preconizada. 

Estado de conservação 
do edificado 

Nível de 
intervenção 

Descrição da intervenção 

Razoável 
Intervenção 
ligeira 

Intervenções ligeiras de manutenção das fachadas e coberturas. 

Mau* 
Intervenção 
profunda 

Intervenções nas coberturas, substituição de redes técnicas, 
reformulação de espaços interiores, em particular cozinhas e 
instalações sanitárias. 

Muito mau*/ ruína* 
Intervenção 
muito profunda 

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

* Estado de conservação propenso à demolição do edificado (se justificado) 

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). 

De acordo com as características do tecido edificado no território, identifica-se o seguinte quadro síntese 
do edificado da ARU: 
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Neste contexto, a ação visa a requalificação de cerca de 233.800 m2 de área de construção, 
correspondentes a 462 edifícios. 

Sublinha-se que as intervenções nos edifícios que se encontram na ZEP do Mosteiro implicam parecer 
prévio da DGPC. Por norma, uma das medidas mais comuns, nos pareceres da DGPC, é o 
acompanhamento arqueológico que, por lei, é encargo do dono da obra. Assim, no âmbito destas 
intervenções deverá ser considerado um custo específico para as questões arqueológicas (em média, na 
ordem dos 2%, com inclusão dos respetivos artigos nos cadernos de encargos das intervenções). 

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. Neste 
contexto e considerando as áreas a intervencionar definidas no PEDU / PAICD, o Bairro Hipólito constitui-
se como um núcleo habitacional eventualmente passível de apoio, desde que o Município, conforme 
referido, elabore e aprove a estratégia municipal de habitação, priorizando as soluções habitacionais a 
desenvolver no seu território e sustentando os pedidos de apoio ao abrigo do Programa 1º Direito. 

De mencionar, também, a possibilidade de envolvimento da CMA no processo de reabilitação do edificado, 
em parceria com os privados ou outras entidades detentoras de património na ARU, através da promoção 
de intervenções que possibilitem a constituição de uma bolsa de imóveis para arrendamento acessível e 
de forma a criar uma nova dinâmica no mercado e a possibilitar o acesso à habitação a diversos segmentos 
da população no centro da cidade de Alcobaça. Essas intervenções também poderão vir a beneficiar dos 
programas de apoio do IHRU. 

Promotor 
Privados  

Principais entidades a envolver 
CMA; IHRU; Agentes económicos; Inquilinos 

Natureza do Investimento: Investimento Privado Estimativa de investimento: 70.120.150 euros 
(O valor não inclui demolições, novas construções, 
estudos e projetos e financiamento específico para 
as questões arqueológicas) 

Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU); Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível (IHRU); 1.º DIREITO - Programa 
de Apoio ao Acesso à Habitação 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 1.2. Melhor Espaço Público 

EE1. Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço urbano melhor integrado 

 
Objetivos: 

OE1. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e coesão social; 

OE3. Qualificar o espaço público, criando novas vivências urbanas e reforçando a sua apropriação por 
parte da população; 

OE13. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas; 

OE14. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população; 

OE 17. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano. 

Descrição 

Este projeto visa promover uma maior fruição do espaço público, atraindo população e atividades, através 
da requalificação e diversificação das áreas de estadia e de circulação e de uma maior articulação entre 
as diversas vertentes de utilização (comercial, cultural, lazer). 

Neste sentido, o projeto “Melhor espaço público” contém diversas intervenções de reabilitação em 
elementos de espaço público considerados estratégicos, que pela sua localização, quer pela proximidade 
a elementos de referência da cidade, quer pela sua relação com a envolvente.  
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As intervenções deverão ter em consideração uma articulação e coerência ao nível das tipologias de 
mobiliário urbano, pavimentos, iluminação pública, sinalética, espaços verdes e de ensombramento. 

A componente de mobilidade pedonal tem especial relevância nas intervenções no espaço público, sendo 
essencial a melhoria das condições de segurança e conforto das deslocações pedonais. As intervenções 
deverão estar articuladas com a rede de percursos pedonais e cicláveis a desenvolver no âmbito do projeto 
Mais Mobilidade Suave (EE5). 

Este projeto deverá articular-se com os projetos definidos no âmbito do EE4, de modo a potenciar o efeito 
de continuidade entre os espaços verdes e as zonas de estar da ARU da cidade de Alcobaça. 

Ações prioritárias: 

1.2.1. Reabilitação do espaço público ribeirinho da 'feira e mercados'; 

1.2.2. Requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho com a criação da Praça do 
Município e de parque de estacionamento público subterrâneo; 

1.2.3. Criação dos 'Terraços Cistercienses'; 

1.2.4. Intervenção no espaço público do centro histórico; 

1.2.5. Requalificação urbana do Bairro do Lameirão; 

1.2.6. Requalificação urbana do Bairro Hipólito; 

1.2.7. Requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • • • • • 

  



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              61 | 189 

  

1.2.1. Reabilitação do espaço público ribeirinho da 'feira e mercados' 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Na margem direita do rio Alcoa, entre a linha de água e a Rua Dr. José Nascimento e Sousa, surge o terreno 
onde se instalam as feiras e mercados temporários da cidade de Alcobaça. Localizado a norte do centro 
histórico de Alcobaça, este espaço polivalente encontra-se infraestruturado (iluminação e pontos de 
abastecimento de água), em pavimento em gravilha e possui um edifício de instalações sanitárias. Trata-se 
de uma área livre relevante, que constitui um ponto de entrada norte na cidade, e que por esse motivo pode 
ser dignificada com outro tipo de funções, de forma a valorizar este local como uma ‘porta’ qualificada de 
entrada na cidade, articulada com o rio Alcoa. 

Neste contexto, propõe-se a constituição de um espaço livre multifuncional e requalificado do ponto de 
vista paisagístico, que permita conciliar as atividades não permanentes, como a feira e mercados de 
produtos locais e as atividades de recreio e lazer, com aproveitamento do plano de água. Propõe-se a 
relocalização neste local dos campos de ténis atualmente localizados nas imediações do edifício dos Paços 
do Concelho. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia e outros agentes 
socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 1.132.098 euros (1ª 
Fase); 500.000 euros (2ª Fase) (Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                    

1ª Fase   2ª Fase 
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1.2.2. Requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho com a criação da Praça 
do Município e de parque de estacionamento público subterrâneo 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Requalificação do espaço público envolvente ao edifício dos Paços do Concelho, com a criação, neste 
local, de uma nova Praça do Município e a construção de um parque de estacionamento subterrâneo na 
parcela localizada a norte da Rua João de Deus Ramos, fronteira ao Mercado Municipal, onde atualmente 
se localizam os campos de ténis a desativar. A construção de um parque de estacionamento subterrâneo 
na parcela localizada a norte da Rua João de Deus Ramos, fronteira ao Mercado Municipal e próxima do 
edifícios dos Paços do Concelho, onde atualmente se localizam os campos de ténis, permitirá debelar a 
insuficiência de estacionamento já hoje sentida e, concomitantemente, produzir uma melhoria substantiva 
ao nível do espaço público, através nomeadamente: da criação, neste local, de uma nova Praça do 
Município; da requalificação da zona compreendida entre o edifício do Mercado Municipal e as ruas Eduíno 
Borges e Garcia e Doutor Brilhante; da desativação do atual parque de estacionamento à superfície para 
veículos ligeiros; e do reordenamento do estacionamento de veículos pesados de passageiros. Este espaço 
desempenhará uma função nobre de ligação deste centro administrativo e funcional ao centro histórico. 

A concretização desta ação implica a realização de um estudo prévio que identifique as necessidades e os 
critérios de viabilidade técnico-económica do parque de estacionamento subterrâneo, nomeadamente ao 
nível da sua gestão. Seguidamente serão desenvolvidos os projetos do parque de estacionamento 
subterrâneo e de requalificação do espaço público e de reordenamento do estacionamento dos veículos 
pesados de passageiros. Esta intervenção deverá ser articulada com os projetos do Mercado Municipal 
(Ação 2.2.2) e de requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal (Ação 1.2.7) e ter 
em conta um novo esquema de acessibilidades e mobilidade nesta zona central da cidade. Deve incluir, 
nos mapas de quantidade e nos cadernos encargos respetivos, artigos para acompanhamento 
arqueológico. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Empresas concessionárias 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 4.000.000 euros 
(Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.2.3. Criação dos 'Terraços Cistercienses' 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Esta ação compreende a intervenção física no espaço urbano edificado situado na Rua D. Pedro V, a norte 
do Mosteiro de Alcobaça, onde se encontram diversas edificações anexas ao Mosteiro, correspondendo 
ao local previsto pela autarquia para a criação dos Terraços Cistercienses.  

Atualmente este espaço corresponde a uma área tampão, que bloqueia a requalificação de uma importante 
fachada monumental do Mosteiro e dificulta a articulação entre o espaço monumental e o espaço urbano. 
Este espaço apresenta uma evidente degradação urbanística. Os edifícios degradados e devolutos 
prejudicam o acesso dos visitantes ao Mosteiro e a sua perceção, desqualificando a imagem global do 
conjunto monástico. 

Neste contexto, tendo em vista a requalificação da zona envolvente a este monumento, esta ação 
compreende a intervenção neste espaço através da aquisição do terreno e demolição dos edifícios 
devolutos e degradados existentes, tendo em vista a libertação da frente ribeirinha e do Mosteiro. Para além 
da demolição do edificado, este projeto implica a limpeza, desmatação e preparação de base de terrenos, 
incluindo trabalhos arqueológicos e o arranjo urbanístico da zona envolvente, que deverá incluir um 
monumento a Pedro e Inês. 

Deve incluir, nos mapas de quantidade e nos cadernos encargos respetivos, artigos para acompanhamento 
arqueológico. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
DGPC, Junta de Freguesia, ADEPA, e outros 
agentes institucionais, culturais e 
socioeconómicos, proprietários 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 364.100 euros (O valor 
não inclui estudos e projetos e financiamento 
específico para as questões arqueológicas) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7; Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.2.4. Intervenção no espaço público do centro histórico 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Beneficiação das praças 25 de Abril e D. Afonso Henriques de forma a melhorar a qualidade do espaço 
público ao nível de: acessibilidades; desenho urbano e paisagismo; sustentabilidade ambiental; 
estacionamento automóvel; e mobiliário urbano. 

As intervenções a realizar no espaço público deverão ser encaradas numa perspetiva integrada e 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. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 1.500.000 euros 
(Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.2.5. Requalificação urbana do Bairro do Lameirão 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

A presente ação engloba a requalificação do espaço público do Bairro do Lameirão, através da 
beneficiação de pavimentos, garantindo a mobilidade segura e fácil de peões e automóveis, do 
reordenamento do estacionamento e da melhoria do mobiliário urbano, com especial atenção para os locais 
de depósito e recolha dos RSU. Deverá ser, também, qualificado o recinto desportivo existente, atualmente, 
degradado. A requalificação urbana do bairro deverá ter em consideração o incremento de espaços verdes, 
quer de enquadramento, quer de estadia e lazer, sendo essencial a arborização de alguns troços de 
arruamento. 

Deverá ser estendido o percurso pedonal ao interior do Bairro do Lameirão, tirando partido do trabalho até 
agora desenvolvido pela CMA e promovendo uma maior articulação e integração do bairro na ARU e cidade 
de Alcobaça. 

Deve incluir, nos mapas de quantidade e nos cadernos encargos respetivos, artigos para acompanhamento 
arqueológico. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de freguesia e outros agentes institucionais, 
culturais e socioeconómicos, proprietários e 
inquilinos 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 691.600 euros (O valor 
não inclui estudos e projetos e financiamento 
específico para as questões arqueológicas) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.2.6. Requalificação urbana do Bairro Hipólito 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Reabilitação física e requalificação do espaço público do Bairro Hipólito, com intervenção ao nível dos 
pavimentos, espaços verdes, equipamento e mobiliário urbano e iluminação pública.  

Neste antigo bairro operário, construído para albergar a população que trabalhava nas indústrias da cidade, 
identificam-se problemas de integração da comunidade, com particular realce para os fenómenos de 
pobreza e exclusão social, aqui associados a imigrantes e minorias. Existe um baixo nível de instrução, 
elevadas taxas de abandono escolar e uma situação demográfica desfavorável relacionada com o 
envelhecimento da população. Neste contexto, considera-se determinante uma intervenção ao nível da 
melhoria do ambiente urbano, através de uma intervenção de reabilitação e requalificação do espaço 
público. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia e outros agentes institucionais, 
culturais e socioeconómicos, proprietários e 
inquilinos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 125.000 euros (Dados 
da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.2.7. Requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

A ação, centrada na requalificação da rua de Olivença, visa promover a melhoria da circulação viária no 
centro administrativo da ARU e uma intervenção integrada e unificadora do espaço publico envolvente aos 
Paços do Concelho, ao Jardim do Palácio da Justiça e ao Estádio Municipal, em complemento às ações 
de requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho e de criação da Praça do Município 
(Ação 1.2.2) e de melhoria do polo intermodal de transportes da cidade (Ação 5.2.2). 

Neste sentido, a ação integra um novo desenho do espaço público que possibilite: (a) uma nova articulação 
com o espaço de estacionamento existente em frente ao Estádio Municipal; (b) o reordenamento de 
estacionamento; e (c) a criação de um espaço para recreação e interação de cidadãos com os seus animais 
de estimação, face à centralidade da ação no território da ARU. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia  

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 763.770 euros (O valor 
não inclui estudos e projetos) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 1.3. Valorizar articulações urbanas 

EE1. Qualificar o ambiente urbano e assegurar um espaço urbano melhor integrado 

 
Objetivos: 

OE4. Assegurar uma maior integração do centro com a sua envolvente; 

OE6. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

OE14. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população; 

OE 17. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano. 

Descrição 

O projeto “valorizar articulações urbanas” compreende o reforço da coesão territorial da ARU da cidade de 
Alcobaça, sendo para isso determinante a valorização e promoção dos principais eixos de ligação da 
estrutura urbana. 

Neste contexto, é fundamental a intervenção nos principais eixos de entrada na ARU, reforçando o seu 
papel como “portas de entrada” de Alcobaça, assim como em alguns arruamentos urbanos atualmente 
desqualificados. Este projeto permitirá promover a ligação entre os principais núcleos funcionais da ARU 
da cidade de Alcobaça, garantindo uma melhor acessibilidade e mobilidade da população. 
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Ações prioritárias: 

1.3.1. Requalificação urbana da Av. Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade; 

1.3.2. Requalificação urbana da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao rio Baça. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • • • • • 
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1.3.1. Requalificação urbana da Av. Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Requalificação da Avenida Professor Engenheiro Joaquim Vieira da Natividade, desde a rotunda norte até 
ao Mercado Municipal, reforçando e qualificando uma das principais entradas da cidade e da ARU da 
cidade de Alcobaça. A intervenção deverá abranger o seu reperfilamento, incrementando o espaço 
dedicado ao peão e introduzindo medidas de acalmia de tráfego. 

Deverá, ainda, ser contemplada a introdução de arborização e mobiliário urbano adequado, sendo, 
também, essencial o ordenamento do estacionamento. 

Esta intervenção deverá realizada em estreita articulação com a ação de reabilitação do espaço público 
ribeirinho da ‘feira e mercados’ (Ação 1.2.1). 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 1.903.050 euros (O 
valor não inclui estudos e projetos) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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1.3.2. Requalificação urbana da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao 
rio Baça 

  

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 
Requalificação da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao rio Baça, qualificando um 
dos eixos de entrada na cidade e na ARU da cidade de Alcobaça e valorizando, sempre que possível, as 
margens do rio Baça. A intervenção deverá abranger a requalificação do espaço público através da 
beneficiação dos pavimentos, do reordenamento do estacionamento, da introdução de medidas de acalmia 
de tráfego, de mobiliário urbano e arborização. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 352.520 euros (O valor 
não inclui estudos e projetos) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 2.1. Equipamentos e Serviços Mais Qualificados 

EE2. Consolidar a multifuncionalidade e promover a dinamização económica e a coesão social 

 
Objetivos: 

OE1. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e coesão social; 

OE5. Densificar a multifuncionalidade, estimulando a atividade económica e a atratividade residencial; 

OE6. Promover a inclusão das áreas socialmente mais vulneráveis; 

OE7. Fortalecer a rede de equipamentos coletivos. 

Descrição 

Este projeto procura proporcionar à população melhores condições para o usufruto da vida na cidade de 
Alcobaça, através da dinamização e diversificação de funções e atividades.  

Neste âmbito será reforçada a oferta em termos de serviços de proximidade e de equipamentos públicos, 
através da reabilitação e consolidação da rede de equipamentos existentes, com especial destaque para 
a rede de equipamentos desportivos, e de serviços municipais. 

Ações prioritárias: 

2.1.1. Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho; 
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2.1.2. Reabilitação do complexo desportivo municipal (piscinas e pavilhão gimnodesportivo) da cidade de 
Alcobaça e espaço verde envolvente. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • - • - 
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2.1.1. Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho 

  

Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação) 

Descrição 

Reabilitação física do edifício dos Paços do Concelho ao nível da recuperação de fachadas e coberturas. 
O projeto de reabilitação do edifício dos Paços do Concelho deverá contemplar medidas que contribuam 
para o aumento da eficiência energética, por exemplo a instalação de isolamento térmico, a substituição 
de caixilharias, alteração da iluminação interior, entre outros. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
- 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 325.000 euros (Dados 
PEDU / PARU) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                    

  



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              75 | 189 

  

2.1.2. Reabilitação do complexo desportivo municipal (piscinas e pavilhão gimnodesportivo) e 
espaço verde envolvente 

  

Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação); Espaço verde 

Descrição 

Reabilitação dos edifícios do complexo desportivo da cidade de Alcobaça tendo em vista a valorização e 
afirmação deste complexo como um importante polo funcional e de equipamentos da cidade e da ARU da 
cidade de Alcobaça. 

A intervenção deverá englobar a requalificação do edificado, reforçando as condições de utilização destes 
equipamentos e melhorando a eficiência energética dos mesmos. 

A ação incide, igualmente, sobre a requalificação do espaço verde envolvente. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 3.000.000 euros (Dados 
CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 2.2. Alcobaça Mais Dinâmica 

EE2. Consolidar a multifuncionalidade e promover a dinamização económica e a coesão social 

 
Objetivos: 

OE1. Atrair e fixar novos residentes, promovendo a integração e coesão social; 

OE5. Densificar a multifuncionalidade, estimulando a atividade económica e a atratividade residencial. 

Descrição 

Ao longo dos tempos assistiu-se ao esvaziamento das funções urbanas que reforçavam o núcleo histórico 
de Alcobaça, sendo visível a diminuição do dinamismo da economia local. Importa inverter esta situação, 
desenvolvendo atividades que promovam a revitalização da ARU, contribuindo para a dinamização da 
economia local, para criação de emprego e para o aumento o volume de negócios, para a atração de 
novos visitantes, assim como para a reabilitação urbana através da recuperação de edifícios e acessos.  

Neste âmbito, o projeto compreende o incremento da multifuncionalidade da ARU, através da instalação 
de uma diversidade de funções em edifícios atualmente devolutos e desqualificados. Serão, assim, criadas 
uma diversidade de âncoras funcionais, que conduzirão à atração de população e de novas atividades, 
constituindo-se como alavancas de revitalização económica e social da ARU. 
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Ações prioritárias: 

2.2.1. Reabilitação e refuncionalização do MercoAlcobaça; 

2.2.2. Reabilitação e revitalização do Mercado Municipal de Alcobaça e da sua envolvente; 

2.2.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga escola primária; 

2.2.4. Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura (Estação Vieira 
Natividade); 

2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • - • - 
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2.2.1. Reabilitação e refuncionalização do MercoAlcobaça 

  

Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação) 

Descrição 

Reabilitação física e refuncionalização do edifício existente de forma a acomodar um espaço multiusos com 
condições para acolher funções inovadoras e atividades/eventos promotores do desenvolvimento 
económico e da dinamização sociocultural e recreativa na cidade de Alcobaça.  

O MercoAlcobaça, localizado na Avenida Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade, numa das 
principais entradas na cidade de Alcobaça, apresenta necessidades de reabilitação face ao seu atual 
estado de conservação. Criado originalmente como mercado distribuidor de fruta e legumes de Alcobaça, 
alberga atualmente algumas instituições e acolhe anualmente eventos da cidade, nomeadamente feiras, 
exposições e concertos. Considerando as necessidades de reabilitação, pretende-se criar um espaço mais 
versátil e com boas condições para acolher várias funções compatíveis, segundo um conceito de espaço 
multiusos. Simultaneamente, pretende-se requalificar o espaço público envolvente, que hoje também revela 
sinais de degradação. A refuncionalização e requalificação deste espaço, com uma localização privilegiada, 
irão contribuir para dignificar a principal entrada da cidade. Trata-se de um projeto que se enquadra na 
estratégia integrada de reabilitação e de requalificação urbana e ambiental definida para a cidade de 
Alcobaça e para o rio Alcoa. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Agentes institucionais, culturais e socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 1.950.000 euros 
(Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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2.2.2. Reabilitação e revitalização do Mercado Municipal de Alcobaça e da sua envolvente 

  
Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação); Espaço público 

Descrição 

Reabilitação física e refuncionalização do Mercado Municipal de Alcobaça e requalificação do espaço 
público envolvente. Esta ação compreende a requalificação das funções tradicionais do Mercado e a 
instalação de um espaço multifuncional que integre, nomeadamente, o ‘Welcome Center’ de Alcobaça, um 
espaço de concentração de serviços turísticos e de mostra dos produtos locais mais representativos, que 
associa a estas funções qualificadas de comércio e de restauração. 

Complementarmente, deverá proceder-se à requalificação do espaço público envolvente ao Mercado 
Municipal de Alcobaça, incluindo o reordenamento da circulação viária e do estacionamento ligeiro e 
pesado e valorização da mobilidade suave. Prevê-se a articulação deste espaço com a zona do centro 
histórico, com a criação de uma nova praça. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia e outros agentes institucionais e 
socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 1.247.059 euros 
(Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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2.2.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga escola primária 

  
Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação) 

Descrição 

Reabilitação do edifício da antiga escola primária para instalação de nova atividade/ função. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia; Entidades públicas; Agentes 
económicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 600.000 euros (Dados 
da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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2.2.4. Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura 
(Estação Vieira Natividade) 

  

Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação); Criação e instalação de serviços 

Descrição 

Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura na Estação Vieira 
Natividade, tendo em vista a revitalização deste espaço e a consolidação de um polo de investigação de 
agrociências. Associado ao Centro poderá ser criado o Museu da Maçã. 

A tradição de Alcobaça em termos de produção agroalimentar teve, no início do séc. XX, algum reflexo no 
ecossistema de conhecimento do concelho, com a criação da Estação Nacional de Fruticultura de Vieira 
Natividade. Hoje em dia, existe novamente uma oportunidade para criação de sinergias entre o sistema 
produtivo e o sistema científico e tecnológico, revitalizando a Estação de Vieira Natividade e transformando-
a num centro nacional de investigação e competências capaz de desenvolver novo conhecimento, transferir 
tecnologia nas agrociências relacionadas com a fruta e os restantes perecíveis, proporcionar apoio e 
aconselhamento técnico aos produtores e industriais do setor agroalimentar e contribuir para a proteção da 
base genética das principais espécies frutícolas produzidas a nível nacional e em Alcobaça. Para 
implementação deste projeto é indispensável a colaboração estreita com uma entidade reputada do 
sistema científico e tecnológico, possivelmente a Universidade de Coimbra. 

Promotor 
Estado Português 

Principais entidades a envolver 
Ministério da Agricultura; C.M. de Alcobaça; 
Cooperativas e casas agrícolas; Indústria de 
transformação agroalimentar; CIM Oeste; 
Universidade de Coimbra  

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Orçamento do Estado; (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 1; Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça 

  

Tipo de intervenção: Programa; Dinamização económica, cultural e social 

Descrição 

Desenvolvimento de ações de sensibilização e de apoio à qualificação e modernização dos 
estabelecimentos comerciais, possibilitando, em complementaridade com ações de dinamização 
sociocultural da cidade, a revitalização do comércio tradicional. 

Com o apoio das associações locais deverá ser definido um programa de qualificação dos 
estabelecimentos comerciais, que apoie e oriente as intervenções físicas a realizar nos estabelecimentos 
comerciais e que contribua para a otimização da gestão das empresas comerciais. Este programa deverá 
identificar e colmatar necessidades de formação profissional. 

Este programa terá como objetivo reforçar as caraterísticas singulares dos estabelecimentos comerciais 
existentes e apoiar a sua modernização e adaptação à procura atual. 

Este programa deverá integrar, ainda, regras no que diz respeito a elementos publicitários, de 
ensombramento, esplanadas, entre outros, tendo em vista o equilíbrio estético e mais atrativo do núcleo 
histórico. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
ACSIA; Junta de Freguesia; Outros agentes 
institucionais e socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 600.000 euros (60.000 
euros / ano) (Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 3.1. Alcobaça Património e Turismo 

EE3. Valorizar o património cultural e diversificar a oferta turística 

 
Objetivos: 

OE5. Densificar a multifuncionalidade, estimulando a atividade económica e a atratividade residencial; 

OE8. Valorizar e dinamizar o património arquitetónico e arqueológico, reforçando a sua ligação em rede; 

OE9. Incrementar a oferta turística, reforçando a diversificação dos segmentos turísticos; 

OE10. Potenciar e divulgar a história e cultura de Alcobaça. 

Descrição 

Na ARU da cidade de Alcobaça sobressaem importantes elementos patrimoniais, essenciais para a 
afirmação da cidade de Alcobaça no concelho, na região, a nível nacional e mundial. Destaca-se o Mosteiro 
de Santa Maria de Alcobaça e o Mosteiro de Cós, com este articulado, mas também outros elementos 
patrimoniais como o Castelo de Alcobaça e o Jardim do Obelisco. 

Este projeto estruturante engloba todas as ações a realizar tendo em vista a preservação, valorização e 
divulgação do património arquitetónico existente, dando especial ênfase à sua articulação em rede. 

Complementarmente aos projetos de valorização e dinamização do património histórico e cultural existente 
na ARU da cidade de Alcobaça, considera-se essencial o desenvolvimento de ações que promovam o 
incremento da atividade turística na cidade associada ao alojamento. Neste sentido, deverão ser 
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promovidas ações que permitam o aumento e a diversificação da oferta de alojamento na ARU, tendo em 
consideração segmentos de população distintos. 

Ações prioritárias: 

3.1.1. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo; 

3.1.2. Requalificação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça; 

3.1.3. Valorização do Castelo de Alcobaça; 

3.1.4. Instalação de Hotel no Mosteiro de Alcobaça; 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • • • - 
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3.1.1. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo 

  
Tipo de intervenção: Plano; Promoção e divulgação do património 

Descrição 

Elaboração do Plano Estratégico do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, em parceria com a DGPC, no 
sentido de estudar e propor as condições de viabilidade para a instalação de funções superiores e 
prestigiantes nos espaços desocupados (e.g. Hotel do Mosteiro e Museu dos Coutos), para que este se 
transforme num centro vivo de atividade económica e cultural, de inovação e desenvolvimento. O Plano 
Estratégico do Mosteiro deve considerar a relação deste com os espaços exteriores adjacentes (e.g. 
claustros, Terraços Cistercienses, Jardim do Obelisco, Parque Verde Urbano) e com a cidade de Alcobaça, 
na generalidade. 

O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, Património da Humanidade, não ‘nasceu’ monumento, nasceu 
como um polo vital e motor de desenvolvimento de um território vasto, cujo legado ainda perdura. Foi a sua 
ocupação, com funções mais ou menos qualificadas (e.g. instalações militares, hospital, hospício), que 
permitiram que chegasse aos nossos dias como a abadia cisterciense mais bem conservada. O Mosteiro 
de Alcobaça é hoje um ícone monumental. Não obstante os investimentos efetuados na sua valorização, 
há uma tendência de diminuição do número de visitantes. Muitos dos espaços do Mosteiro encontram-se 
sem qualquer utilização, situação que contribui para a sua degradação e para o não aproveitamento do 
seu potencial, enquanto grande espaço de referência nacional e mundial, para o desenvolvimento da 
cidade, do concelho e da região. 

Promotor 
DGPC em parceria com a C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Universidades; Agentes socioeconómicos e 
instituições ligadas à cultura 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Orçamento do Estado; Municipal 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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3.1.2. Requalificação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça 

 
 

Tipo de intervenção: Espaço público 

Descrição 

Recuperação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça, através da reabilitação da sua estrutura 
vegetal e dos percursos e elementos construídos. Esta recuperação implica a demolição de um conjunto 
de edifícios incaracterísticos atualmente desativados. Para melhor integração do jardim na rede patrimonial 
e melhoria de articulação com o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, é necessária a valorização do 
percurso na Rua Silvério Raposo e a demolição do muro de vedação que constitui uma intrusão visual na 
contemplação do Mosteiro e do Jardim.  

O Jardim do Obelisco localiza-se a sul do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, outrora local de lazer dos 
monges. Este jardim é caraterizado por um amplo espelho de água com um obelisco central, sendo 
rodeado por quatro fontanários. Atualmente, o jardim encontra-se num elevado processo de degradação, 
o tanque, em formato elíptico, em cantaria, encontra-se vazio e os fontanários barrocos não possuem 
fornecimento de água, tendo sido o transporte de água interrompido a montante por tamponamento. Este 
jardim faz parte do património cisterciense, sendo evidente a necessidade da sua requalificação e 
integração na rede de percursos patrimoniais. 

De sublinhar que o Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça é propriedade da Administração Central 
(DGPC), pelo que essa requalificação, da parte da CMA, teria que implicar qualquer protocolo/parceria, 
dado que não é um espaço de sua propriedade ou administração direta. 

Promotor 
DGPC em parceria com a C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Universidades; ADEPA; Agentes socioeconómicos 
e instituições ligadas à cultura 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Orçamento do Estado; Municipal; (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7; 
Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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3.1.3. Valorização do Castelo de Alcobaça 

  

Tipo de intervenção: Espaço público; Ações de conservação, de restauro e de valorização do património 

Descrição 

Valorização das ruínas do Castelo através da implementação de um conjunto de ações e iniciativas como 
a criação de um polo de receção de visitantes nas escavações arqueológicas, a adaptação da cisterna a 
serviços de apoio para acolher visitantes, a recuperação de acessos, caminhos pedestres e de ronda, a 
substituição da iluminação cénica das muralhas, a instalação de infraestruturas modernas de água, 
esgotos, energia e comunicações, a valorização das vistas do Castelo para a cidade de Alcobaça, o 
enquadramento paisagístico, e a redução das barreiras físicas à mobilidade. O Castelo de Alcobaça, que 
se localiza na cidade, na margem esquerda do rio Baça, é uma fortificação de pequenas dimensões e que 
resulta do alargamento de um posto de vigia que controlava a área envolvente. Atualmente encontra-se em 
ruína, sendo que as suas muralhas apresentam diversas patologias. No sentido de preservar a memória 
histórica e valorizar o seu património arqueológico, justifica-se a valorização patrimonial e paisagística das 
ruinas, salvaguardando este património e criando mais um polo relevante no circuito turístico e de visitação 
do concelho. 

Neste sentido a ação deverá promover o desenvolvimento do projeto assente no Programa de intervenção 
integrada estudo municipal desenvolvido pela Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e 
Património Arquitetónico e pelo Departamento de Ordenamento e Gestão Urbanística do Município de 
Alcobaça, estruturado em 2 fases: (i) Promover a melhoria dos acessos ao castelo (garantindo uma 
mobilidade universal); limpeza, manutenção e restauro dos elementos à vista da estrutura do castelo 
(incluindo acompanhamento arqueológico); e (ii) elaboração de um programa para um concurso de ideias 
(Caderno de Encargos) para a valorização do Castelo de Alcobaça. Tratando-se de um imóvel classificado 
(IIP, Decreto 95/78, DR 210 de 12 de setembro de 1978), todos os trabalhos desenvolvidos no castelo ou 
na respetiva área de intervenção deverão ser previamente autorizados pela tutela, designadamente a 
Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
DGPC; ADEPA; Universidades e escolas; Agentes 
socioeconómicos; Instituições ligadas à cultura, 
ambiente e conservação da natureza 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 299.130 euros (O valor 
não inclui estudos e projetos) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                    

  



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              88 | 189 

  

3.1.4. Instalação de Hotel no Mosteiro de Alcobaça 

  

Tipo de intervenção: Edificado (Reabilitação); Criação de oferta de alojamento turístico 

Descrição 

Instalação de estabelecimento hoteleiro de prestígio no Claustro do Rachadouro, tendo como referência 
uma capacidade próxima dos 80 quartos. Requalificação dos espaços exteriores contíguos, públicos e de 
acesso condicionado (Terraços Cistercienses, Jardim do Obelisco), constituindo áreas de apoio ao 
estabelecimento hoteleiro (lazer, serviços, estacionamento, etc) e abertas ao público.  

Como se referiu anteriormente, Alcobaça necessita de infraestruturas específicas de apoio ao 
desenvolvimento do turismo. A oferta hoteleira de grande qualidade, escassa em Alcobaça, afigura-se 
fundamental para configurar Alcobaça como um destino turístico sólido e de referência. O Mosteiro de 
Alcobaça, um ex-libris deste território e uma referência nacional e mundial, possui um conjunto de espaços 
atualmente devolutos. Esta desocupação do Mosteiro, para além de acelerar a sua degradação, constitui 
uma força de inércia ao desenvolvimento do concelho e à valorização do próprio conjunto patrimonial, 
nomeadamente na vertente turística. É fundamental, como se viu antes, dotar o Mosteiro de funções 
qualificadas, que o transformem num ‘centro vivo’. A instalação no Mosteiro de um estabelecimento 
hoteleiro de prestígio, já testada com sucesso noutras geografias, enquadra-se nesta lógica. 

Promotor 
Privado com o apoio da DGPC 

Principais entidades a envolver 
DGPC; CMA; Região de Turismo do Centro; Outros 
agentes institucionais e socioeconómicos; 
Instituições ligadas à cultura 

Natureza do Investimento: Investimento Privado 
Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Privado; Instrumentos financeiros (por exemplo o instrumento financeiro 
para a reabilitação e revitalização urbanas - IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 3.2. Redescobrir Alcobaça e a sua história 

EE3. Valorizar o património cultural e diversificar a oferta turística 

 
Objetivos: 

OE8. Valorizar e dinamizar o património arquitetónico e arqueológico, reforçando a sua ligação em rede; 

OE9. Incrementar a oferta turística, reforçando a diversificação dos segmentos turísticos; 

OE10. Potenciar e divulgar a história e cultura de Alcobaça. 

Descrição 

De modo a promover e incentivar a redescoberta de Alcobaça e da sua história é essencial consolidar uma 
rede de estruturas e de equipamentos de apoio, que deem a conhecer o património histórico e cultural 
existente. É neste sentido que foi criado o “Redescobrir Alcobaça e a sua história”, tendo como ambição a 
criação de uma rede cultural e turística que dê a conhecer a história e a cultura do concelho à população 
(aos seus habitantes e visitantes).  

Este projeto inclui a intervenção em espaços edificados tendo em vista a criação de equipamentos culturais 
e museológicos, a reabilitação e musealização de património arquitetónico e a criação de redes de 
percursos culturais e turísticos. 

Ações prioritárias: 
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3.2.1. Promoção de percursos pedonais e turísticos na Zona Histórica; 

3.2.2. Reabilitação do conjunto edificado do Museu Nacional do Vinho; 

3.2.3. Instalação do Museu dos Coutos; 

3.2.4. Requalificação da Casa Araújo Guimarães e espaço envolvente. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • • •• 
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3.2.1. Promoção de percursos pedonais e turísticos na Zona Histórica 

  
Tipo de intervenção: Rede de mobilidade suave (Espaço público); Ações de promoção e divulgação do 
património 

Descrição 

Promoção de percursos pedonais no centro histórico, incluindo sinalética e material de promoção, de 
ligação entre os diferentes pontos notáveis de interesse cultural, turístico e comercial (Mosteiro, castelo de 
Alcobaça, igrejas, palacetes românticos, rios Alcoa e Baça, comércio tradicional, museus, etc.), associando 
a rotas de histórias e de lendas de Alcobaça. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
ADEPA, Agentes socioeconómicos e instituições 
ligadas à cultura 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 175.000 euros (Dados 
do PEDU / PARU) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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3.2.2. Reabilitação do conjunto edificado do Museu Nacional do Vinho 

  

Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação) 

Descrição 

Reabilitação física do conjunto edificado do Museu do Vinho, de forma a potenciar este espaço como um 
equipamento cultural âncora da cidade e concelho de Alcobaça. Pretende-se desenvolver um conjunto de ações 
de reabilitação das instalações do museu (interiores e exterior), de forma a valorizar o seu vasto espólio e potenciar 
a sua visitação. Esta aposta potencia a sua inscrição em: projetos de revalorização patrimonial de âmbito regional 
e nacional; projetos específicos nas áreas do património cultural e da museologia com especial enfoque na 
valorização e dinamização da fruição turística (enoturismo); projetos mais abrangentes de escala territorial, seja 
local ou regional, especialmente vocacionados para a revitalização do potencial agrícola (viticultura) ou da 
regeneração agroindustrial ou empresarial (vinícola e enológica); a incorporação em programas de regeneração 
da cidade, dada a sua amplitude, importância e centralidade.  

O museu encontra-se instalado na antiga Adega que, em 1874, José Eduardo Raposo de Magalhães mandou 
edificar para aí implementar e desenvolver a vinicultura da região. Trata-se de um conjunto arquitetónico com uma 
área total de implantação de 11.512 m2, composto por 6 edifícios (Adega dos Depósitos, Adega dos Balseiros, 
Armazém Novo/Casa da Caldeira, Anexos, Balões e Laboratório/Escritórios). O circuito museológico é composto 
por três núcleos (Adega dos Depósitos, Adega dos Balseiros e Anexos que integra os espaços de taberna, 
abegoaria, tanoaria e casa da malta). Possui um espólio de inquestionável valor histórico, científico, industrial e 
etnográfico cuja coleção vitivinícola é única e a mais completa a nível nacional por via da herança da JNV/IVV, 
enriquecida durante as décadas de 80 e 90 (século XX) pelo Eng.º Paixão Marques. Encontra-se em mau estado 
de conservação. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Ministério da Agricultura; DGTF; IVV; Adega 
Cooperativa de Alcobaça; Cooperativa Agrícola de 
Alcobaça; Junta de Freguesia; Universidades; 
Outros agentes 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 300.000 euros (1ª 
Fase); 1.500.000 euros (2ª Fase) (Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 7; Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                    

 1ª Fase    2ª Fase 
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3.2.3. Instalação do Museu dos Coutos 

  
Tipo de intervenção: Equipamento (Refuncionalização de edificado); Ações de promoção e divulgação do 
património 

Descrição 

Criação do Museu dos Coutos, tendo por base um conceito inovador de ‘museu do território’, com a função 
de gerir, articular e desenvolver a rede de sítios e de património notáveis dos Coutos de Alcobaça. O Museu, 
pelo seu significado e relevância, deverá ter como epicentro (ou ponto de partida e chegada) o Mosteiro de 
Alcobaça, de onde se estabelecerá a articulação/ligação com os outros sítios notáveis. A CMA já iniciou o 
processo de instalação deste Museu. O Claustro do Cardeal do Mosteiro de Alcobaça pode ser uma das 
hipóteses a ser estudada para a implantação do museu e ponto de partida para a descoberta do mundo 
cisterciense no concelho de Alcobaça 

Num território de quase 500 Km2, doado no séc. XII por D. Afonso Henriques a D. Bernardo, Abade de 
Claraval, que aí instalou a Ordem de Cister e onde foi fundado o mosteiro cisterciense. Denominado por 
Coutos de Alcobaça, aqui surgiram as granjas para instalação dos colonos, a partir das quais nasceram os 
coutos geridos pelos monges, que modelaram o território e o seu povoamento. Hoje, para além de um forte 
legado imaterial, subsistem no território, de uma forma marcante, vestígios da presença cisterciense em 
Alcobaça. Este legado tem a sua máxima expressão no Mosteiro de Alcobaça, mas tem também um 
conjunto de outros pontos e sítios notáveis, como o Mosteiro de Cós, a Ermida de Santa Rita, a nascente 
dos Olhos de Água (Chiqueda), a infraestrutura hidráulica da bacia do rio Alcoa, os Moinhos de Água, a 
Casa do Monge Lagareiro, a Mata do Vimeiro, os Forno de Cal, o antigo Porto da Pederneira (Nazaré), entre 
outros. É um conjunto marcante que justifica uma abordagem integrada ao nível da sua gestão e do 
aproveitamento do seu potencial patrimonial e turístico. 

Promotor 
DGPC em parceria com a C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Câmaras Municipais da Nazaré e de Caldas da 
Rainha, ADEPA, agentes institucionais e 
socioeconómicos, instituições ligadas à cultura 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Orçamento do Estado; Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR 
Centro – Eixo 7) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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3.2.4. Requalificação da Casa Araújo Guimarães e espaço envolvente 

  

Tipo de intervenção: Edificado (Reabilitação); Espaço verde 

Descrição 

Pretende-se criar neste local um espaço cultural, educativo e performativo, associado às artes plásticas e 
cénicas contemporâneas. A implementação deste polo cultural implica a reabilitação do edificado existente, 
mas também a requalificação paisagística e ambiental da sua envolvente, dos jardins e da galeria ripícola 
junto ao rio Alcoa. A partir daqui é possível estabelecer ligações aos campos do Valado, de Cela e do Bárrio, 
através de percursos pedestres e cicláveis. Deve, igualmente, valorizar-se a ligação às Termas da Piedade. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia; ADEPA; Outros agentes 
institucionais, culturais e socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 600.000 euros (Dados 
da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 4.1. Alcobaça Verde 

EE4. Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os recursos naturais 

 
Objetivos: 

OE11. Assegurar o equilíbrio ecológico, promovendo a continuidade da estrutura verde e a melhoria da 
qualidade paisagística; 

OE12. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o seu usufruto por parte 
da população. 

Descrição 

O presente projeto estruturante tem como ambição o reforço da estrutura verde e ecológica da ARU da 
cidade de Alcobaça, potenciando uma cidade ambientalmente sustentável, natural e ecológica. 

A estrutura verde urbana tem um papel essencial na qualidade de vida da ARU da cidade de Alcobaça, 
contribuindo para a valorização ambiental e qualificação do ambiente urbano, garantindo a continuidade 
ecológica e a articulação com a paisagem natural envolvente.  

Mais concretamente, com o desígnio de criar uma cidade ambientalmente mais consciente e saudável para 
a população, este projeto engloba um conjunto de ações centradas na criação e/ou valorização dos 
espaços verdes de referência da cidade e do espaço público com potencial para integrar a rede de 
corredores ecológicos urbanos e periurbanos. Propõe-se a expansão e requalificação da estrutura verde 
urbana, tendo em vista a valorização dos rios Alcoa e Baça, através da criação de novos espaços verdes 
de recreio e lazer, que potencie a vivência urbana. 
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Ações prioritárias: 

4.1.1. Valorização do corredor verde do rio Alcoa; 

4.1.2. Estudo de preservação botânica e dos espaços verdes e de arborização dos principais eixos de 
mobilidade da ARU. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • • • • - 
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4.1.1. Valorização do corredor verde do rio Alcoa 

  
Tipo de intervenção: Espaço verde; Rede de mobilidade suave (Espaço público); Edificado (Reabilitação); 
Infraestruturas (Reabilitação) 

Descrição 

A ação visa promover a salvaguarda do ecossistema presente ao longo da linha de água do rio Alcoa 
através da preservação do corredor verde do sistema hídrico que atravessa a cidade de Alcobaça, 
interligando o núcleo urbano da cidade de Alcobaça, ao Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça (Ação 
3.1.2); à Casa Araújo Guimarães (Ação 3.2.4) e ao Açude e à Central Elétrica de Fervença. 

Esta operação visa regenerar e valorizar as respetivas áreas adjacentes à zona ribeirinha do rio Alcoa, 
incluindo a estabilização dos taludes, a regularização e limpeza das margens e a recuperação da galeria 
ripícola nas áreas degradadas. Adicionalmente, deverão ser criados percursos pedonais e cicláveis (com 
pavimento permeável) ao longo das linhas de água (numa extensão de cerca de 3.250 m) e instalada 
sinalética com informação didática ao nível da educação ambiental, bem como a instalação de estruturas 
de apoio (ex: áreas de descanso/ repouso / instalações sanitárias) que promovam uma articulação com 
passadiço do Alcoa – Caminho dos Monges (Projeto em curso). 

Pretende-se, igualmente, no quadro de um projeto de valorização do património industrial de Alcobaça, a 
recuperação do antigo açude, de forma a tirar partido do plano de água, a par com a valorização das ruínas 
da central elétrica de Fervença, dois polos de visitação que permitirão valorizar o percurso ao longo do rio 
Alcoa, no troço entre a cidade e Fervença. 

Considera-se, ainda, a possibilidade de aproveitamento da infraestrutura hidráulica para a produção de 
energia elétrica através da força motriz da água, um pequeno projeto piloto com uma função pedagógica 
centrada nas energias renováveis. 

O ambiente geral da intervenção deverá preservar o caráter naturalizado do espaço ribeirinho. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia; Privados 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 1.400.000 euros 
(Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Instrumentos financeiros (por exemplo o instrumento 
financeiro para a reabilitação e revitalização urbanas - IFRRU); Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – 
Eixo 7; Eixo 9) 
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4.1.2. Estudo de preservação botânica e dos espaços verdes e de arborização dos principais 
eixos de mobilidade da ARU 

  

Tipo de intervenção: Programa; Ação imaterial 

Descrição 

Promover a preservação de árvores ou arbustos que possam ser classificados como de interesse, em vista 
da sua idade ou espécie. O programa deverá incluir o mapeamento e a criação de uma base de dados 
relativa ao espaço verde publico e privado em resultado de um levantamento de campo e registo (incluindo 
fotografias) por técnicos da área, para avaliação do estado fitossanitário das espécies e avaliar acerca da 
sua preservação ou não. No caso de intervenções de reabilitação em propriedade privada, caso se 
justifique e de acordo com o projeto de arranjos exteriores, deverão ser fornecidos dados relativos ao 
espaço verde, através de registo fotográfico, de forma a permitir uma avaliação dos técnicos da área para 
a necessidade preservação ao não das espécies arbóreas e arbustivas. 

Complementarmente, a ação visa proceder a um diagnóstico sobre o nível de arborização dos principais 
eixos de mobilidade da ARU de forma a identificar as necessidades existentes para a constituição de eixos 
verdes de enquadramento nos principais eixos de mobilidade da ARU da cidade de Alcobaça e a formalizar 
um contínuo vegetal entre as áreas verdes de utilização pública do território que possibilite uma maior uma 
proteção física, visual e sonora aos espaços canais. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia; Privados 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: 40.000 euros 

Fonte potencial de financiamento: Municipal 
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PE 4.2. Alcobaça Mais Sustentável 

EE4. Promover a sustentabilidade ambiental e valorizar os recursos naturais 

 
Objetivos: 

OE13. Melhorar a eficiência energética dos edifícios, espaços públicos e infraestruturas; 

OE14. Melhorar e potenciar a gestão eficiente do ciclo urbano da água. 

Descrição 

O projeto de “Alcobaça Mais Sustentável” abrange as ações que contribuem para a melhoria da eficiência 
de duas componentes distintas: o sistema energético da ARU, intervindo ao nível da eficiência energética 
dos edifícios, dos espaços públicos e das infraestruturas; o sistema de saneamento ambiental melhorando 
a eficiência do ciclo urbano da água. 

Importa ter presente que a elevada intensidade energética da economia portuguesa é um dos principais 
constrangimentos que Portugal enfrenta no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. 
Cabe, por isso, a cada município a racionalização dos recursos energéticos, sendo que, para tal, deverá 
integrar na sua estratégia de reabilitação urbana um modelo energético baseado na conjugação entre a 
adoção de medidas de eficiência energética e a utilização de energia proveniente de fontes endógenas 
renováveis. 

No que concerne ao ciclo urbano da água, o município tem implementados diversos projetos de 
beneficiação da rede de abastecimento de água e das redes de drenagem de águas residuais e pluviais, 
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contudo, tendo em vista uma melhor gestão dos recursos, é necessário ainda proceder a um conjunto de 
intervenções. 

Ações prioritárias: 

4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância; 

4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, introduzindo 
mecanismos inovadores de aproveitamento de águas residuais. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • - - • • • - 
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4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância 

  

Tipo de intervenção: Beneficiação e modernização de infraestruturas 

Descrição 

Integrado no projeto Oeste LED, esta ação via a intervenção ao nível dos sistemas de iluminação pública, 
sistemas semafóricos e sistemas de iluminação decorativa, tais como monumentos, jardins, entre outros, 
com o objetivo de reduzir os consumos de energia, através da instalação de sistemas e tecnologias mais 
eficientes, assim como pela introdução de sistemas de gestão capazes de potenciar reduções do consumo 
de energia elétrica associado a estes sistemas. 

Propõe-se a substituição integral do atual parque de luminárias convencionais por outras de tecnologia a 
LED, mantendo ou melhorando os níveis e parâmetros adequados de luminosidade em conformidade com 
as normas estabelecidas no âmbito do Documento de Referência para a Eficiência Energética na 
Iluminação Pública (DREEIP). 

A ação visa, igualmente, promover a instalação de um sistema de videovigilância destinado a prevenir 
condutas criminosas e desviantes e a garantir a melhoria das condições necessárias à eficácia de 
operações de proteção civil na cidade e à proteção do património de reconhecido valor histórico e cultural 
no território. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça / CIM Oeste/ EDP 

Principais entidades a envolver 
Outros agentes económicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, PO SEUR) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, 
introduzindo mecanismos inovadores de aproveitamento de águas residuais 

  

Tipo de intervenção: Beneficiação e modernização de infraestruturas 

Descrição 

Intervenção nos sistemas urbanos de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais 
(em baixa), tendo em vista a sua modernização. 

Ao nível da rede de abastecimento de água, esta ação abrange a substituição das condutas de 
fibrocimento, sempre que este material não cumpra os normativos relacionados com o risco para a saúde 
humana, ou apresente perdas de água elevadas. A intervenção permitirá, ainda, o controlo e a redução de 
perdas nos sistemas de distribuição de água, podendo ser incorporado equipamentos de controlo e 
medição de fugas. 

Ao nível da drenagem de águas residuais, a intervenção deverá ter em vista a redução e controlo das 
infiltrações e afluência de águas pluviais aos sistemas públicos unitários, de modo a reduzir a ocorrência 
de colapsos e de inundações, assim como a renovação das condutas subdimensionados. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça / Serviços Municipalizados de 
Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Concessionárias e outros agentes económicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público Estimativa de investimento: Valor de investimento 
indeterminado 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, PO SEUR) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 5.1. Mais Mobilidade Suave 

EE5. Promover a mobilidade urbana sustentável 

 
Objetivos: 

OE11. Assegurar o equilíbrio ecológico, promovendo a continuidade da estrutura verde e a melhoria da 
qualidade paisagística; 

OE12. Proteger, qualificar e dinamizar os espaços naturais existentes, potenciando o seu usufruto por parte 
da população; 

OE15. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população; 

OE17. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) e do ruído; 

OE18. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano. 

Descrição 

O presente projeto tem por objetivo a promoção da mobilidade sustentável da população, através da 
criação de alternativas à utilização do automóvel e do reforço da rede pedonal e ciclável para a ARU da 
cidade de Alcobaça, contribuindo para a melhoria do ambiente urbano e para a melhoria da qualidade de 
vida da população. Para tal é necessário garantir a consolidação de uma rede continua e segura, que 
abranja os principais espaços e núcleos funcionais da cidade, promovendo o fácil, rápido e seguro acesso 
da população a bens e serviços. 
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Para além de contribuir para a conexão e aproximação de determinados núcleos funcionais e dinâmicas 
da Cidade, a consolidação da rede pedonal e ciclável contribuirá para a redução das emissões de GEE e 
dos níveis de poluição sonora. 

Em suma, o projeto “Mais Mobilidade Suave” agrega as ações que contribuem para a otimização e 
consolidação de uma rede de mobilidade suave na ARU da cidade de Alcobaça. 

Ações prioritárias: 

5.1.1. Beneficiação da rede pedonal incluindo faixa de circulação para pessoas com mobilidade 
condicionada, em pavimento liso; 

5.1.2. Construção de rede urbana de ciclovias. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • • - • • • • • 
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5.1.1. Beneficiação da rede pedonal incluindo faixa de circulação para pessoas com 
mobilidade condicionada, em pavimento liso 

  

Tipo de intervenção: Rede de mobilidade suave (Espaço público) 

Descrição 

Reforço e requalificação de uma rede pedonal contínua e segura no interior da ARU da cidade de Alcobaça, 
composta por percursos mais acessíveis a toda a população, que contribua para uma melhor articulação 
das diferentes áreas e equipamentos urbanos, desincentivando a utilização do automóvel. Implica medidas 
ao nível da supressão das barreiras arquitetónicas no espaço público, de forma a promover a mobilidade 
condicionada, bem como a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que envolvam peões e 
ciclistas, através de soluções seguras.  

Esta ação contempla a promoção da acessibilidade universal, com a adaptação do espaço público às 
necessidades de pessoas com mobilidade condicionada, através da eliminação de barreiras arquitetónicas. 
Nas intervenções serão aplicadas as normas técnicas sobre acessibilidades, definidas no Decreto-Lei n.º 
163/2006, de 8 de agosto, para pessoas com mobilidade condicionada. Esta ação abrange ainda 
intervenções focadas na eliminação dos pontos críticos de concentração de sinistralidade pedonal com 
particular destaque para os cruzamentos, rotundas e vias de grande intensidade de tráfego. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia e outros agentes institucionais e 
socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 1.350.000 euros 
(Dados PEDU / PAMUS) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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5.1.2. Construção de rede urbana de ciclovias 

  

Tipo de intervenção: Rede de mobilidade suave (Espaço público) 

Descrição 

Construção de rede urbana ciclável no interior da ARU da cidade de Alcobaça, destinada a promover os 
modos suaves de transporte, contribuindo para a redução de emissões de carbono para atmosfera 
(programa carbono zero). A rede possui uma extensão estimada de 8 Km, desagregados em 4 circuitos 
distintos. A rede urbana articula-se com a rede concelhia, com destaque para o eixo ciclável em 
desenvolvimento ao longo do rio Alcoa. 

Esta ação permitirá a criação de uma rede de mobilidade suave (ciclável e pedonal) contínua e segura no 
interior da ARU da cidade de Alcobaça, com ligação a outros centros urbanos do concelho de Alcobaça, 
composta por percursos mais acessíveis a toda a população, que contribua para uma melhor articulação 
das diferentes áreas e equipamentos urbanos, desincentivando a utilização do automóvel. Implica medidas 
ao nível da supressão das barreiras arquitetónicas no espaço público, de forma a promover a mobilidade 
condicionada, bem como a eliminação de pontos de acumulação de acidentes que envolvam peões e 
ciclistas, através de soluções seguras. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Junta de Freguesia e outros agentes institucionais e 
socioeconómicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 250.000 euros (Dados 
da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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PE 5.2. Mais Transporte Público 

EE5. Promover a mobilidade urbana sustentável 

 
Objetivos: 

OE15. Melhorar a acessibilidade e mobilidade da população; 

OE16. Incrementar a oferta de transporte público; 

OE17. Melhorar a qualidade ambiental através da redução das emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) e do ruído; 

OE18. Minimizar o impacto do automóvel no espaço urbano. 

Descrição 

O presente projeto visa melhorar a oferta de serviços de transportes públicos na ARU e na cidade de 
Alcobaça, garantindo a acessibilidade e a mobilidade da população e desincentivando a utilização do 
automóvel. O reforço da rede de transportes públicos irá permitir criar uma cidade mais sustentável, onde 
o impacto do automóvel no espaço urbano será minimizado, mas também uma cidade mais acessível e 
conectada. As conexões a fortalecer deverão abranger ligações locais (no interior da ARU), concelhias 
(reforçando as ligações a outros aglomerados urbanos) e regionais. 

Este projeto compreende a otimização dos serviços de transporte coletivo existentes, através da promoção 
da intermodalidade no sistema de transporte coletivo, e da criação de novos serviços públicos de partilha 
de bicicletas e automóveis. 
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Ações prioritárias: 

5.2.1. Criação dos serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça; 

5.1.2. Melhoria do polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça. 

Impactos nos Eixos Estratégicos: 

EE1 EE2 EE3 EE4 EE5 
Qualificar o ambiente 

urbano e assegurar um 
espaço urbano melhor 

integrado 

Consolidar a 
multifuncionalidade e 

promover a dinamização 
económica e a coesão 

social 

Valorizar o património 
cultural e diversificar a 

oferta turística 

Promover a sustentabilidade 
ambiental e valorizar os 

recursos naturais 

Promover a mobilidade 
urbana sustentável 

• • - • • • • • 
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5.2.1. Criação dos serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça 

  

Tipo de intervenção: Criação de serviços de transporte público 

Descrição 

Criação de serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça, tendo em vista diminuir a utilização do 
automóvel privado. 

Esta ação abrange a implementação de um sistema público de bicicletas para uso quotidiano, turístico e 
de lazer, a ser encarado como mais um modo de transporte público. Deverá ser estudado qual o tipo de 
sistema a implementar, manual ou automático/ eletrónico. O sistema manual encontra-se associado a níveis 
de investimento mais baixos e a níveis de utilização reduzidos e concentrados. Os locais de apoio a este 
sistema poderão estar associados, em alguns casos, aos pontos turísticos propostos. Este sistema deverá 
ser integrado na rede ciclo-pedonal da ARU e da cidade de Alcobaça, assim como articulado com os 
modos de transporte existentes. 

Associado à implementação do sistema público de bicicletas será importante fomentar ‘modos de 
transporte suaves’ e sensibilizar a sua utilização, em detrimento do transporte individual, incidindo as ações 
de sensibilização nas escolas. 

Esta ação compreende, ainda, a análise de viabilidade da criação de um serviço de car sharing, um serviço 
de partilha de automóvel. Este serviço possibilita o aluguer de automóveis, podendo ser gerido por uma 
entidade pública ou privada. O aluguer é realizado à hora, existindo locais específicos para o 
estacionamento dos veículos. Este sistema permite a utilização de um veículo por um determinado período 
de tempo, sendo, por norma, faturado o tempo de aluguer e os quilómetros percorridos. Os postos de 
aluguer deverão localizar-se junto do polo intermodal de transporte público, dos principais núcleos de 
serviços e comércio e das zonas residenciais. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Concessionárias e outros agentes económicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 150.000 euros (Dados 
da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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5.2.2. Melhoria do polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça 

  

Tipo de intervenção: Equipamento (Reabilitação); Beneficiação do interface de transportes 

Descrição 

Reordenamento e requalificação física e funcional da estação de camionagem e espaço envolvente, criando 
o polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça (abrangendo, também, a zona envolvente ao 
Mercado Municipal). Deverá ser promovida a integração urbana e a articulação do conjunto de valências 
associadas ao sistema de transportes, através: da beneficiação dos pontos de tomada e largada de 
passageiros; do reordenamento e aumento da capacidade de estacionamento público para rebatimento 
do transporte individual; da incorporação dos serviços de apoio e informativos; da articulação com os 
espaços comerciais, equipamentos e serviços; da incorporação das ligações pedonais acessíveis para a 
mobilidade condicionada; e da integração das redes cicláveis. 

Promotor 
C.M. de Alcobaça 

Principais entidades a envolver 
Concessionárias e outros agentes económicos 

Natureza do Investimento: Investimento Público 
Estimativa de investimento: 1.000.000 euros 
(Dados da CMA) 

Fonte potencial de financiamento: Municipal; Comunitário (Portugal 2020, POR Centro – Eixo 9) 

Cronograma - Horizonte temporal de execução 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
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4.2.2. Cronograma da operação 

De modo a compatibilizar intervenções, alavancar e envolver entidades públicas e privadas e 

distribuir os diferentes investimentos de forma equilibrada ao longo do período de duração da ORU, 

foi estabelecido um cronograma para a execução (Tabela 2), meramente indicativo, dentro do prazo 

estabelecido (10 anos). 

Este cronograma reflete o enquadramento do investimento municipal associado às operações 

contratualizadas nas prioridades estratégicas do Portugal 2020 e ao abrigo do PEDU (cuja 1ª fase 

se desenvolverá até 2021). 

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 (ver Tabela 6). A saber: 

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

: 1.1.2. Reabilitação geral do edificado; 

: 2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça; 

: 3.1.4. Articulação dos Mosteiros de Alcobaça e de Cós; 

: 4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância; 

: 4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, 

introduzindo mecanismos inovadores de aproveitamento de águas residuais. 
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Tabela 2. Cronograma das ações 

Fonte: SPI, 2018 

Ação  Cronograma 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

                      

1.1.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU                                          

1.1.2. Reabilitação geral do edificado                                          

1.2.1. Reabilitação do espaço público ribeirinho da 'feira e mercados'                                          

1.2.2. Requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho com a criação da Praça do Município e de parque de estacionamento 
público subterrâneo  

                                        

1.2.3. Criação dos 'Terraços Cistercienses'                                          

1.2.4. Intervenção no espaço público do centro histórico                                          

1.2.5. Requalificação urbana do Bairro do Lameirão                                          

1.2.6. Requalificação urbana do Bairro Hipólito                                          

1.2.7. Requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal                                          

1.3.1. Requalificação urbana da Av. Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade                                          

1.3.2. Requalificação urbana da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao rio Baça                                          

2.1.1. Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho                                          

2.1.2. Reabilitação do complexo desportivo municipal (piscinas e pavilhão gimnodesportivo) da cidade de Alcobaça e espaço verde envolvente                                          

2.2.1. Reabilitação e refuncionalização do MercoAlcobaça                                          

2.2.2. Reabilitação e revitalização do Mercado Municipal de Alcobaça e da sua envolvente                                          

2.2.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga escola primária                                          

2.2.4. Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura (Estação Vieira Natividade)                                          

2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça                                          

3.1.1. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo                                          

3.1.2. Requalificação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça                                          

3.1.3. Valorização do Castelo de Alcobaça                                          

3.1.4. Instalação de Hotel no Mosteiro de Alcobaça                                          

3.2.1. Promoção de percursos pedonais e turísticos na Zona Histórica                                          

3.2.2. Reabilitação do conjunto edificado do Museu Nacional do Vinho                                          

3.2.3. Instalação do Museu dos Coutos                                          

3.2.4. Requalificação da Casa Araújo Guimarães e espaço envolvente                                          

4.1.1. Valorização do corredor verde do rio Alcoa                                          

4.1.2. Estudo de preservação botânica e dos espaços verdes e de arborização dos principais eixos de mobilidade da ARU                                          

4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância                                          

4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, introduzindo mecanismos inovadores de 
aproveitamento de águas residuais.  

                                        

5.1.1. Beneficiação da rede pedonal incluindo faixa de circulação para pessoas com mobilidade condicionada, em pavimento liso                                          

5.1.2. Construção de rede urbana de ciclovias                                          

5.2.1. Criação dos serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça                                          

5.2.2. Melhoria do polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça                                          
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4.2.3. Programa de investimento 

O montante global do investimento7 para as ações previstas na ORU, a desenvolver num período 

de 10 anos, corresponde a cerca de 96.300 milhares de euros (Tabela 3). O investimento púbico, 

que tem como principal promotor a Câmara Municipal de Alcobaça, ascende a cerca de 26.200 

milhares de euros. O investimento privado atinge cerca de 70.100 milhares de euros. 

Tabela 3. Natureza do investimento 

Fonte: SPI, 2018 

Natureza do investimento Investimento total (€) 

Público 26.193.327 € 

Privado 70.120.150 € 

TOTAL 96.313.477 € 

O programa de investimento está repartido pelas seguintes componentes (Tabela 4), de acordo 

com o quadro das ações: 

Tabela 4. Componentes de investimento 

Fonte: SPI, 2018 

Componentes de investimento Investimento total (€) 

Reabilitação de edificado 70.197.650 € 

Espaço público 12.294.518 € 

Infraestruturas / Serviços 150.000 € 

Espaços verdes 1.659.880 € 

Mobilidade suave 1.781.400 € 

Equipamentos 9.335.029 € 

Ações imateriais / Programas, Planos e Estudos 895.000 € 

TOTAL 96.313.477 € 

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

identificando a natureza e a componente do investimento associadas (Tabela 5): 

 

                                                        

7 O valor de investimento apurado não inclui expropriações e aquisição de terrenos. Inclui demolições, estudos e projetos 
no caso das ações que para as quais o Município já estabeleceu custos de intervenção de acordo com os graus de 
maturidade dos projetos. 



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              114 | 189 

  

Tabela 5. Natureza, componentes e estimativa de investimento 

Fonte: SPI, 2018 

Ação   Investimento   
Natureza do 
investimento 

  
Reabilitação do 

edificado 
Espaço Público 

Infraestruturas / 
Serviços 

Espaços verdes Mobilidade suave Equipamentos 
Ações imateriais / 

Programas, Planos 
e Estudos 

1.1.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU   75 000 €   Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75 000 € 

1.1.2. Reabilitação geral do edificado   70 120 150 €   Privado   70 120 150 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.1. Reabilitação do espaço público ribeirinho da 'feira e mercados'   1 632 098 € a) Público   0 € 1 632 098 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.2. Requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho com a criação da 
Praça do Município e de parque de estacionamento público subterrâneo 

  4 000 000 € a) Público   0 € 4 000 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.3. Criação dos 'Terraços Cistercienses'   364 100 €   Público   65 800 € 298 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.4. Intervenção no espaço público do centro histórico   1 500 000 € a) Público   0 € 1 500 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.5. Requalificação urbana do Bairro do Lameirão   691 600 €   Público   0 € 691 600 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.6. Requalificação urbana do Bairro Hipólito   125 000 € a) Público   0 € 125 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.2.7. Requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal   763 770 €   Público   0 € 763 770 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.3.1. Requalificação urbana da Av. Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade   1 903 050 €   Público   0 € 1 903 050 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

1.3.2. Requalificação urbana da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao 
rio Baça 

  352 520 €   Público   0 € 352 520 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

2.1.1. Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho   325 000 € b) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 300 000 € 25 000 € 

2.1.2. Reabilitação do complexo desportivo municipal (piscinas e pavilhão gimnodesportivo) 
da cidade de Alcobaça e espaço verde envolvente 

  3 000 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 94 080 € 0 € 2 905 920 € 0 € 

2.2.1. Reabilitação e refuncionalização do MercoAlcobaça   1 950 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 950 000 € 0 € 

2.2.2. Reabilitação e revitalização do Mercado Municipal de Alcobaça e da sua envolvente   1 247 059 € a) Público   0 € 300 000 € 0 € 0 € 0 € 947 059 € 0 € 

2.2.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga escola primária   600 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 000 € 0 € 

2.2.4. Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura 
(Estação Vieira Natividade) 

  IND   Público   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça   600 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 000 € 

3.1.1. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo   IND   Público   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3.1.2. Requalificação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça   IND   Público   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3.1.3. Valorização do Castelo de Alcobaça   299 130 €   Público   0 € 137 730 € 0 € 0 € 131 400 € 0 € 30 000 € 

3.1.4. Instalação de Hotel no Mosteiro de Alcobaça   IND   Privado   N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 € 

3.2.1. Promoção de percursos pedonais e turísticos na Zona Histórica   175 000 € b) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 150 000 € 0 € 25 000 € 

3.2.2. Reabilitação do conjunto edificado do Museu Nacional do Vinho   1 800 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 800 000 € 0 € 

3.2.3. Instalação do Museu dos Coutos   IND   Público   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3.2.4. Requalificação da Casa Araújo Guimarães e espaço envolvente   600 000 € a) Público   11 700 € 0 € 0 € 165 800 € 0 € 422 500 € 0 € 

4.1.1. Valorização do corredor verde do rio Alcoa   1 400 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 1 400 000 € 0 € 0 € 0 € 

4.1.2. Estudo de preservação botânica e dos espaços verdes e de arborização dos 
principais eixos de mobilidade da ARU 

  40 000 €   Público   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 € 

4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância   IND   Público   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, 
introduzindo mecanismos inovadores de aproveitamento de águas residuais. 

  IND   Público   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

5.1.1. Beneficiação da rede pedonal incluindo faixa de circulação para pessoas com 
mobilidade condicionada, em pavimento liso 

  1 350 000 € c) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 1 250 000 € 0 € 100 000 € 

5.1.2. Construção de rede urbana de ciclovias   250 000 € a) Público   0 € 0 € 0 € 0 € 250 000 € 0 € 0 € 

5.2.1. Criação dos serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça   150 000 € a) Público   0 € 0 € 150 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

5.2.2. Melhoria do polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça  1 000 000 € a) Público  0 € 590 450 € 0 € 0 € 0 € 409 550 € 0 € 

TOTAL   96 313 477 €       70 197 650 € 12 294 518 € 150 000 € 1 659 880 € 1 781 400 € 9 335 029 € 895 000 € 

a) – Dados da CM de Alcobaça. 
b) - Dados do PEDU / PARU. 
c) - Dados do PEDU / PAMUS 
IND – Valor de investimento indeterminado 
N/A - Não aplicável 
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Não obstante as ações para as quais o Município já estabeleceu custos de intervenção de acordo 

com os graus de maturidade dos projetos, os valores de investimento apresentados para as 

restantes intervenções constituem valores indicativos, que deverão ser aferidos e consolidados ao 

longo da implementação da ORU, em função do desenvolvimento das iniciativas e ações e da sua 

consolidação programática. 

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 da cidade de 

Alcobaça (Tabela 6): 

Tabela 6. Distribuição do investimento público por ano da operação 

Fonte: SPI, 2018 

Investimento público 

Ano Valor (%) 

2019 1 700 552 € 6,5% 

2020 1 660 552 € 6,3% 

2021 1 660 552 € 6,3% 

2022 3 009 382 € 11,5% 

2023 3 509 382 € 13,4% 

2024 3 058 387 € 11,7% 

2025 3 262 650 € 12,5% 

2026 3 380 156 € 12,9% 

2027 2 850 856 € 10,9% 

2028 2 100 856 € 8,0% 

TOTAL 26 193 327 € 100% 

Esta repartição permite conferir que os valores de investimento público ao longo dos 10 anos são 

muito semelhantes, com exceção dos primeiros 3 anos da operação (2019 a 2021) que refletem o 

enquadramento dos projetos no contexto das prioridades estratégicas do Portugal 2020. 

Pressupostos de investimento 

Os valores de referência considerados, de acordo com as tipologias de intervenção foram: 

: Edificado | As estimativas de valores associados à reabilitação do edificado da ARU 
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tiveram como base níveis de intervenção distintos em função do estado de conservação 

dos imóveis, identificado através do levantamento do edificado: 

Estado de 
conservação 

Nível de 
intervenção 

Descrição da intervenção 

Valor de 
referência por 

ABC 
(IVA Incluído) 

Razoável 
Intervenção 

ligeira 
Intervenções ligeiras de manutenção das fachadas 
e coberturas 

150 €/m2 

Mau 
Intervenção 

profunda 

Intervenções nas coberturas, substituição de 
redes técnicas, reformulação de espaços 
interiores, em particular cozinhas e instalações 
sanitárias. 

450 €/m2 

Muito mau / 
Ruína 

Intervenção 
muito profunda 

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

700 €/m2 

: Espaço Público | Foram considerados três níveis cumulativos de intervenção e respetivos 

custos de execução de obra: 

Nível de 
intervenção 

Descrição da intervenção 

Valor de 
referência por 

ABC 
(IVA Incluído) 

Intervenção 
ligeira 

Intervenção ligeira com adição de mobiliário urbano e iluminação 30 €/m2 

Intervenção 
média 

Novo desenho de espaço público (incluindo mobiliário urbano e 
iluminação), com substituição de revestimentos, ordenamento de 
tráfego e estacionamento de superfície 

70 €/m2 

Intervenção 
profunda 

Intervenção média com introdução e/ou substituição de 
infraestruturas 

100 €/m2 

: Espaços verdes | Foi considerada a seguinte natureza de intervenção e respetivo custo 

de execução de obra: 

✓ Intervenção ligeira de espaços verdes de enquadramento com adição de mobiliário 

urbano e iluminação - 20 €/m² de área bruta de espaços verdes. 

: Rede de mobilidade suave | Foi considerada a seguinte natureza de intervenção e 

respetivo custo de execução de obra: 

✓ Passadiços - 150 €/m² de área de passadiços; 
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4.2.4. 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 privados, 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.  

Os programas estabelecidos no plano de investimento serão concretizados, 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. 

A operação poderá ser realizada com recurso a diversas fontes de financiamento, tendo-se 

identificado, para além do Orçamento do Estado, quatro tipologias distintas: financiamento 

municipal; financiamento comunitário; programas e instrumentos financeiros diversos; e 

financiamento privado. 

O financiamento denominado de “exclusivamente municipal” abrange as ações promovidas pelo 

Município que serão unicamente alavancadas através de financiamento próprio. No entanto, 

destaca-se que esta avaliação é realizada tendo em consideração as prioridades de investimento 

definidas no atual quadro estratégico comum, podendo ser enquadrável 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. A estratégia territorial e operacional definida para a Cidade de Alcobaça 

pretende acompanhar e responder aos desafios definidos para o território nacional e para a região 

Centro, que se corporizam nos documentos orientadores nacionais e regionais, nomeadamente os 

diversos programas operacionais regionais e temáticos (p.e. o POR Centro). Neste sentido, parte 

dos projetos e ações estabelecidas encontram-se enquadrados no POR do Centro 2014-2020 e 
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nos programas operacionais temáticos, como é o caso da Sustentabilidade e Eficiência no Uso 

dos Recursos (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 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 1 (Ideias) e 7 (Conservar) 

associados às seguintes prioridades de investimento: 

: Eixo Prioritário 1 (Ideias) / Prioridade de Investimento 1b - Visa a promoção do investimento 

das empresas na I&D, desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros 

de investigação e desenvolvimento e o setor do ensino superior, em especial promoção do 

investimento no desenvolvimento de produtos e serviços, na transferência de tecnologia, 

na inovação social, na ecoinovação, em aplicações de interesse público, no estímulo da 

procura, em redes, clusters e na inovação aberta através de especialização inteligente, e o 

apoio à investigação tecnológica e aplicada, linhas-piloto, ações de validação precoce dos 

produtos, capacidades avançadas de produção e primeira produção, em especial no que 

toca às tecnologias facilitadoras essenciais, e à difusão de tecnologias de interesse geral. 

: Eixo Prioritário 7 (Conservar) / Prioridade de Investimento 6c - Contempla o apoio a várias 

tipologias de ação, com destaque para proteção, valorização, conservação e promoção 

do património histórico e cultural com elevado interesse turístico. 
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Complementarmente às PI identificadas anteriormente (financiadas pelo POR Centro), no PO SEUR 

são enquadráveis as ações que visão a promoção da eficiência energética e da eficiente gestão 

do ciclo urbano da água, correspondendo à PI 4.3. 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 e PI 6.2. investimentos no setor da 

água, para satisfazer os requisitos do acervo ambiental da União e atender às necessidades de 

investimento identificadas pelos Estados-Membros que vão além desses requisitos. 

No que diz respeito aos programas e instrumentos financeiros, importa destacar 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). 

No âmbito do PEDU, o Município de Alcobaça manifestou a sua disponibilidade para participar no 

instrumento financeiro de reabilitação e revitalização urbana, possibilitando às entidades públicas 

e privadas com sede ou proprietárias de espaços nas ARU o acesso a cofinanciamento 

reembolsável ou a instrumentos financeiros, em termos a definir, aquando do estabelecimento das 

suas atribuições e competências e normas de funcionamento. 

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 e o Programa 1º Direito - Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação. 

Por fim, destaca-se o financiamento privado, que se direciona para a concretização das ações a 

promover por entidades privadas, sendo o investimento a realizar da responsabilidade dos 

proprietários/ particulares. Destaca-se que nas ações incluídas no PERU de Alcobaça, as entidades 

privadas, se considerarem oportuno, poderão recorrer aos programas e instrumentos financeiros 

atrás mencionados. 

De seguida apresenta-se uma tabela indicativa das potenciais fontes de financiamento para cada 

ação proposta (Tabela 7). 
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Tabela 7. Potenciais fontes de financiamento, por ação 

Fonte: SPI, 2018 

Ação Tipo de intervenção 

 
Fonte Potencial de Financiamento 

 
Municipal Comunitário 

Orçamento 
do Estado 

IFRRU 
Programas 

(IHRU) 
Privado 

1.1.1. Programa de promoção e de dinamização da ORU Programa; Ação imaterial 
 •     

1.1.2. Reabilitação geral do edificado Edificado (Reabilitação) 
    • • •

1.2.1. Reabilitação do espaço público ribeirinho da 'feira e mercados' Espaço público 
 • •    

1.2.2. Requalificação da envolvente do edifício dos Paços do Concelho com a criação da Praça do Município e de 
parque de estacionamento público subterrâneo 

Espaço público 
 

• •    

1.2.3. Criação dos 'Terraços Cistercienses' Espaço público 
 • •    

1.2.4. Intervenção no espaço público do centro histórico Espaço público 
 • •    

1.2.5. Requalificação urbana do Bairro do Lameirão Espaço público 
 • •    

1.2.6. Requalificação urbana do Bairro Hipólito Espaço público 
 • •    

1.2.7. Requalificação do espaço publico entre o Tribunal e o Estádio Municipal Espaço público 
 • •    

1.3.1. Requalificação urbana da Av. Professor Engenheiro Joaquim Vieira Natividade Espaço público 
 • •    

1.3.2. Requalificação urbana da rua Bernardino Lopes Oliveira e dos espaços envolventes ao rio Baça Espaço público 
 • •    

2.1.1. Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho Equipamento (Reabilitação) 
 • •    

2.1.2. Reabilitação do complexo desportivo municipal (piscinas e pavilhão gimnodesportivo) da cidade de Alcobaça 
e espaço verde envolvente 

Equipamento (Reabilitação); Espaço verde 
 

• •    

2.2.1. Reabilitação e refuncionalização do MercoAlcobaça Equipamento (Reabilitação) 
 • •    

2.2.2. Reabilitação e revitalização do Mercado Municipal de Alcobaça e da sua envolvente Equipamento (Reabilitação); Espaço público 
 • •    

2.2.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício da antiga escola primária Equipamento (Reabilitação) 
 • •    

2.2.4. Instalação do Centro Nacional de Investigação e Competências na área da fruticultura (Estação Vieira 
Natividade) 

Equipamento (Reabilitação); Criação e instalação de serviços 
 

 • •   

2.2.5. Revitalização e dinamização do comércio do centro histórico de Alcobaça Programa; Dinamização económica, cultural e social 
 •     

3.1.1. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo Plano; Promoção e divulgação do património 
 •  •   

3.1.2. Requalificação do Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça Espaço público 
 • • •   

3.1.3. Valorização do Castelo de Alcobaça Espaço público; Ações de conservação, de restauro e de valorização do património 
 • •    

3.1.4. Instalação de Hotel no Mosteiro de Alcobaça Edificado (Reabilitação); Criação de oferta de alojamento turístico 
 

 •  •  •

3.2.1. Promoção de percursos pedonais e turísticos na Zona Histórica 
Rede de mobilidade suave (Espaço público); Ações de promoção e divulgação do 
património  

• •    

3.2.2. Reabilitação do conjunto edificado do Museu Nacional do Vinho Equipamento (Reabilitação) 
 • •    

3.2.3. Instalação do Museu dos Coutos 
Equipamento (Refuncionalização de edificado); Ações de promoção e divulgação do 
património  

• • •   

3.2.4. Requalificação da Casa Araújo Guimarães e espaço envolvente Edificado (Reabilitação); Espaço verde 
 • •    

4.1.1. Valorização do corredor verde do rio Alcoa 
Espaço verde; Rede de mobilidade suave (Espaço público); Edificado (Reabilitação); 
Infraestruturas (Reabilitação)  

• •  •  

4.1.2. Estudo de preservação botânica e dos espaços verdes e de arborização dos principais eixos de mobilidade 
da ARU 

Estudo; Ação imaterial 
 

•     

4.2.1. Criação do Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça e de videovigilância Beneficiação e modernização de infraestruturas 
 • •    

4.2.2. Modernização da rede de infraestruturas de saneamento e abastecimento de água, introduzindo mecanismos 
inovadores de aproveitamento de águas residuais. 

Beneficiação e modernização de infraestruturas 
 

• •    

5.1.1. Beneficiação da rede pedonal incluindo faixa de circulação para pessoas com mobilidade condicionada, em 
pavimento liso 

Rede de mobilidade suave (Espaço público) 
 

• •    

5.1.2. Construção de rede urbana de ciclovias Rede de mobilidade suave (Espaço público) 
 • •    

5.2.1. Criação dos serviços de bike e car sharing na cidade de Alcobaça Criação de serviços de transporte público 
 • •    

5.2.2. Melhoria do polo intermodal de transportes da cidade de Alcobaça Equipamento (Reabilitação); Beneficiação do interface de transportes 
 • •    
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4.3.Modelo de gestão e execução 

De acordo com o RJRU, as ORU devem ser coordenadas e geridas por uma entidade gestora8. 

Esta entidade gestora poderá assumir dois tipos distintos: uma empresa do sector empresarial 

local ou o próprio município9. 

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 da 

ORU da ARU de Alcobaça. 

Complementarmente, atendendo a que a ORU da ARU de Alcobaça 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 que esta ORU deva adotar 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, demais titulares de direitos sobre 

edifícios e atores relevantes da ARU de Alcobaça. 

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. 

Mais concretamente, atendendo às exigências da implementação de uma Operação de 

Reabilitação Urbana Sistemática e ao facto de o Município de Alcobaça assumir diretamente as 

funções de entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana, através da criação de uma 

unidade orgânica flexível, denominada Unidade de Reabilitação Urbana. 

Neste caso, propõe-se que a Câmara Municipal possa organizar os seus serviços relacionados 

com a reabilitação urbana da Cidade de Alcobaça de forma a poder apresentar uma Unidade de 

Reabilitação Urbana. 

                                                        

8 RJRU, Art.º 9º. 

9 RJRU, Art.º 10º. 
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A este propósito importa referir que, de acordo com o RJRU10, “quando a entidade gestora da 

operação de reabilitação urbana for o município, pode ser criada uma unidade orgânica flexível, 

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. 

Procurando otimizar os recursos existentes, esta Unidade de Reabilitação Urbana estará integrada 

na autarquia, podendo articular-se com as estruturas já existentes no município numa lógica 

matricial. 

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 de Alcobaça, identificando edifícios de 

                                                        

10 RJRU, Art.º 53º-B. 
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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; 

: 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). 

 

4.4. Quadro de benefícios fiscais 

4.4.1. 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 45º (Prédios Urbanos Objeto de 

Reabilitação)11, estabelece o quadro de benefícios fiscais aplicável a estes impostos municipais, 

que seguidamente se descreve de forma sucinta. 

                                                        

11 Na Redação dada pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o Orçamento de Estado para o ano de 2018. 
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Tabela 8. Benefícios fiscais – IMI e IMT. 

IMI - Imposto municipal sobre imóveis 

Isenção por um período de 3 anos, eventualmente renovável por mais 5 anos.  

Aos imóveis que preencham os requisitos de acesso ao benefício fiscal estabelecidos no nº1 do artigo 45º, 
aplica-se a isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano, 
inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, 
por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação 
própria e permanente.  

 

IMT - Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis 

Isenção nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação e na primeira transmissão 
do imóvel reabilitado, quando destinado a arrendamento habitacional permanente ou a habitação 
própria e permanente (quando localizado em ARU) 

Aos imóveis que preencham os requisitos de acesso ao benefício fiscal estabelecidos no nº 1 do artigo 
45º, aplica-se a isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições 
de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no 
prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição, bem como na primeira transmissão, subsequente 
à intervenção de reabilitação, a afetar o arrendamento para habitação permanente ou, quando localizados 
em ARU, também a habitação própria e permanente. 

Assim, os prédios urbanos ou frações autónomas concluídos há mais de 30 anos ou localizados 

em ARU, caso preencham os requisitos estabelecidos, beneficiam dos seguintes incentivos: 

: Isenção de IMI, pelo período de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras 

de reabilitação dos prédios ou frações autónomas, eventualmente renovável, a 

requerimento do proprietário, por mais 5 anos, no caso dos imóveis afetos a arrendamento 

habitacional 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. 

Adicionalmente contempla-se a possibilidade de redução, a metade, das taxas devidas pela 

avaliação do estado de conservação, necessária, nos termos da alínea b) do nº1 do artigo 45º do 

EBF, para justificar a atribuição dos benefícios identificados supra. 
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4.4.2.Outros incentivos decorrentes dos 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 de descrevem. 

Tabela 9. Outros incentivos. 

IVA - Imposto sobre o valor acrescentado 

Aplicação de taxa reduzida 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 para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado pela 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 financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios 
ou ao abrigo de programas apoiados financeiramente pelo IHRU, I.P.. 

Informação adicional: Código do IVA – Lista I (verbas 2.23 e 2.24) 

 

IRS - Imposto sobre o rendimento singular  

São dedutíveis à coleta, até ao limite de 500€, 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 NRAU que sejam objeto de ações de reabilitação.  

As 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, são 
tributadas à taxa autónoma de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento. 

Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português, são 
tributadas à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam 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. 

Informação adicional: Números 4, 5 e 7 do artigo 71º do EBF 
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IRS E IRC - Fundos de investimento imobiliário 

Ficam isentos de IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento imobiliário 
que operem de acordo com a legislação nacional, desde que se constituam 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.  

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, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10%, excetuando as situações referidas 
no EBF.  

O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de 
participação nos fundos de investimento referidos é tributado à taxa de 10% quando os titulares sejam 
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. 

Informação adicional: Números 1, 2, 3 e 21 do artigo 71º do EBF 

 

4.4.3.Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação 

Para efeitos de concessão dos incentivos associados à reabilitação urbana incidentes sobre os 

impostos anteriormente referidos, importa ter em consideração os requisitos estabelecidos nos 

artigos 45º e 71º do EBF. 

Tabela 10. Critérios de acesso aos benefícios fiscais para as ações de reabilitação 

IMI e IMT 

Os prédios urbanos ou frações autónomas concluídos há mais de 30 anos ou localizados em áreas de 
reabilitação urbana beneficiam dos incentivos ao nível do IMI e IMT, desde que preencham cumulativamente 
as seguintes condições:  

: Sejam 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 
esteja 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 dezembro, 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 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.  

O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de atribuição dos incentivos ao nível do IMI e 
IMT deve ser requerido conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação 
urbanística, cabendo à Câmara Municipal competente (ou, se for o caso, à entidade gestora da reabilitação 
urbana) comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou fração, 
no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de conservação resultante das 
obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior.  

A anulação das liquidações de IMI e de IMT e as correspondentes restituições são efetuadas pelo serviço 
de finanças no prazo máximo de 15 dias a contar da comunicação prevista na parte final do número anterior.  
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A prorrogação da isenção de IMI está dependente de deliberação da assembleia municipal, sob proposta 
da Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais, sendo o respetivo reconhecimento efetuado pela Câmara Municipal nos 
termos anteriormente descritos. 

Informação adicional: Número 1 do artigo 45.º do EBF 

 

IRS e IRC 

As ‘ações de reabilitação’ devem corresponder a intervenções de reabilitação de edifícios, tal como 
definidas no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 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 25% do valor patrimonial tributário 
do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente.  

A comprovação do início e da conclusão das ‘ações de reabilitação’ é da competência da Câmara 
Municipal ou de outra entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para 
a área da localização do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras 
compreendidas na ação de reabilitação, tendo em conta os critérios estabelecidos. 

Informação adicional: Números 23 e 24 do artigo 71.º do EBF 

Para efeito da aplicação dos incentivos descritivos, deve atender-se aos seguintes conceitos: 

: ‘Ações de Reabilitação’ – as intervenções destinadas a conferir adequadas características 

de desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, 

ou às construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como 

às suas frações, ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos 

usos ou o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um 

estado de conservação do imóvel, pelo menos, dois níveis acima do atribuído antes da 

intervenção; 

: ‘Área de reabilitação urbana’ – a área territorialmente delimitada nos termos do RJRU; 

: ‘Estado de Conservação’ – o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos 

do disposto no Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31de dezembro, que estabelece o regime 

de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, 

arrendados ou não, para efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de 

reabilitação urbana e de conservação do edificado. 

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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A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da Câmara 

Municipal, incumbindo-lhe certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas 

na ação de reabilitação. A Câmara Municipal é a responsável pelo procedimento de vistorias e 

aprovação da concessão dos benefícios fiscais, após a boa conclusão das obras, atestada pelos 

serviços municipais competentes. 

Para efeitos de atribuição dos benefícios fiscais identificados e quando os mesmos forem 

solicitados por motivos de realização de obras de reabilitação, os interessados devem facultar à 

Câmara Municipal prova de titularidade do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do 

mesmo, bem como todos os documentos necessários. 
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5. Caracterização e diagnóstico da ARU da 
cidade de Alcobaça 

5.1. Enquadramento territorial 

5.1.1. Breve retrato do concelho e cidade 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 o que apresenta uma maior superfície, contando 

com uma área de 408,1 km2 e mais de 56.600 habitantes, segundo os Censos de 2011, do INE (Figura 8). 

 
Figura 8. Região Centro (NUTS II), sub-região do Oeste (NUTS III) e concelho de Alcobaça. 

Fonte: SPI, 2018 
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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 

freguesias12, 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 9).  

 

Figura 9. Concelhos limítrofes e limites das freguesias do concelho de Alcobaça. 
Fonte: SPI, 2018 

                                                        

12 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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Alcobaça insere-se num espaço regional com um dinamismo económico e social relevante e com 

uma boa trajetória de crescimento. As novas acessibilidades rodoviárias vieram melhorar as 

condições locativas e esbater algum do isolamento dos seus centros urbanos, particularmente da 

cidade de Alcobaça, permitindo uma maior integração no espaço regional. 

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 10). 
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Figura 10. Enquadramento de Alcobaça no sistema urbano regional. 

Fonte: SPI, 2018 

O concelho de Alcobaça distingue-se pela sua diversidade territorial, paisagística e económica, 

pela sua longa tradição ligada à agricultura e indústria e pelo património natural e cultural singular. 

O seu traço mais distintivo, neste quadro de grande diversidade, prende-se com o património 

histórico e cultural cistercienses, traduzido não só na expressão monumental e material do seu 

legado, mas também nos traços identitários e culturais indeléveis, que vão desde os costumes e 

tradições às atividades económicas. 
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Embora muitos séculos já tenham passado desde o empreendimento de Cister, não se pode 

esquecer o seu contributo na criação das condições que permitiram a transformação profunda 

deste território. Os monges agrónomos prestaram um contributo notável para o desenvolvimento 

do concelho, contribuindo decisivamente para a modelação do povoamento e das atividades neste 

território. A agricultura mantém-se hoje como uma atividade relevante na economia local, 

conjuntamente com a indústria transformadora, o que demonstra o engenho e a capacidade 

empreendedora da comunidade alcobacence. Este empreendedorismo e capacidade de 

adaptação das gentes de Alcobaça representam, em certa medida, uma herança cultural de Cister. 

Com uma estrutura económica que se destaca pela boa representatividade dos seus três setores 

económicos, Alcobaça é, dos concelhos do Oeste, aquele que apresenta uma performance da 

balança comercial consistentemente mais positiva, o que atesta da boa performance e 

competitividade da economia local em comparação com a dos restantes municípios da sub-região. 

Acompanhando a tendência de terciarização da economia portuguesa nas últimas décadas, 

também o setor terciário é dominante no concelho, quer no número de empresas, quer na 

população que emprega, quer ainda no volume de negócios e no Valor Acrescentado Bruto (VAB), 

o que não retira peso e importância aos setores primário e secundário, como retratam as figuras 

seguintes. 

 

Figura 11. Pessoas ao serviço das empresas do concelho, Volume de negócios, VAB por setor de atividade, por setor de 
atividade, em 2011. 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro – 2012 [Edição 2013] e Censos 2011 – 

Resultados Definitivos [Edição 2012] 

Todavia, a boa performance económica do concelho não se reflete no poder de compra da 

população, indicador onde o concelho de Alcobaça se situa atrás de muitos dos concelhos do 

Oeste que apresentam perfis económicos mais débeis. Com um Indicador per capita do Poder de 

Compra (IpC) de 83,41, Alcobaça encontrava-se, por altura do último estudo, em 2011, posicionado 

abaixo quer da referência nacional (100), quer do valor da sua sub-região (89,51). 
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Da mesma forma, não obstante a dinâmica demográfica positiva do concelho, a dimensão e o perfil 

da população continuam a ser fatores críticos para Alcobaça. Em 2011, a população residente no 

concelho ascendia a 56.693 habitantes, superando em 2,4% o registo de 2001 (55.376 habitantes), 

um crescimento em linha com a tendência das últimas décadas (Figura 12) 

 

Figura 12. Evolução demográfica do concelho de Alcobaça 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (vários anos) 

Trata-se de um incremento populacional similar à média nacional (2%), mas muito abaixo da média 

da sub-região do Oeste, que contabilizou um crescimento de 7%. Na sub-região do Oeste, 

Alcobaça foi um dos concelhos que menos cresceu. Enquadrado naquela que é uma tendência 

nacional, também o concelho de Alcobaça tem assistido, ao longo das últimas décadas, a um 

envelhecimento acentuado da população. Em Alcobaça, no ano de 2012, o número de idosos por 

cada 100 jovens (146,2) era superior ao da sub-região (130,9) e média do país (129,4) (Figura 13).  

 

Figura 13. Evolução do índice de envelhecimento entre 1960 e 2011. 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (vários anos) 

Também na linha do sucedido ao nível nacional e sub-regional, Alcobaça registou, entre 2001 e 

2011, uma redução da taxa de analfabetismo (superior a 4%), apresentando, em 2011, uma taxa 

de analfabetismo de 6,2%, ligeiramente superior à média de Portugal (5,2%) e da sub-região do 

Oeste (6,1%). A fatia predominante da população residente possui um nível de instrução equivalente 

ao 1º ciclo do ensino básico (28,8%), seguindo-se as parcelas de população que não apresentam 

qualquer nível de escolaridade (16,6%) e que possuem o 3º ciclo do ensino básico (16,8%). Menor é 

a percentagem de população detentora de instrução secundária (12,7%) e de grau académico (8,0%). 
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Fica claro que um concelho que pretende modernizar a sua economia precisa de população em 

idade ativa, jovem e qualificada, uma condição para o surgimento de novas funções e diversificação 

das atividades. Por isso é necessário investir na qualificação, mas esse investimento só é 

sustentável se existir um volume populacional considerável.  

Por altura dos Censos 2011, os três principais espaços de concentração populacional do concelho 

eram as freguesias da Benedita (8.635 habitantes), de Alcobaça (5.751 habitantes) e de Pataias 

(5.451 habitantes), que contrastam com uma rede extensa de pequenos e médios aglomerados 

com uma menor expressão populacional (Figura 14). 

 

Figura 14. População residente por freguesia. 

Fonte: SPI, com base nos Censos 2011 do INE 

Esta ocupação do território é também uma questão crítica no concelho de Alcobaça. A dispersão 

do povoamento, a densidade populacional reduzida e as frágeis relações entre a cidade e os outros 

polos urbanos e económicos relevantes, justificam medidas de ordenamento do território e de 

requalificação urbana e ambiental que transformem Alcobaça num território ainda mais coeso e 

atrativo para a fixação de empresas, quadros qualificados, turistas e visitantes, ou seja, um território 

com um ambiente económico favorável, que oferece uma boa qualidade de vida, e com um 

património natural e cultural distinto, que consegue, por esta via, competir com os seus congéneres. 
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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 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. 

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 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 implanta-se num vale cercado por colinas que deram lugar a abastadas 

quintas (colinas de Alcobaça), dispondo a norte da sua maior abertura que encaminha os rios Alcoa 

e Baça para o oceano. Na confluência do vale fundem-se estes dois rios que atravessam a cidade. 

A ocupação é mais concentrada na zona histórica, génese da cidade, estendendo-se, a partir 

daqui, ao longo dos principais eixos viários e dos rios, através de diversas urbanizações que 

ocuparam as antigas quintas.  

Ocupando uma superfície territorial de 5,75 km², e com uma população, em 2011, de 6.982 

habitantes13, correspondente a cerca de 12% da população concelhia, 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 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. Alberga um vasto conjunto de equipamentos, alguns dos quais com uma área de influência 

                                                        

13 INE – cidades estatísticas, Censos 2011. 
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concelhia, de que são exemplo o conjunto de estabelecimentos escolares, o tribunal e o hospital.  

A rede viária estruturante do concelho assenta principalmente em três vias: a EN8, no sentido oeste- 

este, em direção a Leiria; a EN8-6 que saindo para norte liga à Nazaré; e a EN8-5, que se dirige 

para sul até à IC2/EN1, em direção à Benedita. Em 2008, com o objetivo de atenuar os efeitos do 

tráfego de atravessamento no centro da cidade, foi inaugurada a Via de Cintura Interna (VCI), que 

liga dois pontos da EN8. São estas vias que asseguram a ligação aos eixos viários de âmbito 

nacional e regional, como a Autoestrada do Oeste (A8) e o IC9. 

É precisamente na cidade de Alcobaça que se concentra uma parte muito substancial do 

património histórico e cultural do concelho. O destaque vai claramente para o Mosteiro de Santa 

Maria de Alcobaça. Classificado como Monumento Nacional desde 1907, o Mosteiro, uma das 

maiores e mais bem conservadas abadias cistercienses da Europa, atinge o seu maior destaque 

com a classificação como Património Mundial da UNESCO, em 1989, tornando-se um valor 

representativo de uma obra-prima da humanidade. 

 

5.1.2. Uma perspetiva da evolução urbana da cidade de Alcobaça 

A ocupação do território de Alcobaça remonta aos tempos do neolítico. Alguns autores referem que 

a origem de Alcobaça como vila remonta à época dos romanos, com o nome de “Helcobatie”. Mais 

tarde adquiriu a denominação árabe de Al-cobaxa. As atuais ruinas do castelo de Alcobaça, 

materializadas numa torre albarrã da estrutura primitiva, testemunham um dos primeiros 

assentamentos no território onde atualmente se localiza a cidade de Alcobaça. Não se conhece ao 

certo a origem desta estrutura, que pode ser visigótica ou muçulmana. Certo é que no período de 

ocupação árabe esta fortificação terá provavelmente desempenhado um importante papel no 

desenvolvimento de uma pequena povoação, que alguns acreditam ser a base do aglomerado 

urbano de Alcobaça. 

Não obstante, terá sido no século XII, com a instalação da Ordem de Cister nos denominados 

coutos de Alcobaça, doados por D. Afonso Henriques, rei de Portugal, a D. Bernardo, abade de 

Claraval, e com a consequente fundação do mosteiro cisterciense, que a ocupação deste território 

ganhou uma outra expressão. Desde então os monges empreenderam um trabalho notável de 

transformação e desenvolvimento deste território, criando condições para o seu povoamento e 

desenvolvimento de importantes atividades, como a agricultura.  
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O Mosteiro, hoje Património da Humanidade, localizou-se em função dos rios (Alcoa e Baça) que 

propiciavam água para consumo, a cidade desenvolveu-se em função destes e do Mosteiro. As 

condições naturais de Alcobaça respondiam aos critérios de localização definidos pela 

comunidade cisterciense. Localizada num vale, na confluência de duas linhas de água, adequava-

se às exigências funcionais da Ordem. A plataforma, localizada na confluência dos dois rios, 

proporcionava as condições necessárias para a instalação da abadia, embora mais tarde se 

viessem a revelar os riscos desta localização, com a ocorrência de cheias rápidas e destrutivas.  

Contrariamente a muitos outros monumentos nacionais, o Mosteiro de Alcobaça não ‘nasceu’ 

monumento, foi sim o símbolo máximo de um grande empreendimento, um polo vital que funcionou 

como motor de desenvolvimento de um território vasto, e cujo legado ainda hoje perdura. Como 

alguns autores referem, funcionava como uma espécie de microcidade, albergando todas as 

funções necessárias para a vida monástica e para a administração de um vasto território, com 

quase 500 Km2, que se iniciava em São Martinho do Porto, abrangia a Serra dos Candeeiros e 

terminava em São Pedro de Moel. 

A localização do Mosteiro levou os monges cistercienses a reimplantar os rios e a modificar-lhes 

profundamente os traçados, adaptando-os às conveniências de abastecimento de água para 

produção e consumo, mas também para segurança das suas instalações, através do controlo dos 

caudais e da drenagem pluvial. A conduta de água potável e a levada fazem parte do notável 

aproveitamento hidráulico construído pelos monges (Figura 15).  
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Figura 15. Os leitos da levada e a ligação ao Mosteiro. 

Fonte: CMA/ADEPA 

Entre os séculos XII e XV, o Mosteiro impõe-se como o grande polo de desenvolvimento de 

Alcobaça. Durante estes quatro séculos, as rígidas regras cistercienses condicionam a ocupação 

urbana na envolvente da cerca do mosteiro e quintas que a flanqueavam. Era dentro da cerca que 

conviviam as duas comunidades, a religiosa e a civil. No século XVI, acompanhado um certo 

declínio do poder abacial e com a decisão do Cardeal D. Afonso de alterar os contornos da cerca, 

começam a diferenciar-se dois núcleos, a Abadia, no interior da cerca, e o núcleo urbano de 

Alcobaça, no seu exterior14. É também neste período, em 1514, que a vila de Alcobaça recebe foral 

de D. Manuel I. No século XVII o núcleo urbano de Alcobaça conhece um período de expansão, 

condicionada pela orografia do vale e pelos rios. 

Contrariamente, o século XVIII é um período de fraco crescimento urbano, marcado por fenómenos 

naturais trágicos, como o terramoto de 1755 e as inundações de 1772. 

                                                        

14 KRUGUER, Mário e SILVA, Cidália. “A Abadia de Santa Maria e a evolução morfológica da cidade de Alcobaça” in Cister 
– Espaços, Territórios, Paisagens (atas) – colóquio internacional (1998); Ministério da Cultura/IPPAR.  
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Com a saída dos monges cistercienses, em 1833, inicia-se um novo ciclo na vida social e 

económica de Alcobaça. O controlo à ocupação urbana por estes imposto deixa de existir, abrindo 

portas à apropriação das suas terras e ao crescimento urbano. Com a destruição da cerca, em 

1839, as diferenças entre o núcleo monástico e o núcleo urbano são esbatidas, abrindo caminho 

para novas expansões.  

 

Figura 16. Evolução urbana de Alcobaça em torno do Mosteiro. 

Fonte: CMA 

Como referido anteriormente, após 1833, e durante as décadas seguintes, assiste-se a uma 

apropriação civil dos espaços, que outrora eram propriedade do Mosteiro. Exemplo disso são as 

Quintas do Cidral, da Gafa, da Cova da Onça, do Lameirão, da Conceição e do Telheiro, 

transferidas para a posse de particulares defensores da causa liberal, à época com bastante 

influência na comunidade. A cidade apropria-se inclusive do próprio Mosteiro. Parte deste é 

vendido em hasta pública em 1934. Ao longo dos tempos nele se instalam várias funções (câmara 

municipal, tribunal, teatro, finanças, cadeia, asilo, quartel militar). 

Uma das plantas mais antigas de Alcobaça conhecidas data de 1826 (Figura 17). Trata-se de um 

levantamento da vila, efetuado por um oficial do exército, que incide essencialmente sobre o centro 

histórico em torno do mosteiro, fator revelador da tentativa de, à época, introduzir alguma 

organização espacial à expansão da vila.  
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Figura 17. Planta da vila de Alcobaça, 1826. 

Fonte: Cópia de um original de Guilherme Elsden 

Entre os finais do século XIX e primeiro quartel do século XX, o crescimento urbano é alimentado 

pelos intensos fluxos migratórios das populações rurais, que se dirigem para a vila na procura de 

oportunidades que os campos já não forneciam. Este fenómeno motiva uma discussão em torno 

das necessidades de planeamento urbano face às profundas transformações económicas e 

sociais, que se desenrolavam a uma velocidade vertiginosa. Um esforço em certa medida 

infrutífero, que não foi capaz de travar uma expansão relativamente desordenada, que é resultado 

de um ritmo de crescimento muito superior à capacidade de adaptação da cidade. Como hoje se 

comprova, este crescimento desregrado hipotecou, em algumas zonas, uma estruturação espacial 

da cidade mais equilibrada. 

Este é também um período de industrialização de Alcobaça, com a instalação de numerosas 

indústrias junto às margens do rio Alcoa, quer por razões de disponibilidade da água para a 

produção industrial e de descarga dos efluentes industriais produzidos, quer por razões de 

produção de energia elétrica utilizando a força motriz hidráulica. Neste período instalaram-se nas 

margens do rio importantes unidades industriais, que impulsionaram grandes mudanças na forma 

de vida da comunidade alcobacense, como é o caso das fábricas Olaria, Alimentícia, Raul da 

Bernarda, entre outras. As indústrias de fiação, tecidos e de faiança representavam uma poderosa 

força de desenvolvimento deste território. 

Contudo, mais uma vez, os avanços tecnológicos e as alterações profundas das lógicas locativas 

e produtivas industriais conduziram ao encerramento e abandono das instalações industriais, 
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gerando focos de degradação e de desqualificação do território. Alguns desses elementos 

históricos do património industrial foram objeto de requalificação, como é o caso da Antiga Fábrica 

Alimentícia da família Araújo Guimarães, que hoje alberga a Biblioteca Municipal. 

Em meados do século XX assiste-se à explosão da construção em Alcobaça. As quintas começam 

a ser urbanizadas com edifícios multifamiliares e moradias unifamiliares para a classe média. O 

plano de urbanização da cidade (1955-1957), elaborado pelo Arquiteto José Filipe Vaz Martins, 

inspirado num primeiro ensaio infrutífero realizado pelo Arquiteto Faria da Costa (1951), traçou uma 

nova estratégia de evolução da malha urbana da então vila. 

  

Figura 18. Vila de Alcobaça Arranjo e Extensão (1951) - 
proposta de Faria da Costa. 

Fonte: Arquivo Municipal 

Figura 19. Anteplano de Urbanização (1955-57) - 
proposta de Vaz Martins. 

Fonte: Arquivo Municipal 

A cidade expande-se para nordeste, ocupando a antiga quinta da Gafa, segundo uma malha 

ortogonal de novos quarteirões. Rompe assim com o seu ‘centro genético’, configurando aqui um 

novo centro espacial que acolhe funções principais (administrativas, judiciais, educativas, 

desportivas e comerciais), algumas delas transferidas do Mosteiro, como a Câmara Municipal e o 

Tribunal. A cidade estende-se igualmente para sudeste, ao longo de uma nova artéria (Rua Costa 

Veiga) marginal à quinta da Cova da Onça. Rasgam-se novos arruamentos e espaços públicos que 

transformam Alcobaça numa vila emergente. A expansão e progresso são tão expressivos que, em 

1995, após quase 500 anos com o estatuto de vila, Alcobaça é elevada a cidade. 

Esta transformação da cidade gera, porém, alguns efeitos menos positivos no centro tradicional. O 

esvaziamento do Mosteiro, que funcionava como âncora funcional, induz um abrandamento da 
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atividade económica e habitacional. Em algumas décadas o centro histórico perde protagonismo 

económico e social, vendo partir muitos dos seus habitantes. 

Hoje, a cidade estrutura-se em torno de dois polos com morfologias, géneses e dinâmicas distintas, 

ligados principalmente pela rua D. Pedro V e pela av. dos Combatentes da Grande Guerra/rua de 

Leiria: 

: O centro tradicional (a ‘velha Alcobaça’), correspondente ao centro histórico, com uma 

malha irregular centrada no Mosteiro de Alcobaça e originalmente estruturada pelas ruas 

Frei Fortunato, do Castelo, Miguel Bombarda, Alexandre Herculano e 16 de Outubro; 

: O centro institucional (a ‘nova Alcobaça’), correspondente ao centro económico e social 

instalado a partir de 1950 na quinta da Gafa, com uma malha regular ortogonal, onde se 

localizam os principais equipamentos da cidade, como o mercado, a câmara municipal, 

o tribunal, as escolas, o estádio municipal, as piscinas e o pavilhão gimnodesportivo. 

As novas expansões urbanas de Alcobaça, realizadas nas últimas três décadas do século passado, 

rompem com alguma da coerência que estruturava estes dois centros. Nascem novos bairros, 

alguns de forma pouco integrada e em locais menos apropriados. O bairro habitacional do 

Lameirão é um dos exemplos das novas expansões urbanas. Com uma primeira ocupação que 

data dos anos 60, esta zona assiste a um crescimento urbano expressivo na década de 90 do 

século passado, com a construção de um conjunto significativo de edifícios habitacionais. 

Já no presente século, surgem intenções, não totalmente concretizadas, de criação de novas 

centralidades, com o intuito de conferir à cidade uma maior massa critica. A urbanização ‘Nova 

Alcobaça’, projetada a sul da cidade, é um desses exemplos. A crise económica veio, porém, 

colocar um travão no desenvolvimento destes novos núcleos. 

 

5.2. Caraterização socioeconómica e demográfica 

A caraterização socioeconómica e demográfica incide sobre a proposta de delimitação ARU da 

cidade de Alcobaça e o conjunto de áreas específicas que a compõem (Figura 20), 

designadamente, o seu centro histórico; a encosta do castelo; a expansão sudoeste; o centro 

administrativo e funcional; as extensões norte e sul/nascente; o Centro escolar e envolvente; 

Tribunal Judicial e núcleo residencial; Estádio Municipal, Hospital e envolvente; Núcleo Industrial 

Raul da Bernarda; e Corredor verde de Fervença. Sempre que necessário, procedeu-se ao 

enquadramento da ARU, na freguesia ou no concelho. 
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Figura 20. ARU da cidade de Alcobaça – Áreas específicas. 

Fonte: SPI, 2018 

Os dados do último recenseamento geral da população e habitação (Censos 2011), do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), desagregados por subsecção estatística, constituem a fonte de 

informação de base que possibilitou esta análise, de natureza fundamentalmente estatística. 

Não obstante esta ser a máxima desagregação existente, não é possível fazer coincidir 

perfeitamente a área de intervenção da ARU (149,03 hectares) com os limites das subsecções 

estatísticas. Por conseguinte, os dados seguidamente apresentados correspondem a uma 

aproximação, por excesso, à área de intervenção da ARU, que abrange, neste caso, um total de 56 
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subsecções estatísticas15 (Figura 21). 

Atente-se, contudo, que as áreas excedentes incluídas na análise, mas que não integram a área 

definida para a ARU, não exercem uma influência muito significativa sobre as tendências detetadas 

na análise uma vez que, conforme se pode observar na figura seguinte, são territórios que não 

possuem uma grande presença de edificado e, por conseguinte, de população residente. 

                                                        

15 10010100908; 10010100907; 10010100808; 10010100905; 10010100609; 10010900305; 10010900304; 10010100904; 
10010101001; 10010100807; 10010100806; 10010100805; 10010100804; 10010100902; 10010100706; 10010100705; 
10010100803; 10010100802; 10010100406; 10010100704; 10010100703; 10010100702; 10011500120; 10010900318; 
10010100801; 10010100701; 10010100506; 10010100505; 10010100405; 10010100309; 10010100504; 10010100503; 
10010100404; 10010100403; 10010100308; 10010100402; 10010100502; 10010100307; 10010100306; 10010100501; 
10010100305; 10010100304; 10010100303; 10010100401; 10010100301; 10010100205; 10010100106; 10010100104; 
10010100103; 10010100102; 10010100101; 10010101006; 10010101005; 10010101004; 10010101002; 10010900306. 
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Figura 21. ARU da cidade de Alcobaça e subsecções estatísticas. 

Fonte: SPI, 2018 

A área territorial de referência para a caracterização estatística da ARU da cidade de Alcobaça 

apresentava em 2011, segundo os Censos do INE, um total de 3.985 habitantes, correspondendo 

a uma densidade populacional média, calculada em relação à superfície da ARU proposta, de 26,7 

hab/ha. Estes indivíduos residentes constituem um total de 1.725 famílias clássicas e 5 famílias 

institucionais. 

Na ARU são ainda contabilizados 1.182 núcleos familiares, ou seja, casais com ou sem filhos e pais 

ou mães sós com filhos. 
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Tabela 11. Caracterização estatística da ARU da cidade de Alcobaça – área territorial de referência 

Fonte: INE, Censos 2011 

ARU 
Superfície 

(ha) 
Indivíduos 
residentes 

Densidade 
Populacional 

(hab/ha) 

Famílias 
Clássicas 

Familias 
institucionais 

Núcleos 
familiares 

Alcobaça 149,03 3.985 26,7 1.725 5 1.182 

 

A população residente na ARU representava, em 2011, 69,3% da população residente na União de 

Freguesias de Alcobaça e Vestiária, a freguesia que a integra, e cerca de 57,1% dos residentes na 

cidade de Alcobaça, cuja área urbana se estende para além desta, para territórios nas freguesias 

vizinhas de Aljubarrota, Maiorga e Évora de Alcobaça. Entre os dois últimos censos, a evolução 

demográfica da ARU registou um incremento populacional de 14,3%, seguindo a tendência da 

cidade. Este crescimento populacional é ligeiramente menor ao observado na totalidade da 

freguesia, mas claramente superior ao do concelho e mesmo do total da cidade de Alcobaça. 

Tabela 12. Evolução demográfica do concelho, cidade, freguesia e ARU da cidade de Alcobaça  

Fonte: INE, Censos 2011 

Território 2001 2011 Var. (%) 

Concelho de Alcobaça 55.376 56.693 +2,4 

Cidade de Alcobaça 6.232 6.982 +12,0 

União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria 4.987 5.751 +15,3 

ARU (território de referência) 3.485 3.985 +14,3 

Centro histórico 557 491 -11,8 

Saliente-se, contudo, que este crescimento populacional registado na ARU ocorreu fora do centro 

histórico, nas áreas habitacionais mais recentes, já que esta área, que integra o edificado mais 

antigo e tradicional, perdeu, entre 2001 e 2011, 66 residentes, o equivalente a 11,8% da sua 

população residente. O centro histórico é, pois, alvo de um já identificado processo de declínio, 

tanto nas atividades como no número e composição dos seus habitantes, que os recentes 

investimentos por parte do município têm procurado contrariar. Importa continuar este esforço, e 

potenciar e canalizar a vitalidade demográfica da cidade, em prol da revitalização do seu centro 

histórico. 

A população dos 0 aos 13 anos corresponde a 13% do total de residentes, o escalão etário dos 14 

aos 24 anos engloba 10,9% da população, enquanto que os escalões dos 25 aos 64 anos e o dos 

65 anos ou mais correspondem a 51,9% e 24,1%, respetivamente. O índice de envelhecimento, 

relação entre o númeno de idosos e o de crianças com menos de 15 anos é de 185, indicando um 
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maior envelhecimento dos residentes no território da ARU da cidade de Alcobaça, do que no 

concelho (141,3) ou na região Oeste (132,6). 

Analisando o perfil de instrução da população com algum nível de escolaridade completo, 

comparativamente ao concelho, verifica-se que a população residente no território da ARU é mais 

instruída, havendo uma menor proporção de residentes com o primeiro e segundo ciclo e um peso 

superior dos residentes com instrução de nível superior ou o secundário e pós-secundário 

completo. 

Tabela 13. Grau de instrução (nível de escolaridade completo) dos residentes na ARU e no concelho de Alcobaça (%) 

Fonte: INE, Censos 2011 

Grau de instrução ARU Concelho 

1º Ciclo do ensino básico 24,7 35,8 

2º Ciclo do ensino básico 14,7 16,6 

3º Ciclo do ensino básico 20,9 20,8 

Ensino secundário 19,3 15,8 

Ensino pós-secundário 1,3 1 

Curso superior 19,1 10 

Total de população com algum nível de escolaridade completo 100 100 

No que diz respeito ao emprego, no momento censitário de 2011, 65,5% da população com idades 

compreendidas entre os 15 e os 65 anos, residente na ARU da cidade de Alcobaça, estava 

empregada e 8,8% encontrava-se desempregada. O setor terciário é o grande empregador destas 

pessoas, concentrando 48,3% dos indivíduos empregados. Segue-se o setor secundário com 

16,3% do emprego. As atividades do setor primário têm um peso residual (1%) no emprego da 

população residente na ARU. Salienta-se ainda que 43,4% dos residentes são pensionistas ou 

reformados. 

 

5.3. Caraterização urbanística 

5.3.1. Morfologia, declives e exposição solar 

Situada na confluência dos vales do rio Alcoa e do rio Baça, a ARU da cidade de Alcobaça evidencia 

uma diferença de cotas extremas de 80 metros, considerando a sua altitude máxima de 90 metros, 

associada às vertentes localizadas a noroeste, onde se destaca a zona do Castelo de Alcobaça, e 

uma vertente a nordeste correspondente à envolvente à Rua Augusto Pina, e onde se localizam as 

áreas de equipamentos, onde se destaca a Piscinas, Polidesportivo e Escolas e o Estádio 
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Municipal. A altitude mínima, de 10 metros, surge associada às margens dos rios (Figura 22). 

 

Figura 22. Hipsometria da ARU da cidade de Alcobaça e sua envolvente 

Fonte: SPI, 2018 

No que diz respeito à exposição solar, na ARU predominam as exposições a poente e nascente, 

associadas às encostas que se desenvolvem desde o sopé da serra dos Candeeiros até à orla 

costeira (Figura 23). Na franja oeste, ao longo da rua Frei Fortunato (margem poente do rio 

Alcobaça), na maioria dos setores da encosta do castelo e no setor do centro histórico que se 

estende a sul do Mosteiro de Alcobaça, predominam as exposições a norte e a nascente/ este.  
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Figura 23. Exposição solar da ARU da cidade de Alcobaça e sua envolvente 

Fonte: SPI, 2018 

A exposição solar a sul concentra-se no centro administrativo e funcional, na envolvente à Estação 

Vieira Natividade, na área do Estádio Municipal de Alcobaça, na envolvente à Rua Silva Tavares e 

na área que verá nascer o novo Parque Verde Urbano. Por fim, a exposição solar a poente/ oeste, 

concentra-se sobretudo na margem nascente do Rio Alcobaça, área da Câmara Municipal e parte 

do centro histórico junto ao mercado e terminal rodoviário e a nascente do Mosteiro, na área de 

extensão sul. 

No território destaca-se ainda a existência de áreas maioritariamente planas, com especial 

destaque para a zona do Mosteiro de Alcobaça e o troço do rio Alcobaça que percorre a extensão 

sul da ARU. 
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No que concerne aos declives importa referir que cerca de metade do território é relativamente 

plano, contendo declives inferiores a 12%, existindo uma percentagem reduzida de área muito 

declivosa (superior a 25%), correspondente a cerca de 6% do território (Figura 24). As áreas com 

maior declive correspondem, essencialmente, à encosta do Castelo e à margem nascente do rio 

Alcobaça, na encosta junto à EN8-5. Naturalmente, o desenvolvimento urbano deu-se 

predominantemente em áreas de baixo declive. 

 

Figura 24. Declives da ARU da cidade de Alcobaça e sua envolvente 

Fonte: SPI, 2018 

 

5.3.2. Edificado 
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De acordo com o recenseamento geral da população e habitação do INE de 2011, as subsecções 

que integram a ARU da cidade de Alcobaça englobavam um conjunto de 774 edifícios clássicos, de 

uso maioritariamente habitacional (541 exclusivamente habitacionais, principalmente habitacionais e 

31 principalmente não habitacionais) e um total de 2.531 alojamentos familiares. Destes alojamentos, 

17,9% encontravam-se vagos e disponíveis para venda, arrendamento ou demolição. 

Tabela 14. Caracterização estatística da ARU – área territorial de referência 

Fonte: INE, Censos 2011 

ARU 
Superfície 

(ha) 
Alojamentos Edifícios 

Alcobaça 149,03 2.531 774 

 

O conjunto do edificado da ARU da cidade de Alcobaça é bastante diversificado, refletindo as 

diferentes épocas de evolução da cidade. Segundo os Censos de 2011, cerca de 10,1% do 

edificado foi construído antes de 1919 e cerca de 26,2% entre esta data e 1960. De acordo com 

esta mesma fonte, 33,06% dos edifícios clássicos aqui existentes foram erigidos nos anos 70 e 80, 

13,3% na década seguinte e 7,4% já durante o século XXI (note-se que o recenseamento é de 2011 

pelo que, logicamente, não foram considerados os edifícios com data de construção posterior). 

 

 

 

Figura 25. Diversidade e contrastes do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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Tendo os Censos de 2011 como fonte de informação complementar, a caracterização do edificado 

na ARU da cidade de Alcobaça foi aprofundada com base na observação direta no terreno e no 

levantamento exaustivo conduzido especificamente para o presente trabalho. Neste levantamento 

foram identificados 925 edifícios implantados dentro do perímetro da ARU, tendo sido recolhidos, 

para cada um deles, dados relativos às suas caraterísticas físicas (estado de conservação, número 

de pisos e morfotipologia) e funcionais (usos e funções predominantes) do edificado. 

 

Figura 26. Quantificação dos usos do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

Fazendo uma análise por uso do conjunto de edifícios presentes na ARU da cidade de Alcobaça 

(Figura 27), destacam-se as seguintes observações:  

: 531 Edifícios são monofuncionais (com apenas um único uso), enquanto 228 edifícios 

apresentam um uso misto (partilhado); 

: O uso predominante é, naturalmente, o habitacional, existindo 369 edifícios que integram 

funções de uso exclusivamente habitacional; 

: Para além dos edifícios de uso misto onde a função de comércio e serviços está presente, 

verifica-se que 72 edifícios apresentam um uso exclusivamente comercial/serviços, o que 

denota a assinalável presença dos usos ligados ao setor terciário na ARU; 

: Os equipamentos de utilização coletiva ocupam, em exclusivo, 64 edifícios; 

: Os edifícios devolutos assumem grande expressão, tendo sido identificados 159 edifícios 

totalmente devolutos, proporção equivalente a 17.2% do parque edificado levantado. 
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Figura 27. Usos do edificado na ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

Os usos correspondentes ao comércio e serviços encontram-se, essencialmente, ao nível do piso 

térreo, registando-se uma maior concentração destes usos na Avenida Prof. Vieira Natividade, na 

Rua Dr. Brilhante, na Rua D. Afonso de Albuquerque e no quarteirão envolvente à mesma e ainda 

na envolvente do Mosteiro, correspondendo às zonas mais movimentadas dentro da ARU. 

Relativamente ao número de pisos, os edifícios variam entre 1 e 9 pisos, sendo predominantes os 

edifícios com 2 pisos (correspondendo a 38,9% dos edifícios da ARU da cidade de Alcobaça). 
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Figura 28. Variedade no número de pisos na ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

Num segundo plano, surgem os edifícios com 3 pisos e os edifícios de piso térreo, estando aqui 

representados, respetivamente, 20,6% e 19,4% do total do edificado da ARU. As construções com 

4 pisos são menos frequentes (123 edifícios, ou seja, 13% do edificado da ARU). 

Os edifícios com uma volumetria superior possuem já uma expressão residual, representando 

cerca de 7% dos imóveis (Figura 29). 

 

Figura 29. Número de pisos do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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As construções com maior numero de pisos surgem nos quarteirões envolventes à Rua Afonso de 

Albuquerque e, já fora do centro histórico, um pouco disseminado pelas expansões que o envolvem 

(Figura 30).  

 

Figura 30. Número de pisos do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

A análise relativa ao estado de conservação do conjunto edificado da ARU foi sustentada numa 

observação exterior dos edifícios, através da análise dos elementos visíveis do exterior (e.g. 

fachadas, coberturas e caixilharias) e não contempla qualquer avaliação estrutural. Na 

determinação do estado de conservação do edificado foram considerados os seguintes níveis: 

: Excelente: Edifício novo que não necessita de intervenção;  
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: Bom: Edifício que apenas precisa de pintura;  

: Razoável: Edifício que necessita de obras de conservação ligeiras, como pinturas, novas 

caixilharias ou portas;  

: Mau: Edifício que necessita de obras profundas nas coberturas e que apresenta fissuras 

ou outras patologias;  

: Muito Mau: Edifício que necessita de obras muito profundas de conservação e que 

apresenta fissuras profundas, associadas a patologias graves; 

: Ruína: Edifício totalmente ou parcialmente colapsado. 

Na presente análise não foi incluída a observação das patologias que possam afetar a estrutura e 

os espaços interiores, nem as condições interiores de habitabilidade. Muito provavelmente a 

introdução dessa informação implicaria uma classificação bastante mais penalizadora do estado 

de conservação. 

  

  

Figura 31. Diferentes estados de conservação do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

Importa destacar que a análise realizada serve apenas para se obter uma primeira aproximação 

global ao estado dos edifícios, e não substitui a necessidade das vistorias a realizar no âmbito das 

competências da Câmara Municipal no que diz respeito à certificação do estado dos imóveis, de 

acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
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Figura 32. Estado de conservação do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

Uma considerável proporção do edificado apresenta-se em muito bom (13,3%) ou em bom estado 

de conservação (33%), a que não serão alheios os vários investimentos na reabilitação dos edifícios 

no Centro Histórico realizados nos últimos anos pelo Município. Contudo, cerca de metade dos 

edifícios existentes (52,3%) apresenta um estado de conservação que varia entre o razoável e a 

ruína, e, portanto, justifica intervenções, mais ou menos profundas, ao nível da sua reabilitação. 

Desse conjunto destacam-se cerca de 10% de edifícios em mau estado (90), 6% em muito mau 

estado (58) e 5% em ruína (44), que constituem os casos mais problemáticos e urgentes a exigirem 

obras de reabilitação muito profundas.  

Relativamente aos edifícios que apresentam um estado de conservação razoável (cerca de 32% do 

total do edificado), verifica-se a necessidade de se assegurar obras de reabilitação ligeiras, que se 

intensificarão caso estas intervenções de reabilitação urbana não sejam garantidas com brevidade. 

Os edifícios em pior estado de conservação (mau, muito mau e ruína) encontram-se distribuídos 

um pouco por toda a ARU, o que acaba por prejudicar a imagem da rua e dos edifícios que se 

encontram na sua proximidade, independentemente de esses apresentarem um bom estado de 

conservação. No entanto, identificam-se algumas zonas onde a concentração de edifícios em pior 

estado de conservação é notória: na rua Frei Fortunato, na envolvente da rua Bernardino Lopes 

Oliveira, na Rua Dom Pedro V, junto ao Mosteiro, no núcleo industrial Raúl da Bernarda e, também, 

na zona de Fervença (Figura 33). 
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Figura 33. Estado de conservação do edificado da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

 

5.3.3. Espaço público 

O espaço público é um elemento fundamental na forma da cidade. É nele que se desenvolvem as 

relações urbanas, sendo por excelência um espaço de encontro e relações sociais. Para o espaço 

público contribuem todas as áreas exteriores públicas presentes na cidade como as ruas, as 

praças, os largos, os jardins e os parques, contribuindo para a definição de espaços de circulação, 

de lazer/recreação e de contemplação. A análise do espaço público da ARU abrange todos os 

espaços exteriores de estatuto público, os elementos de ligação/conetividade e o sistema de vistas, 
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e permite caracterizar as dinâmicas, existentes e potenciais, de utilização pública e semipública 

dos variados espaços existentes na ARU. 

Nos últimos anos, o Município de Alcobaça tem vindo a implementar várias intervenções ao nível 

da valorização do espaço público na área da ARU, de que são exemplo os investimentos na zona 

envolvente ao Mosteiro, na praça da República e no passeio ribeirinho na rua Araújo Guimarães, a 

recuperação do sistema hidráulico cisterciense no Lameirão ou as ações desenvolvidas no âmbito 

da modernização comercial promovida no âmbito do PROCOM. Este conjunto de iniciativas trouxe 

evidentes benefícios para a cidade, contribuindo para a melhoria da imagem urbana e da qualidade 

de vida da população, e devem ser ampliadas e harmonizadas no âmbito da futura operação de 

reabilitação urbana sistemática, estendendo as condições de comodidade e segurança da 

circulação pedonal a toda a ARU.  

No espaço público da ARU da cidade de Alcobaça, são vários os locais onde se detetam 

debilidades nos circuitos pedonais, especialmente nas ligações entre o centro histórico, o centro 

administrativo e funcional e as áreas de expansão que o envolvem. Identificam-se, entre estas 

fragilidades, arruamentos com perfil pouco adaptado ao peão, com diversas descontinuidades na 

rede pedonal, ou vias exclusivamente dedicadas ao automóvel. Do mesmo modo, existem 

problemas ao nível do estado de conservação, registando-se patologias associadas à degradação 

dos materiais e à irregularidade dos pavimentos. 

É de referir que a área do centro histórico, onde se concentraram a maioria dos investimentos acima 

mencionados, será a que apresenta menos aspetos críticos, devendo, todavia, ser melhoradas as 

articulações que estabelece com as restantes áreas da ARU, nomeadamente com o centro 

administrativo e funcional, de modo a permitir uma leitura de conjunto do espaço público na cidade. 

O centro histórico é marcado pelo grande terreiro – a praça 25 de Abril, também conhecida como 

Rossio – que se desenvolve em frente ao Mosteiro e que se assume como o mais emblemático 

espaço público da cidade, ponto de encontro de residentes e de acolhimento de visitantes. Esta 

generosa praça recebeu uma intervenção, concluída em 2006, assinada pelos Arquitetos Gonçalo 

Byrne e Falcão de Campos, que requalificou, para além da praça em si, o espaço público da sua 

envolvente, incluindo a praça D. Afonso Henriques, localizada na lateral norte do Mosteiro. O projeto 

beneficiou o espaço público em toda a área de intervenção, privilegiando a mobilidade pedonal e 

o usufruto destas áreas pelos cidadãos. 
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Figura 34. Espaço público da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

Será de ressaltar que o estado de conservação do edificado se relaciona diretamente com a 

perceção da qualidade do espaço público, salientando-se, neste sentido, a importância de uma 

estratégia de reabilitação urbana integrada. Um bom exemplo desta interdependência é dado pelo 

conjunto edificado em ruína fronteiro à fachada norte do Mosteiro, na rua D. Pedro V, que prejudica, 

grandemente, a imagem do espaço público neste local, que, não obstante o reduzido perfil da via, 
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se encontra em bom estado de conservação, tanto na sua componente pedonal como viária 

(acesso condicionado). 

  

  

Figura 35. Espaço Público na zona histórica 

Fonte: SPI, 2018 

O espaço público no centro histórico desenvolve-se por arruamentos em bom estado de 

conservação, maioritariamente pedonais (acesso viário condicionado), em direção à zona do 

mercado municipal e ao centro administrativo e funcional da cidade, incluindo um outro espaço de 

estadia – a praça da República, interligada à praça D. Afonso Henriques por duas passagens 

pedonais, através de arcadas que atravessam o edificado. Como exceção ao bom estado de 

conservação desta área específica da ARU destaca-se, pela negativa, alguns espaços intersticiais 

e becos, que se encontram em mau estado geral de conservação. 

O centro administrativo e funcional concentra igualmente uma relevante oferta ao nível do espaço 

público na ARU, ainda que revele constrangimentos e problemas que dificultam o seu pleno 

usufruto pela população. Destaca-se a praça João de Deus Ramos e envolvente ao Mercado 

Municipal, usada sobretudo como parque de estacionamento, e os espaços ajardinados 

envolventes à Câmara Municipal, enquadrados pela mancha verde do antigo parque de campismo, 

que se desenvolve a norte do parque infantil da Praça João de Deus Ramos.  
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Na encosta do Castelo, o elevado declive origina constrangimentos ao nível da mobilidade pedonal, 

sendo evidentes os benefícios associados a uma intervenção de espaço público que crie um 

percurso pedonal acessível, seguro e confortável. 

Na expansão sudoeste, a rua da Fonte Nova, com passeio apenas de um dos lados da via, a rua 

Bernardino Lopes de Oliveira, assim como as vias transversais a estas, apresentam também 

alguma necessidade de intervenção. Idêntico panorama é detetado no bairro do Lameirão, ligado 

ao centro histórico pela estreita rua Silvério Raposo, desprovida de passeios, que lhe confiram um 

maior caráter urbano e permitam a circulação a pé em segurança. Neste bairro é de referir a recente 

intervenção da Câmara Municipal no espaço público, com a criação de um caminho pedonal ao 

longo da Levadinha. 

Na zona norte da ARU, na envolvente ao núcleo industrial Raúl da Bernarda e na zona de Fervença, 

destaca-se a presença de alguns troços de espaço público em estado de conservação razoável 

ou mau, situação essa que reflete de certo modo o ambiente urbano que assiste a estes territórios, 

onde a presença de edifícios devolutos e funções obsoletas é predominante. 

 

  

  

Figura 36. Espaço público na zona norte da ARU e na envolvente ao Estado Municipal 

Fonte: SPI, 2018 
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Destaca-se ainda a zona nordeste da ARU, incluindo a envolvente ao Estádio Municipal e a zona 

residencial estruturada pelas ruas Maestro Belo Marques, Rua Poeta Silva Tavares e Rua Maria de 

Lurdes Resende, onde o espaço público se encontra, tendencialmente em estado de conservação 

razoável ou mau, verificando-se me alguns troços a ausência de passeios ou vias com patologias 

graves no material de revestimento. 

Importa apontar ainda a presença de diversos espaços públicos visivelmente degradados ou com 

caraterísticas desajustadas face às suas funções, onde a intervenção deve ser considerada 

prioritária, nomeadamente o espaço público junto ao Museu do Vinho, a envolvente da 

MercoAlcobaça e o espaço público do bairro Hipólito. Na rua Dr. José Nascimento e Sousa, onde 

se instalam as feiras e mercados temporários, os peões circulam pela berma da via, sem espaço 

dedicado. 

 

 

5.3.4. Estrutura verde  

A estrutura verde, correspondente ao conjunto de áreas verdes, de uso público e privado, 

integradas no tecido urbano da cidade, assegura um conjunto de funções ecológicas de 

salvaguarda dos valores naturais e equilíbrio com as restantes componentes do território. Acrescem 

ainda outros usos que vão desde a sua contemplação, ao uso informal e espontâneo, ao uso formal 

organizado (espaços de recreio localizados com recurso a infraestruturas compatíveis com o meio 

em que se inserem) e ao uso recreativo.  

O conceito e a função dos espaços verdes têm variado ao longo do tempo. Apesar dessas 

modificações tem-se mantido a consciência geral da importância e dos benefícios que estes espaços 

oferecem ao bem-estar das populações urbanas, controlando os microclimas urbanos, ajudando na 

redução do ruído e garantindo a melhoria da qualidade do ar e a melhoria da vivência urbana. 

A análise da estrutura verde de estatuto público e privado, no âmbito da caracterização e 

diagnóstico ao território de intervenção da ARU, é relevante no sentido da identificação de 

debilidades e potencialidades desses elementos, da articulação e valorização dos edifícios e 

espaços envolventes, permitindo a sua valorização individual e enquanto elementos de uma rede 

articulada e infiltrada. 



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              165 | 189 

  

A estrutura verde deve neste caso ser entendida numa lógica de contínuo natural, onde se criam 

corredores verdes que se integram com as vias e caminhos pedonais. É possível identificar que 

esta estrutura se organiza a duas escalas de análise – uma principal e outra complementar. A 

primeira (estrutura verde fundamental), que abrange os principais corredores ecológicos e que 

articula a paisagem envolvente e o centro da cidade, está integrada no contínuo natural do 

Município e pode englobar os parques urbanos, áreas de desporto livre, hortas urbanas e zonas 

de proteção às linhas de água. A segunda (estrutura verde integrada), que penetra nas zonas 

edificadas da cidade, está integrada no contínuo urbano, podendo englobar espaços verdes de 

proximidade, praças arborizadas, alamedas, ruas arborizadas e jardins públicos. 

A génese da cidade de Alcobaça encontra-se associada aos rios que para ela confluem, o rio Alcoa 

e o rio Baça, que atravessam a malha urbana e fazem parte da imagem do seu centro histórico. 

Desta forma, a estrutura verde na ARU (Figura 37) é constituída por um grande corredor natural 

associado ao vale do rio Alcoa e por um conjunto de espaços verdes que fazem a articulação entre 

esta área natural e a cidade e que, no interior da malha urbana, asseguram condições de qualidade 

do ambiente urbano. 
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Figura 37. Estrutura verde da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 

O Projeto Integrado de Requalificação e Valorização do Rio Alcoa, incluído no Projeto Estratégico 

de Desenvolvimento de Alcobaça, pretende valorizar e fortalecer este corredor verde associado ao 

rio Alcoa, promovendo uma articulação física e funcional coerente das várias áreas da ARU, 

ancorada neste eixo. 
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A entrada do rio Alcoa na cidade de Alcobaça é acompanhada pela existência de campos agrícolas 

e parcelas de terreno onde se localizam indústrias e equipamentos de dimensão relevante, como 

o Ecoparque dos Monges, a estação Vieira da Natividade e o futuro parque verde urbano da cidade. 

Ao longo dos tempos, no interior do espaço urbano, os canais fluviais foram intervencionados, o 

curso do rio Alcoa foi deslocado e reimplantado de modo a permitir a ampliação do Conjunto 

Monumental do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, existindo atualmente um troço do rio que se 

encontra murado, e parte do rio Baça que foi canalizada. A partir da confluência dos rios Alcoa e 

Baça, para jusante, a paisagem ribeirinha assume novamente um carácter mais naturalizado, 

embora numa paisagem sempre humanizada, onde se destaca o campo das feiras. 

As encostas da cidade de Alcobaça possuem elementos de interesse paisagístico e ecológico que 

importa salientar, como a Encosta da Guarita e a ribeira da Bemposta, destacadas como áreas de 

elevado valor ecológico nos Estudos de Caracterização do PDM.  

Na saída norte da cidade de Alcobaça, o canal do rio Alcoa (também designado, após a confluência 

com o rio Baça, como rio Alcobaça) estreita até alcançar a localidade de Fervença. Este troço do 

rio é composto por duas encostas declivosas, sendo o curso de água acompanhado pela EN8-5, 

um dos principais acessos à cidade de Alcobaça, onde se observa a instalação pontual de 

indústrias e armazéns. Segundo os estudos do PDM, este troço integra uma área de elevado valor 

ecológico, denominada Encosta do Rio Alcoa em Fervença, caracterizando-se “por uma vertente 

declivosa, húmida e sombria, que proporciona a existência de vegetação densa e com porte 

significativo.”. 

Para além destes espaços, a estrutura verde da ARU integra um conjunto de jardins e parques de 

usos público, já abordados na análise do espaço público, designadamente: o Jardim dos Paços 

do Concelho; o antigo Jardim do Obelisco do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça (para o qual 

existe a intenção de requalificação, estando integrado nos projetos de requalificação do rio Alcoa); 

o Jardim dos Amores, na área traseira à Biblioteca Municipal de Alcobaça; o Parque Infantil da 

Praça João de Deus Ramos e a vizinha mancha verde do Parque de Campismo que se desenvolve 

entre este e a Rua Luís de Camões; e o Jardim do Palácio da Justiça, contínuo ao Jardim dos Paços 

do Concelho. 

Por fim, integram ainda a estrutura verde da ARU os vários logradouros de uso privado, áreas 

verdes de enquadramento e espaços livres/expectantes, com uma presença considerável na ARU. 

 



ASSESSORIA TÉCNICA DE APOIO AO MUNICÍPIO NA IMPLEMENTAÇÃO DA 
ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO URBANA PARA O CONCELHO DE ALCOBAÇA 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) DA ARU DA CIDADE DE ALCOBAÇA 

 

                                              168 | 189 

  

5.3.5. Património 

Alcobaça caracteriza-se por um património cultural e arquitetónico notável, profundamente 

associado à sua génese, nomeadamente o trabalho notável dos monges de Cister no âmbito do 

ordenamento e de desenvolvimento das atividades, traduzido no aproveitamento dos solos e, 

particularmente, da água. 

As condições naturais de Alcobaça respondiam aos critérios de localização definidos pela 

comunidade cisterciense. Localizada num vale, na confluência de duas linhas de água, adequava-

se às exigências funcionais da Ordem. A plataforma na confluência dos dois rios, dotada de 

fundação rochosa (bancadas de grés/arenitos), proporcionava as condições para a instalação da 

abadia, embora mais tarde se viessem a revelar os riscos desta localização, com a ocorrência de 

cheias rápidas e destrutivas. 

A localização do Mosteiro levou os monges cistercienses a reimplantar os rios e a modificar-lhes 

profundamente os traçados, adaptando-os às conveniências de abastecimento de água para 

produção e consumo, mas também para segurança das suas instalações, através do controlo dos 

caudais e da drenagem pluvial. 

A conduta de água potável construída pelos monges é um dos elementos mais notáveis deste 

aproveitamento hidráulico. Trata-se de uma linha adutora de abastecimento de água potável para 

finalidades de consumo alimentar, tonsura, ablações bem como atos litúrgicos praticados no 

Mosteiro. O seu traçado desenvolve-se numa extensão de 3,2 Km, desde a nascente da Mãe 

D’Água, em Chiqueda, até ao Mosteiro (termina com duas ramificações – uma no Lavabo no 

Claustro D. Dinis e outra no chafariz da Praça de D. Afonso Henriques), a jusante, fazendo uso 

exclusivo da gravidade (inclinação de 2,5%). Paralelamente, os monges construíram uma levada 

que transportava água não potável. Foi construída para a rega e outros usos que obrigavam a uma 

maior pressão hidráulica (e.g. alimentação de moinhos, lagares de azeite, martelos e foles de forjas, 

serrações de madeira, fornos, mós), permitindo trazer a água em caudal controlado e a cotas mais 

elevadas, aproveitando a força motriz hidráulica. Era igualmente utilizada para a limpeza das 

latrinas, cozinhas e zonas potencialmente sujas, bem como para drenagem pluvial. 

O controlo de caudal era feito na própria origem da levada (na sua separação do rio Alcoa), que 

ainda hoje funciona, localizada junto às instalações da Adega Cooperativa e do Museu do Instituto 

da Vinha e do Vinho. Após movimentar azenhas, noras e rodas de água para elevação de água 

para rega, desagua nos rios Alcoa e Baça. A montante do Mosteiro, a levada bifurca-se em dois 

leitos, um continuando em direção ao Mosteiro e outro fazendo o retorno ao rio, funcionando como 
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descarregador de tempestade. 

 

Figura 38. Património edificado classificado na ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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São identificados e localizados alguns elementos arquitetónicos localizados no perímetro da ARU, 

classificados como Monumentos Nacionais, Imóveis com Interesse Público ou Imóveis com 

Interesse para o Município, assim como um conjunto alargado e bastante diversificado de outros 

imóveis com valor patrimonial (Figura 38). 

Monumentos Nacionais 

São dois os monumentos nacionais presentes na ARU, ambos localizados no centro histórico. O 

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e a Capela de Nossa Senhora do Desterro são símbolos de 

Alcobaça e representam um valor histórico e cultural elevado para o país. 

O Mosteiro de Alcobaça é uma das maiores e mais bem conservadas abadias cistercienses da 

Europa. Fundado em 1178, é a primeira obra plenamente gótica em Portugal e onde se encontram 

os túmulos de D. Pedro e D. Inês de Castro, protagonistas de uma das histórias mais conhecidas 

no plano nacional e internacional e que hoje inspira a marca do concelho de Alcobaça. 

 

Figura 39. Mosteiro de Alcobaça 

Fonte: http://portugalfotografiaaerea.blogspot.pt 

No cerco do Mosteiro, no jardim das Murtas, surge a Capela de Nossa Senhora do Desterro, do 

século XVIII, classificada como monumento nacional devido à sua imponente fachada-retábulo 

barroca. 
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Imóveis de Interesse Público 

O Castelo de Alcobaça e a Capela de Nossa Senhora da Conceição são os dois imóveis existentes 

na ARU com a classificação de Imóvel de Interesse Público (classificação: Portaria n.º 740-FN/2012, 

de 31 de dezembro). 

 

Figura 40. Ruínas do Castelo de Alcobaça 

Fonte: DGPC 

As ruínas do castelo de Alcobaça localizam-se num ponto alto na margem esquerda do rio Baça, 

garantindo belas vistas sobre a povoação. Esta é uma fortificação de pequenas dimensões e que 

resulta do alargamento de um posto de vigia que controlava a área envolvente, não existindo 

consenso relativamente à sua génese, podendo derivar de uma construção árabe ou visigótica. As 

suas muralhas sofrem de diversas patologias, sendo intenção do Município o desenvolvimento de 

um projeto que garanta a sua proteção e valorização. 

A Capela de Nossa Senhora da Conceição, localizada no centro histórico, junto ao rio Alcoa, no 

largo com o mesmo nome, possui um especial significado no contexto da história da abadia 

cisterciense, uma vez que terá sido o primeiro local a acolher os monges fundadores do Mosteiro 

de Santa Maria de Alcobaça. 

Imóveis de Interesse Municipal 

Existem dois imóveis classificados como de interesse municipal dentro dos limites da ARU, a Casa-

Museu do Dr. Nascimento e Sousa e a Casa do Manuel Vieira Natividade. O primeiro destes imóveis 

data da segunda metade do século XVIII e confronta com a Capela de Nossa Senhora da 

Conceição. Sendo um dos poucos exemplos de solares rurais na cidade que chegou à atualidade, 
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este edifício de 2 pisos, foi construído para habitação de uma importante família local, sendo 

constituído por uma área residencial e áreas de apoio às atividades agrícolas. 

O segundo edifício, localizado na Praça 25 de Abril, largo fronteiro ao Mosteiro, foi concebido por 

Raul Lino, no início do século XX, para Manuel Vieira Natividade, um historiador que conduziu 

diversos estudos dedicados à arqueologia, história e etnografia local, vindo a falecer em Alcobaça, 

um ano depois da sua edificação. A casa foi doada pela família ao Estado, com todo o seu espólio, 

para instalação de uma casa-museu, até hoje ainda não aberta ao público. 

Outros edifícios inventariados 

Para além dos imóveis que se encontram classificados ou em vias de classificação, registam-se 

múltiplos exemplos de edifícios que constituem importantes testemunhos da arquitetura religiosa e 

civil do concelho de Alcobaça. Estes edifícios possuem uma qualidade arquitetónica e histórica, 

erudita ou popular, que no seu todo apresenta características de homogeneidade e coerência 

formal e material e que se constitui igualmente significante no âmbito do conjunto urbano em que 

se insere. No perímetro da ARU da cidade de Alcobaça, identificam-se 38 imóveis, considerados 

de interesse pelo Município. 

Sem descurar outros edifícios importantes para a cidade, desse elevado registo patrimonial com 

interesse, que caracteriza o núcleo histórico de Alcobaça destaca-se a Antiga Central Elétrica, os 

Paços do Concelho, a Azenha junto à cerâmica Rosa, a Igreja da Misericórdia, entre outros. 

 

5.3.6. Equipamentos coletivos 

Na ARU da cidade de Alcobaça é possível identificar um total de 37 equipamentos de utilização 

coletiva (Figura 41), compreendendo um conjunto de tipologias diferenciadas, que abarca 

equipamentos de administração pública e de segurança, culturais, educativos e de apoio social, 

de saúde, religiosos, desportivos e outros. Estes equipamentos encontram-se dispersos pelo 

território da ARU, embora se detete uma concentração mais relevante na área específica 

denominada de centro administrativo e funcional. 
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Figura 41. Equipamentos da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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É possível encontrar na ARU os principais equipamentos administrativos e de segurança pública 

do concelho – a Câmara Municipal, instalada no palacete da Quinta da Gafa, a sede da União das 

Freguesia de Alcobaça e Vestiaria, que ocupa parcialmente as instalações da antiga escola 

primária de Alcobaça, na rua Judite Neves Vasco, o Tribunal de Alcobaça e, no mesmo edifício, ao 

nível da segurança pública, a Esquadra da GNR e da PSP de Alcobaça.  

Encontramos, em termos de equipamentos escolares e de apoio social, o Jardim Escola João de 

Deus (que possui creche, pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico), o Centro Escolar de Alcobaça 

(possui o 1º ciclo do ensino básico e o Jardim de Infância de Alcobaça), a Escola Adães Bermudes, 

onde funciona o Centro de Atendimento a Jovens, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

e a divisão de Ação Social, Juventude e Associativismo. Esta escola é ainda sede do Banco Local 

de Voluntariado e dispõe de um Espaço Internet/Multimédia e um Auditório. 

Para além dos equipamentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, no 

interior da ARU encontram-se outros dois equipamentos que garantem oferta de cursos 

profissionais do ensino secundário e formação pós-secundária não superior. Um deles é a 

Academia de Música de Alcobaça, uma escola de ensino especializado de música e dança, 

autorizada pelo Ministério da Educação, sendo os seus cursos artísticos frequentados por mais de 

500 alunos. Possui parcerias com diversas instituições escolares e de apoio social, entre as quais 

a Escola Secundária D. Inês de Castro, com a qual ministra dois cursos profissionais, que atribuem 

um certificado de qualificação profissional de nível IV, equivalente ao 12º ano. O outro é o Centro 

de Formação para Cursos de Especialização Profissional (FOR.CET de Alcobaça), através do qual 

o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), desde 2005, tem vindo a oferecer esta oferta formativa. 

Na proximidade do Mosteiro encontram-se, ainda, diversos equipamentos escolares ou de 

solidariedade social: (i) o Centro de Bem-estar Infantil, um infantário, com creche e jardim-de-

infância da rede privada (IPSS), explorada pela Congregação Religiosa de S. José de Cluny, que 

ocupa o palacete da Família Rhino; (ii) o FOR.CET; (iii) a Academia de Música e (iv) a Universidade 

Sénior de Alcobaça (USALCOA), que, desde 2006, passou a fazer parte da Fundação Maria e 

Oliveira. 

Na ARU, a nordeste do Castelo de Alcobaça, localiza-se ainda um importante equipamento de 

apoio social, o Centro de Educação Especial, Reabilitação e Integração de Alcobaça (CEERIA), 

IPSS vocacionada para apoiar crianças, jovens e adultos com deficiências ou incapacidades e as 

suas famílias. Este equipamento garante respostas nas valências de: (i) intervenção precoce na 

infância, destinados a crianças até aos 6 anos; (ii) valência socioeducativa e (iii) centro de recursos 

para a inclusão, ambos para crianças e jovens com necessidades educativas especiais; (iv) centro 
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de reabilitação profissional, que apoia a integração profissional; (v) centro de atividades 

ocupacionais, para pessoas com deficiência ou incapacidade grave ou profunda, e (vi) centro de 

apoio residencial, com serviços de alojamento e apoio residencial permanente ou temporário (duas 

das residências da CEERIA situam-se no Bairro do Lameirão, também na ARU). 

É possível, ainda, encontrar o Centro Regional de Segurança Social do Centro – Serviço Local de 

Alcobaça, localizado a poente do Estádio Municipal, e a Fundação Maria e Oliveira, uma 

organização sem fins lucrativos, fundada em 1913, vocacionada para o apoio à terceira idade, com 

valências de lar de idosos, centro de dia, centro de convívio e apoio domiciliário, e, mais 

recentemente, desde 1999, também de apoio à infância (jardim-de infância “o Nosso Ninho”). 

  

Figura 42. Agrupamento de Escolas de Alcobaça e Polícia de Segurança Pública 

Fonte: SPI 

Em redor da Rua do Hospital, localizam-se os três principais equipamentos de saúde da ARU, o 

Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, cujo acesso ao mesmo é ser efetuado pela Rua do Hospital 

ou pela Rua de Olivença (acesso às urgências), o Centro de Saúde de Alcobaça e o edifício de 

Medicina Interna e Hospitalar. 

Foram identificados quatro importantes equipamentos desportivos – as piscinas municipais, o 

pavilhão gimnodesportivo, os campos de jogos (4 campos de ténis), junto ao edifício da Câmara 

Municipal e ao mercado municipal, e o Estádio Municipal, a nascente do Tribunal.  

No âmbito cultural, distinguem-se na ARU da cidade de Alcobaça vários equipamentos, 

designadamente o complexo da Biblioteca Municipal, dois museus (o Museu do Vinho e o Museu 

Raul Bernarda), uma Fundação cultural (o Armazém das Artes) e o Cine Teatro de Alcobaça. 

A Biblioteca Municipal de Alcobaça, que esteve já alojada na Ala Sul do Mosteiro e, posteriormente, 

no Pavilhão Merco-Alcobaça, foi por fim, já no presente século, instalada na Antiga Fábrica 

Alimentícia da família Araújo Guimarães, após reabilitação e adaptação para este fim deste edifício 
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implantado no coração do centro histórico, junto à confluência dos rios Alcoa e Baça. A sua 

envolvente, em 2008/09, foi alvo de um projeto de requalificação urbanística assinado pelos 

Arquitetos Byrne e Falcão de Campos, que criou o Jardim dos Amores. 

O Museu Nacional do Vinho localiza-se na rua de Leiria e ocupa diversos edifícios da antiga adega 

de José Eduardo Raposo de Magalhães, datada de 1874, associada ao desenvolvimento 

vitivinicultura de Alcobaça. Nesta adega foi implementada a tecnologia mais avançada do seu 

tempo, evidente ainda hoje na qualidade dos materiais, na racionalidade dos espaços e nas 

condições de higiene preconizadas. Este espaço alberga um conjunto de coleções provenientes 

do encerramento de muitas adegas, resultando por isso num património museológico de relevo na 

indústria do vinho em Portugal. Após alguns anos encerrado, o Museu Nacional do Vinho foi 

reaberto em 2013, tendo sido renovado. 

Um pouco mais a poente deste museu, também junto à EN8, surge a Estação Nacional de 

Fruticultura de Vieira Natividade, atualmente desativada. Esta Estação teve como génese o 

Departamento de Pomologia da Estação Agronómica Nacional sob a chefia do Prof. Joaquim Vieira 

Natividade, criado em 1937. O seu objeto era a investigação no âmbito da pomologia e outras áreas 

agrícolas, sendo determinante no desenvolvimento da fruticultura da Região, existindo hoje a 

intenção de constituição de um polo de investigação – um Centro de Fruticultura – que apoie os 

agricultores da região e contribuía para a modernização deste setor. 

O outro museu presente no perímetro da ARU – o Museu Raúl da Bernarda – localiza-se no ponto 

oposto ao primeiro, na zona norte da cidade de Alcobaça, na rua Frei Fortunato, próximo na EN 8-

5, um dos principais eixos de acesso à cidade de Alcobaça. Tutelado pela Câmara Municipal de 

Alcobaça, que o adquiriu em 2010, este equipamento encontra-se aberto ao público, após alguns 

anos de encerramento. Contém dois importantes espólios museológicos, que representam parte 

da identidade de Alcobaça: a arte decorativa da faiança da fábrica Raul da Bernarda & Filhos, Lda 

e o legado etnográfico do Rancho Folclórico do Alcoa. Está associado à mais antiga fábrica de 

louça de Alcobaça, fundada em 1875, incorporando o seu património artístico com mais de 125 

anos de memória. 

A Fundação Cultural Armazém das Artes, cuja sede está implantada na Rua Eng. Duarte Pacheco, 

num edifício que, entre as décadas 40 e 70, funcionou como um armazém de vinho, foi inaugurada 

em 2007, após adaptação para acolher esta entidade. Os seus 2000m2 acolhem um pequeno 

auditório, uma sala polivalente e um salão equipado com palco, piano e plateia, desenvolvendo 

atividades de carater cultural e cívico. 
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Ao nível de equipamentos de culto, a ARU apresenta igualmente uma oferta alargada. Além do 

Mosteiro, que a sua imponência, valor patrimonial e importância histórica tornam por demais 

evidente, 5 outros locais de culto surgem nas suas imediações. 

Por último, merecem destaque, o Mercado Municipal de Alcobaça e o Centro de Feiras e 

Congressos, designado por Merco Alcobaça. Ambos os equipamentos possuem necessidades de 

reabilitação e requalificação, tendo em vista criar melhores condições para o acolhimento das 

funções para os quais estão vocacionados, assim como para o aumento da sua 

multifuncionalidade, tornando-os mais flexíveis e versáteis e garantindo uma maior ocupação e 

utilização. Estes possuem uma localização estratégica, encontrando-se em pontos-chave do 

território da ARU – o primeiro num local de charneira entre o centro histórico tradicional da cidade 

e o seu centro administrativo e funcional, e o segundo numa das portas de entrada de Alcobaça. A 

sua localização potencia a visibilidade e o efeito sobre o resto da ARU que estas intervenções 

podem assumir e torna imprescindível a sua extensão ao espaço público envolvente. 

 

5.3.7. Infraestruturas urbanas 

No que diz respeito às infraestruturas urbanas, importa dar destaque às redes de abastecimento e 

drenagem de água, elementos essenciais para a análise da gestão do ciclo urbano de água, mas 

também à gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

Quanto à rede de abastecimento de água, a gestão do sistema em alta é da responsabilidade da 

empresa Águas do Oeste, que abastece 14 municípios da região Oeste e serve o concelho de 

Alcobaça através da adutora entre o reservatório de Via Vai (município de Rio Maior) e o reservatório 

da Silheira (Subsistema I - município de Azambuja). A água para abastecimento público tem origem 

no sistema adutor da EPAL (Albufeira de Castelo do Bode).  

A gestão do sistema em baixa é levada a cabo pela Câmara Municipal de Alcobaça, através dos 

Serviços Municipalizados de Alcobaça, possuindo uma cobertura de praticamente 100% do 

território. Nos últimos anos têm vindo a ser realizadas diversas obras de beneficiação da rede de 

distribuição do concelho, tendo como objetivo a substituição das condutas de fibrocimento e 

galvanizadas. Existem ainda situações que exigem intervenção na ARU da cidade de Alcobaça. 

O sistema de drenagem e tratamento de águas residuais em alta de Alcobaça, tal como o sistema 

de abastecimento, encontra-se a cargo da empresa Águas do Oeste, S.A., sendo esta responsável 

pela gestão e manutenção da rede a jusante, ou seja, os emissários, intercetores, estações 
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elevatórias, estações de tratamento e os dispositivos e as instalações de destino final dos efluentes.  

Em baixa, a manutenção do sistema é da responsabilidade dos serviços municipalizados, 

possuindo 700 km de rede de saneamento, 100 estações elevatórias, quadros elétricos e bombas. 

Atualmente não existe uma cobertura total do concelho pela rede de drenagem de águas residuais, 

pelo que se verifica ainda uma pequena percentagem de edificado com ligação a fossas sépticas. 

Segundo informações transmitidas pela Câmara Municipal, uma parte da rede de drenagem de 

águas residuais encontra-se obsoleta, necessitando de intervenções para a sua renovação que 

evitem a sua deterioração e possíveis contaminações do solo. Quanto à rede de drenagem de 

águas pluviais, a ARU é parcialmente servida ao longo da rede viária. Maioritariamente em condutas 

de betão, a drenagem faz-se por gravidade e a recolha através de sarjetas. 

 

Figura 43. Sistema de recolha de águas pluviais na Rua Eng. Bernardo da Vila Nova 

Fonte: SPI 

Relativamente aos resíduos sólidos urbanos, nas últimas décadas observou-se um aumento 

generalizado na produção de resíduos sólidos urbanos, originando um elevado impacte ambiental, 

por exemplo, ao nível da qualidade do ar e dos aquíferos e aumento das emissões de gases com 

efeito de estufa. No concelho de Alcobaça, apesar da tendência crescente das últimas décadas, 

observou-se em 2010 um ponto de viragem na produção de resíduos sólidos urbanos, tendo-se 

refletido na diminuição da quantidade de resíduos urbanos recolhidos por habitante em 2011 e 2012.  
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Atualmente, a recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos é assegurada por duas empresas 

distintas, consoante a função e o tipo de resíduos (indiferenciados ou diferenciados). A recolha dos 

resíduos urbanos indiferenciados encontra-se concessionada à empresa SUMA – Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, S.A., com diversos níveis de frequência de recolha (entre 1 a 7 

recolhas/semana), definidos de acordo com a densidade populacional. O tratamento dos resíduos 

indiferenciados é da responsabilidade da Valorsul, que, a partir da estação de transferência de 

resíduos indiferenciados localizada no concelho, transporta os resíduos já compactados para o 

Aterro Sanitário do Oeste localizado no Cadaval.  

O sistema de recolha e tratamento seletivo de resíduos sólidos é gerido pela Valorsul, e tem vindo 

a ser implementado no concelho de Alcobaça desde 2001, existindo diversos pontos de recolha no 

interior da ARU da cidade de Alcobaça. 

 

5.3.8. 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 e, consequentemente, importa analisar as suas características a todos os níveis: 

nacional, regional e local. 

As acessibilidades externas à ARU são asseguradas por uma rede de infraestruturas rodoviárias 

integradas na rede rodoviária nacional (PRN 2000), permitindo a ligação da cidade de Alcobaça 

aos principais centros urbanos regionais e nacionais. Nomeadamente, destaca-se a proximidade 

da cidade de Alcobaça a duas importantes infraestruturas rodoviárias, a A8/IC1 (Lisboa – Leiria) e 

o IC9 (Nazaré – Tomar), e o atravessamento da ARU pela EN8 e pela EN8-5, que se constituem 

como os principais eixos de acessibilidade externa da cidade: 

: A A8/IC1 estabelece as principais ligações Norte-Sul, conectando o concelho e a cidade 

de Alcobaça, para Norte, com o concelho de Leiria e Marinha Grande e, para sul, com 

Caldas da Rainha e a Área Metropolitana de Lisboa. A norte, junto a Leiria, esta autoestrada 

permite o acesso à A1, principal eixo rodoviário nacional (Porto-Lisboa), e à A17, que liga 

Marinha Grande ao concelho de Mira e que articula com a A29.  

: O IC9, recentemente concluído, estabelece as ligações Este-Oeste/ Litoral-Interior, conectando 

a cidade de Alcobaça à Nazaré, para oeste, e aos concelhos de Ourém e Tomar para este. A 

construção deste itinerário permitiu colmatar as lacunas que existiam na ligação do concelho 
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de Alcobaça a concelhos do interior, atravessando a Serra de Aires e Candeeiros. 

: A EN8 (Leiria, Alcobaça, Caldas da Rainha), a EN8-6 (articula a EN8 com o IC2) e a EN8-5 

(ligação a Nazaré) formalizam as principais entradas na ARU da cidade de Alcobaça, 

sendo importante destacar o desajuste das caraterísticas de alguns troços ao espaço 

urbano, evidente no dimensionamento dos seus perfis e na desqualificação de alguns 

troços (e.g. pavimentos em mau estado de conservação, deficiências e/ou ausência de 

mobiliário urbano, sinalética, arborização). As características destas vias desincentivam, 

em muitos dos seus troços, a mobilidade suave (pedonal e ciclável).  

 

Figura 44. Rede de rodoviária nacional e regional (segundo PRN2000) 

Fonte: SPI, 2018 
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A rede viária interna da ARU encontra-se fortemente marcada pelas condicionantes orográficas do 

território, pela própria evolução da cidade e pelas suas dinâmicas funcionais, sendo a circulação no 

interior da ARU complexa. A existência de vias de sentido único e vias de acesso condicionado permite 

diminuir o tráfego de atravessamento no interior do centro histórico de Alcobaça, com especial destaque 

para a Praça 25 de Abril, permitindo e incentivando o usufruto do espaço público por parte da 

população. No entanto, importa realçar que existem alguns constrangimentos associados à existência 

de algumas lacunas na rede de vias coletoras e distribuidoras, não sendo legível e intuitiva a articulação 

entre os diferentes espaços no interior da ARU. Nomeadamente, destaca-se a débil articulação entre o 

centro administrativo e funcional e o centro histórico e a sua expansão sudoeste. 

 

Figura 45. Acessibilidades e hierarquia viária da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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Importa reforçar que a rede viária interna carece de aperfeiçoamento no sentido de permitir uma 

melhor coabitação entre o automóvel e o peão, controlando os fluxos de atravessamento e a 

circulação interna na ARU, sem comprometer o acesso a atividades fulcrais para a vida do Centro 

Histórico. É igualmente necessário estudar medidas que permitam uma amigável articulação entre 

as diversas centralidades de Alcobaça. 

 

Figura 46. Hierarquia da rede viária, tipos de circulação e sentidos, estacionamento e rede pedonal 

Fonte: SPI, 2018 
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No que diz respeito ao estacionamento, verifica-se a existência de estacionamento na via pública, 

ao longo das vias e longitudinalmente, e a existência de parques e bolsas de estacionamento à 

superfície (pago e gratuito). Relativamente ao estacionamento na via pública, tendo em vista a 

melhor gestão do estacionamento e do espaço público, encontram-se delimitadas zonas de 

estacionamento condicionado, para as quais vigora um regime de estacionamento de duração 

limitada (máximo de duas horas) e é aplicada uma taxa de ocupação. Estas zonas de 

estacionamento apenas abrangem parte da ARU, existindo áreas onde o estacionamento informal, 

por vezes na faixa de rodagem, degrada a imagem urbana e impede a circulação pedonal e 

automóvel. As bolsas e parques de estacionamento permitem dissuadir o estacionamento no 

interior do centro histórico e têm como principal público-alvo os visitantes/ turistas. No entanto, será 

importante reforçar a sua sinalização, assim como fortalecer os acessos e articulações pedonais 

com os pontos de atração dos visitantes. 

Na ARU da cidade de Alcobaça não existe uma efetiva rede pedonal e ciclável, contínua e segura. 

A criação desta rede, para além dos efeitos positivos ao nível da qualidade do ambiente, é muito 

importante para assegurar uma adequação articulação entre as áreas mais centrais, equipamentos 

e bairros habitacionais. 

No que concerne ao transporte público, importa ter presente que este é um elemento fulcral para a 

melhoria da mobilidade da população, quer facultando o acesso da população aos transportes, 

sobretudo da população mais condicionada e nas áreas de menor acessibilidade, quer utilizando 

modos de transporte inovadores que permitam vencer os constrangimentos físicos existentes 

propiciando viagens rápidas, cómodas e ambientalmente sustentáveis (e.g. mobilidade elétrica). 

No interior da ARU da cidade de Alcobaça localiza-se a central de camionagem que suporta 

diversos serviços de transporte de passageiros, que assumem um papel importante na mobilidade 

da população quer ao nível concelhio, quer ao nível regional e nacional. No entanto, importa 

salientar que a presente central de camionagem não assegura, de forma fácil e cómoda, a 

articulação entre os diversos serviços de transporte existentes (nacional, regional, local), assim 

como não promove a intermodalidade e interoperabilidade dos diferentes modos de transporte. 

Os serviços existentes são assegurados por duas operadoras: a Rede de Expressos, que garante 

as ligações de âmbito regional e nacional; e a Rodoviária do Tejo S.A, que estabelece, 

predominantemente, ligações de carácter local e interurbano.  

A Rede de Expressos estabelece a ligação do concelho ao território nacional através de um serviço 

polarizado pela capital Lisboa, sendo este o principal foco das carreiras. No entanto, a operadora 
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possui uma carreira que permite a articulação do concelho à área norte do país. 

Os serviços regionais assegurados pela Rodoviária do Tejo, S.A. permitem a ligação de Alcobaça 

aos principais aglomerados urbanos do distrito de Leiria e da região Oeste. A operadora oferece 

12 ligações entre o concelho e os concelhos vizinhos como a Nazaré, Leiria, Porto de Mós, Caldas 

da Rainha, Rio Maior, Marinha Grande, entre outros. 

Ao nível do concelho, os serviços interurbanos realizados abrangem cerca de 140 lugares, 

possuindo uma boa cobertura espacial do território municipal, incluindo todas as sedes de 

freguesia e os principais lugares, especialmente os de grande e média dimensão. Este serviço 

permite, principalmente, a ligação da cidade de Alcobaça aos aglomerados de Benedita, Pataias e 

São Martinho do Porto. 

 

Figura 47. Rede de transportes coletivos na ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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No que respeita aos serviços de transporte urbanos, a ARU da cidade de Alcobaça é, ainda, 

abrangida pelo serviço de transportes urbano da cidade de Alcobaça – CHITA – resultante de uma 

parceria entre o Município de Alcobaça e a Rodoviária do Tejo, que permite a articulação de alguns 

pontos da ARU com as principais áreas da cidade.  

Este serviço de transporte urbano abrange as principais áreas residenciais da cidade, incluindo 

zona histórica, e as zonas comerciais, de serviços e equipamentos, como por exemplo: a Câmara 

Municipal de Alcobaça e o Mercado Municipal; o Museu Raul da Bernarda; o Museu do Vinho; o 

Jardim do Obelisco e o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. O percurso possui uma extensão de 

cerca de 9 km, 21 pontos de paragens e uma frequência média de 30 minutos (em dias de semana). 

O serviço foi redimensionado tendo em conta o balanço entre a oferta e a procura, com o intuito de 

dar resposta às necessidades das deslocações da população relacionadas com as atividades 

comerciais, de serviços (CTT, EDP, Serviços Municipais, grandes superfícies), assim como 

proporcionar o acesso fácil aos pontos turísticos da Cidade. 

O transporte efetua-se todos os dias, exceto domingos e feriados, entre as 7h.30m e 18h.50m, nos 

dias de semana, e entre as 8h10m às 12h50m aos sábados. O percurso tem início e fim nos Paços 

do Concelho e tem uma duração aproximada de 40 minutos. 

Os elementos exteriores ao núcleo central da cidade de Alcobaça não são abrangidos por este 

serviço urbano, encontrando-se apenas inseridos no percurso dos serviços interurbanos, não 

beneficiando de paragens de autocarros. Será, portanto, de equacionar a extensão deste serviço 

urbano a outros polos, não só para servir a população, mas também enquadrado nos futuros 

percursos de visitação dos elementos notáveis do concelho. 

Este serviço de transportes urbano poderá constituir um importante ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma rede de transportes coletivos que conecte as diferentes âncoras 

funcionais do território e contribua para a sua coesão territorial. A utilização dos novos meios de 

transportes disponíveis e ambientalmente sustentáveis, como os veículos elétricos, parece 

configurar uma boa solução para incrementar a mobilidade urbana em Alcobaça. 

 

5.3.9. Condicionantes 

De acordo com 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, 
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infraestruturas básicas e equipamentos.  

No caso concreto da ARU da cidade de Alcobaça (Figura 48), para além das servidões 

administrativas associadas às infraestruturas urbanas (não cartografadas), destaca-se a presença 

das seguintes condicionantes legais: 

: Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

: Reserva Ecológica Nacional (REN); 

: Domínio Público Hídrico; 

: Património Classificado. 

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, e determinam 

a consideração de diversos instrumentos legais que impõem restrições ao uso do solo, quer 

cobrindo vastas áreas de recursos naturais relevantes, quer constituindo servidões de proteção a 

infraestruturas e/ou equipamentos. 

A RAN integra o conjunto das áreas que, em termos agroclimáticos, geomorfológicos e 

pedológicos, apresentam maior aptidão para a atividade agrícola, definindo um regime16 que visa 

a sua salvaguarda. Na área de estudo assumem particular destaque os solos da planície aluvionar 

do rio Alcoa. 

A REN tem como finalidade a preservação dos recursos naturais e culturais, o estabelecimento de 

continuidades ecológicas e a qualidade de vida das populações, numa perspetiva de 

desenvolvimento autossustentado e equilibrado, integrando um conjunto variado de ecossistemas 

a proteger. No caso da ARU, verifica-se que apenas se encontra sujeito ao regime da REN17 o leito 

de curso de água e a zona ameaçada por cheias correspondente ao rio Alcoa.  

Para além destas reservas, cuja predominância no território lhes confere elevado estatuto e valor 

de proteção, existe o Domínio Público Hídrico, que também abrange o leito do rio Alcoa e uma faixa 

de 10 metros para cada lado das suas margens.  

Acrescem a este quadro as condicionantes decorrentes da classificação de seis edifícios como 

património cultural, que determinam restrições à intervenção nos próprios edifícios e na sua área 

                                                        

16 Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março. 

17 Decreto-Lei n.º 239/2012 de 2 de novembro. 
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envolvente, particularmente no interior das zonas especiais de proteção.  

As situações que constituem proteção dos valores e recursos naturais, assim como as 

condicionantes patrimoniais (elementos arquitetónicos classificados) existentes na ARU são 

identificadas na figura seguinte. 

 

Figura 48. Condicionantes da ARU da cidade de Alcobaça 

Fonte: SPI, 2018 
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

Peças desenhadas 

01 – Proposta de delimitação da ARU | Situação existente (esc: 1:5.000) 

02 - Enquadramento regional (esc: 1:250.000) 

03 - Enquadramento local (esc: 1:10.000) 

04 - Usos do edificado (esc: 1:5.000) 

05 - Equipamentos (esc: 1:5.000) 

06 - Número de pisos do edificado (esc: 1:5.000) 

07 - Estado de conservação do edificado (esc: 1:5.000) 

08 - Valor patrimonial do edificado (esc: 1:5.000) 

09 - Estrutura verde (esc: 1:5.000) 

10 - Tipos de pavimento e estado de conservação da rede viária e pedonal (esc: 1:5.000) 

11 - Acessibilidade e hierarquia viária (esc: 1:5.000) 

12 - Rede viária, tipos de circulação e sentidos, estacionamento e mobilidade suave (esc:1:5.000) 

13 - Rede de transportes coletivos (esc: 1:5.000) 

14 - Condicionantes legais (esc: 1:5.000) 

15 – Modelo Territorial (sobre ortofotomapa) (esc: 1:5.000) 

16 – Planta de Identificação das Ações (esc: 1:5.000) 
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