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1. Definição de uma Estratégia Integrada de Desenvolvimento 

Territorial para o concelho de Alcobaça, que considere as 

especificidades deste território e promova o envolvimento e 

participação das principais entidades e atores locais; 

2. Elaboração de um Plano de Ação, que contemple as 

intervenções estratégicas da Câmara Municipal de Alcobaça e 

sustente as candidaturas a fundos comunitários, tendo em 

conta as regras definidas para o próximo período de 

programação 2014-2020; 

3. Desenvolvimento do Projeto Estruturante do rio Alcoa, 

incluído nesse Plano de Ação, considerando a sua pertinência 

no quadro da estratégia municipal, com a definição das 

condições base para a sua implementação. 

Objetivos do trabalho 
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Metodologia 

Etapas Tarefas 

ETAPA 1   

Preparação 1.1. Consolidação metodológica 

 1.2. Programação dos trabalhos 

 1.3. Definição do quadro de intervenção e dos fatores críticos  

ETAPA 2  

Caracterização e Diagnóstico 2.1. Reconhecimento do território 

 2.2. Caracterização do território 

 2.3. Diagnóstico do território 

ETAPA 3  

Estratégia Territorial e 3.1. Visão de futuro 

Operacional 3.2. Objetivos e eixos estratégicos de intervenção  

 3.3. Projetos estruturantes 

 3.4. Masterplan  

ETAPA 4  

Plano de Ação  4.1. Identificação das ações  

 4.2. Estimativa preliminar do investimento e possíveis fontes de financiamento 

 4.3. Planeamento físico previsional 

 4.4. Modelo de cooperação institucional e de comunicação 
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Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial: 

 

O enquadramento da estratégia municipal no QEC 2014-2020 e 

no Portugal 2020 exige a adoção de uma abordagem estratégica 

integrada de desenvolvimento territorial, focada: 

 em áreas prioritárias de intervenção; 

 em intervenções integradas cujos efeitos se reforcem 

mutuamente e com alguma escala; 

 na priorização das intervenções, tendo em conta critérios de 

eficácia no seu contributo para o cumprimento dos objetivos 

e metas definidas. 

Pressupostos de intervenção 
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A Câmara Municipal de Alcobaça elegeu um conjunto de 

potenciais eixos de intervenção: 

 A valorização do vasto património natural e cultural. 

 O desenvolvimento da atividade agrícola e a valorização 

dos produtos locais. 

 A melhoria das condições do ‘ecossistema’ industrial e 

empresarial no concelho. 

 O desenvolvimento turístico do concelho. 

 A regeneração urbana e a requalificação ambiental. 

 A rentabilização de equipamentos e serviços públicos. 

Pressupostos de intervenção 
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Visão para a Região 

Sustentar e Reforçar a Criação 
de Valor 

Estruturar uma Rede 
Policêntrica de Cidades de 

Média Dimensão 

Afirmar um Tecido Económico 
Resiliente, Industrializado e 

Exportador 
Reforçar a Coesão Territorial 

Gerar, Captar e Reter Talento 
Qualificado e Inovador 

Dar Vida e Sustentabilidade às 
Infraestruturas Existentes 

Consolidar a Capacitação 
Institucional 

POR do Centro 2014-2020 - Prioridades Estratégicas Nucleares: 
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Visão para a Região 

POR do Centro 2014-2020 - Eixos Prioritários: 

 Eixo 1: Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS) 

 Eixo 2: Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR) 

 Eixo 3: Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER) 

 Eixo 4: Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR) 

 Eixo 5: Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR) 

 Eixo 6: Afirmar a Sustentabilidade dos Recursos (SUSTENTAR) 

 Eixo 7: Afirmar a Sustentabilidade dos Territórios (CONSERVAR) 

 Eixo 8: Reforçar a Capacitação Institucional das Entidades Regionais (CAPACITAR) 

 Eixo 9: Reforçar a Rede Urbana (CIDADES) 
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Visão para a Região 

Oeste 2020 – 3 Áreas de Especialização Prioritárias da sub-região do Oeste: 

Agro Alimentar 

Turismo 

Economia  

do Mar 
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Visão para a Região 

Oeste 2020 – 9 Prioridades Transversais: 
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Estratégia Territorial e Operacional 
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 
 

: Posicionamento de Alcobaça  

: Património histórico-cultural 

: Património natural 

: Áreas férteis  

: Matérias-primas minerais 

: Dinâmica populacional positiva 

: Diversidade económica 

: Tecido industrial  

: Dinâmica empresarial 

: Tradição agrícola e produtos endógenos 

: Competitividade económica 

: Acessibilidades rodoviárias 

: Cobertura da rede de saneamento 

: Qualidade balnear  

: Preservação do edificado 

 

: Sistema urbano segregado 

: Peso reduzido da cidade de Alcobaça 

: Dispersão urbana e expansão linear  

: Envelhecimento da população 

: Nível de qualificação escolar 

: Poder de compra 

: Infraestruturas e serviços turísticos  

: Redução da Superfície Agrícola Utilizada 

: Disponibilidade de água para fins agrícolas 

: Ocupação em zonas de risco 

: Desqualificação ambiental  

: Património degradado e devoluto 

: Recolha seletiva de resíduos sólidos 

: Eficiência energética pública 

: Rede viária municipal 

: Mobilidade interna 
 

Oportunidades Ameaças 
 

: Portugal 2020 

: Modernização da produção e internacionalização 

: Redes de cooperação regional 

: Procura turística diversificada  

: Modernização da linha do Oeste 

: Revisão dos instrumentos de gestão territorial 
 

 

: Situação económica nacional e internacional 

: Influência dos concelhos vizinhos 

: Dificuldade no estabelecimento de parcerias 

: Concorrência externa  

: Concorrência no mercado do turismo 

  

SWOT: 
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Visão: 

 Alcobaça tem um ‘património de desenvolvimento’ materializado no seu território, gentes, instituições e empresas, com fortes 

raízes históricas e culturais, nomeadamente ligadas ao grande empreendimento de Cister. O legado cisterciense, para além da 

história e do património, é também um legado de desenvolvimento e de empreendedorismo, que ainda hoje se reflete na 

sociedade alcobacence e na sua economia. 

 Este ‘património de desenvolvimento’ corporiza-se numa grande capacidade, por parte dos seus cidadãos e das suas 

organizações, de investir em iniciativas empreendedoras e de desenvolvimento, nas suas diferentes vertentes (territorial, 

socioeconómica, cultural, ambiental e patrimonial). Esta capacidade é particularmente notada nos momentos de maior 

adversidade e que exigem uma acrescida capacidade de resposta, como este que vivemos. 

 Só assim é que se explica que, no contexto de uma crise económica e financeira sem precedentes, Alcobaça apresente níveis 

bastantes satisfatórios ao nível da capacidade produtiva e realizadora do seu tecido industrial e empresarial, mantendo um 

equilíbrio nem sempre fácil, ao nível da coesão social. 

Estratégia Territorial e Operacional 
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Alcobaça - Património de Desenvolvimento sintetiza a Visão do Município para 2014-2020, destinada a aproveitar e reforçar a 

capacidade empreendedora instalada no concelho, intervindo em eixos estratégicos, consentâneos com as prioridades estabelecidas 

para a Região. Através destes eixos estratégicos será possível potenciar o leque diversificado de recursos e valores territoriais e 

patrimoniais existentes, modernizar e diversificar a economia e as capacidades produtivas, criar emprego, e combater os fatores de 

exclusão social, promovendo, assim, o desenvolvimento socioeconómico e a coesão territorial e social no concelho de Alcobaça. 

Estratégia Territorial e Operacional 

Visão 

Eixos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 

Projetos Estruturantes 

Níveis de definição estratégica 
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7 Eixos Estratégicos: 

Estratégia Territorial e Operacional 

1. Apoiar o 
desenvolvimento industrial, 

agrícola e florestal 
sustentável e a economia 

do mar 

2. Valorizar e articular a 
frente litoral, os vales e a 

serra 

3. Afirmar a cidade de 
Alcobaça como uma 

centralidade renovada e 
agregadora e valorizar o rio 

Alcoa 

4. Assegurar a coesão 
territorial e social 

5. Potenciar o património 
histórico-cultural e a sua 

dimensão nacional e 
mundial 

6. Desenvolver o turismo, o 
lazer e as redes de 

visitação no concelho 

7. Promover a 
sustentabilidade ambiental 

ALCOBAÇA  

PATRIMÓNIO DE 

DESENVOLVIMENTO 

  

2014-2020 
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Estratégia Territorial e Operacional 

São estabelecidos 30 objetivos estratégicos alinhados de acordo com os eixos estratégicos de intervenção. 

 

Visão 
ALCOBAÇA: PATRIMÓNIO DE DESENVOLVIMENTO 

Eixos 
Estratégicos 

1. Apoiar o 
desenvolvimento 

industrial, agrícola e 
florestal sustentável e a 

economia do mar 

2. Valorizar e articular a 
frente litoral, os vales e a 

serra 

3. Afirmar a cidade de 
Alcobaça como uma 

centralidade renovada e 
agregadora e valorizar o 

rio Alcoa 

4. Assegurar a coesão 
territorial e social 

5. Potenciar o património 
histórico-cultural e a sua 

dimensão nacional e 
mundial 

6. Desenvolver o turismo, 
o lazer e as redes de 
visitação no concelho 

7. Promover a 
sustentabilidade 

ambiental 

Objetivos  
Estratégicos OE1. Promover e apoiar o 

desenvolvimento de 
polos industriais 
modernos. 

OE2. Apoiar o 
desenvolvimento de uma 
agricultura moderna, 
competitiva e 
diversificada. 

OE3. Apoiar a criação de 
pequenos negócios 
ancorados em mais-
valias concelhias ligadas 
à economia do mar. 

OE4. Criar condições de 
apoio ao 
empreendedorismo e à 
criação de emprego. 

OE5. Melhorar as 
acessibilidades internas 
no concelho, de forma a 
favorecer a economia 
local. 

OE6. Potenciar a Baia de 
S. Martinho como polo de 
desenvolvimento 
económico no litoral.  

OE7. Requalificar a frente 
litoral, intervindo nos 
focos de degradação 
ambiental e promovendo 
a valorização dos 
pequenos polos 
costeiros, como Vale de 
Paredes. 

OE8. Promover as 
relações territoriais 
transversais – litoral, 
campos, aglomerados e 
serra. 

OE9. Valorizar e proteger 
o património natural e 
paisagístico dos vales, 
matas e do corredor 
serrano. 

OE10. Potenciar o 
Mosteiro de Alcobaça e a 
sua envolvente enquanto 
‘centro vivo’ de 
desenvolvimento.  

OE11. Promover uma 
operação de reabilitação 
urbana integrada que 
articule e requalifique os 
principais espaços 
urbanos da cidade.  

OE12. Requalificar o rio 
Alcoa como um eixo 
multifuncional, de 
integração territorial, de 
dinamização 
socioeconómica e cultural, 
e como linha estruturante 
dos espaços verdes. 

OE13. Criar um polo 
ligado às indústrias 
criativas, rentabilizando o 
património e os 
equipamentos disponíveis. 

OE14. Promover 
operações de reabilitação 
urbana integrada nos 
principais polos urbanos 
do concelho, em 
articulação com a 
estratégia para a cidade.  

OE15. Promover ações 
de reabilitação urbana e 
de dinamização 
socioeconómica nos 
aglomerados rurais. 

OE16. Apostar na 
requalificação profissional 
focada nas áreas 
estratégicas da economia 
local e criar condições de 
apoio ao 
empreendedorismo local 
e criação de emprego. 

OE17. Atenuar as 
assimetrias locais na 
distribuição de 
equipamentos e serviços 
públicos de proximidade 
e promover a sua 
utilização racional.  

OE18. Promover a 
valorização, a 
redescoberta e a 
articulação em rede do 
património histórico-
cultural municipal de 
grande valor e projeção. 

OE19. Apoiar a 
integração do património 
histórico-cultural 
municipal nas redes 
patrimoniais regionais, 
tendo como âncora o 
Mosteiro de Alcobaça. 

OE20. Potenciar, através 
de roteiros lendários, o 
vasto leque de histórias, 
mitos e lendas que 
marcam Alcobaça.  

OE21. Valorizar o 
conjunto de outros 
elementos patrimoniais 
complementares. 

OE22. Definição de uma 
política de 
desenvolvimento do 
turismo do concelho, que 
articule estrategicamente 
os principais vetores de 
atração turística. 

OE23. Contribuir para a 
promoção integrada e 
qualidade da oferta de 
alojamento e serviços 
turísticos. 

OE24. Agilizar a receção 
aos turistas e visitantes e 
a divulgação da oferta 
disponível. 

OE25. Beneficiar e criar 
estruturas de apoio ao 
lazer e ao turismo. 

 

OE26. Promover a 
eficiência energética ao 
nível dos equipamentos 
públicos e iluminação 
pública e os sistemas 
inteligentes de energia.  

OE27. Estimular a 
mobilidade sustentável 
no concelho. 

OE28. Eliminar os focos 
de poluição do sistema 
hídrico. 

OE29. Promover a 
reconversão da rede 
antiga de saneamento 
básico e de 
abastecimento de água. 

OE30. Intervir ao nível do 
passivo ambiental com 
origem em atividades 
industriais, eliminando os 
focos de degradação 
ambiental. 
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Estratégia Territorial e Operacional 

Orientações Estratégicas de Base Territorial: 

 OE1. Assegurar a integridade das áreas e valores do património 

natural e paisagístico notável e do complexo agro-florestal e 

assegurar as continuidades ecológicas nas grandes unidades de 

paisagem (litoral, campos, colinas e serra). 

 OE2. Promover uma maior integração das áreas naturais e 

agroflorestais e destas com os aglomerados urbanos. 

 OE3. Valorizar o património histórico e cultural notável. 

 OE4. Assumir a cidade de Alcobaça como o principal polo 

aglutinador e dinamizador do sistema urbano concelhio. 

 OE5. Consolidar o papel dos principais polos urbanos-industriais 

do concelho (Pataias-Martingança e Benedita), reforçando as 

suas ligações com a cidade de Alcobaça. 
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Estratégia Territorial e Operacional 

Orientações Estratégicas: 

 OE6. Encarar S. Martinho do Porto-Alfeizeirão como um polo 

estruturante do concelho, dotando-o de condições que o 

permitam afirmar como um dos principais polos litorais da 

Região. 

 OE7. Desenvolver o tecido industrial, logístico e empresarial do 

concelho (ALE da Benedita; ‘triângulo industrial’ Pataias-

Martingança-Casal da Areia; e novo centro logístico 

agroalimentar de Alfeizerão). 

 OE8. Potenciar as condições de mobilidade interna no concelho, 

aproveitando a oportunidade trazida pelo projeto de 

modernização da Linha do Oeste. 
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O Plano de Ação tem por base uma carteira de 50 projetos estruturantes, cada um com uma ficha de projeto. 

Plano de Ação 

 

Visão ALCOBAÇA: PATRIMÓNIO DE DESENVOLVIMENTO 

Eixos 
Estratégicos 

1. Apoiar o 
desenvolvimento 

industrial e agrícola 
sustentável e a economia 

do mar 

2. Valorizar e articular a 
frente litoral, os vales e a 

serra 

3. Afirmar a cidade de 
Alcobaça como uma 

centralidade renovada e 
agregadora 

4. Valorizar o 
policentrismo urbano e os 
pequenos aglomerados 

em meio rural 

5. Potenciar o património 
histórico-cultural e a sua 

dimensão nacional e 
mundial 

6. Desenvolver o turismo 
e as redes de visitação 

no concelho 

7. Promover a 
sustentabilidade 

ambiental 

Projetos  
Estruturantes 

PE1. Área de Localização 
Empresarial da Benedita. 

PE2. Triângulo Industrial 
Pataias-Martingança-
Casal da Areia. 

PE3. Centro logístico 
para o agroalimentar – 
Alfeizerão. 

PE4. Centro de 
Investigação e 
Competências do Oeste – 
Fruticultura. 

PE5. Desenvolvimento de 
Zonas de Regadio. 

PE6. Centro de 
Promoção da Produção 
Local. 

PE7. Plano Municipal de 
Apoio à Economia do Mar 
em Pequena Escala. 

PE8. Novo Eixo 
Rodoviário Transversal 
Sul. 

PE9. Baía de S. Martinho 
- polo de 
desenvolvimento litoral.  

PE10. + Litoral - litoral 
requalificado e seguro. 

PE11. Percursos de 
Alcobaça – Rede 
municipal integrada de 
percursos e de lazer. 

PE12. Vale da ribeira do 
Mogo.  

PE13. Mata Nacional do 
Vimeiro.  

PE14. Serra de 
Candeeiros. 

PE15. Lagoa de Pataias. 

PE16. Mosteiro vivo, 
Mosteiro do mundo.  

PE17. ARU da cidade de 
Alcobaça.  

PE18. Museu Nacional 
do Vinho.  

PE19. Parque Verde 
Urbano de Alcobaça 

PE20. Centro de 
Interpretação ambiental 
do rio Alcoa – Chiqueda 

PE 21. Percorrer o rio 
Alcoa –mobilidade suave 

PE22. Jardim do 
Obelisco do Mosteiro de 
Alcobaça  

PE 23. Terraços 
Cistercienses 

PE 24. Espaço da Feira e 
Mercados 

PE 25. Açude e Central 
Elétrica de Fervença 

PE26. Casa Araújo 
Guimarães  

PE27. EcoParque de 
caravanismo da cidade 
de Alcobaça 

PE28. Castelo de 
Alcobaça. 

PE29. Centro de 
indústrias criativas da 
cidade de Alcobaça. 

PE30. ARU de Pataias-
Martingança. 

PE31. ARU da Benedita. 

PE32. ARU de S. 
Martinho do Porto-
Alfeizerão. 

PE33. Requalificação e 
dinamização dos 
pequenos aglomerados 
urbanos. 

PE34. Requalifica/Reativa 
– formação de recursos 
humanos e ensino de 
competências básicas a 
adultos. 

PE35. Polos 
descentralizados de 
apoio ao 
empreendedorismo local. 

PE36. + Próximo – 
Criação de novos centros 
escolares. 

PE37. Mosteiros de 
Alcobaça e de Cós. 

PE38. ARU dos polos 
históricos - Cós e 
Aljubarrota. 

PE39. Quarteirão 
Municipal de Aljubarrota. 

PE40. Museu dos 
Coutos. 

PE41. Histórias e lendas 
de Alcobaça. 

PE42. Património 
Arqueológico – 
valorização da Estação 
Arqueológica de Parreitas 
e da villa romana da 
Povoa de Cós. 

PE43. Alcobaça Welcome 

Center – Mercado 
Municipal e envolvente. 

PE44. Hotel do Mosteiro.  

PE45.Reabilitação da 
rede de parques de 
campismo municipais. 

PE46. Plano de 
Desenvolvimento 
Turístico do concelho. 

PE47. Eficiência 
energética dos 
equipamentos e 
infraestruturas públicas.  

PE48. INOVGRID – 
sistema de energia 
inteligente da cidade de 
Alcobaça. 

PE49. + Mobilidade – 
rede de mobilidade 
urbana sustentável. 

PE50. + Ambiente - 
valorização dos recursos 
hídricos; saneamento 
ambiental; eliminação do 
passivo industrial na zona 
da Benedita. 



Alcobaça 

Consultadoria técnica para a elaboração, no âmbito do Quadro Estratégico Europeu 2014-2020, de Projeto 
Estratégico de Desenvolvimento de Alcobaça, incluindo a requalificação e revalorização do Rio Alcoa 

 

25 

Plano de Ação 

Ficha de 
projeto: 
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Plano de Ação 

          EE1. Apoiar o desenvolvimento industrial e agrícola sustentável e a economia do mar 

PE1. Área de Localização da Benedita 

• Concretizar a implementação da Área de Localização Empresarial da Benedita (ALEB), 

promovendo a relocalização das atividades industriais existentes e atraindo novas 

indústrias e empresas de valor acrescentado. 

 

PE2. Triângulo Industrial Pataias-Martingança-Casal da Areia 

• Criar condições para o desenvolvimento do sistema industrial norte/centro do concelho. 

 

PE3. Centro logístico para o agroalimentar - Alfeizerão 

• Criar uma plataforma logística para armazenagem, transporte e distribuição de bens 

agroalimentares perecíveis produzidos no concelho e fora dele, de forma a contribuir para 

os ganhos de escala e eficiência do setor agroalimentar em Alcobaça e na Região. 

 

PE4. Centro de Investigação e Competências do Oeste - Fruticultura 

• Instalar um centro de investigação e competências na área da fruticultura e dos produtos 

perecíveis, em colaboração com parceiros académicos, que revitalize a Estação Nacional 

de Fruticultura de Vieira Natividade.  
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Plano de Ação 

          EE1. Apoiar o desenvolvimento industrial e agrícola sustentável e a economia do mar 

PE5. Desenvolvimento das Zonas de Regadio 

• Desenvolver as infraestruturas e os organismos de gestão de zonas de regadio no 

concelho de Alcobaça. 

 

PE6. Centro de Promoção da Produção Local 

• Criar um organismo responsável pela valorização e promoção da produção agroalimentar 

de Alcobaça a nível nacional e internacional. 

 

PE7. Plano Municipal de Apoio à Economia do Mar em Pequena Escala 

• Elaborar um plano municipal que promova a criação de pequenos negócios ancorados na 

economia do mar.  

 

PE8. Novo eixo rodoviário transversal sul 

• Criar um novo eixo rodoviário interior-litoral, a sul, a partir do existente, que potencie a 

mobilidade interna entre os polos urbanos e industriais e o seu desenvolvimento.  
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Plano de Ação 

          EE2. Valorizar e  articular a frente litoral, os vales e a serra 

 
PE9. Baía de S. Martinho - polo de desenvolvimento litoral 

• Desenvolver a Baia de São Martinho como um importante polo multifuncional de 

dinamização económica no litoral, num quadro de preservação da sua naturalidade. 

 

PE10. + Litoral – litoral requalificado e integrado 

• Proteger e valorizar o litoral, procurando mitigar as situações de risco costeiro, ordenar os 

usos do sol e requalificar e potenciar as pequenas polaridades costeiras. 

 

PE11. Percursos de Alcobaça – Rede municipal integrada de percursos e de lazer 

• Constituir uma rede municipal de percursos, equipada, que proporcione a interligação e a 

fruição do património e das paisagens notáveis de Alcobaça. 

 

PE12. Vale da ribeira do Mogo 

• Valorizar o vale da ribeira do Mogo dos pontos de vista ambiental e paisagístico e da sua 

visitação. 
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Plano de Ação 

          EE2. Valorizar e  articular a frente litoral, os vales e a serra 

 
PE13. Mata Nacional do Vimeiro 

• Dotar a Mata Nacional do Vimeiro de valências que a tornem numa área de interpretação 

florestal atrativa. 

 

PE14. Serra de Candeeiros 

• Valorizar os sistemas naturais e potenciar as atividades de turismo e visitação da serra de 

Candeeiros. 

 

PE15. Lagoa de Pataias 

• Promover a valorização ambiental e paisagística da Lagoa de Pataias. 
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          EE3. Afirmar a cidade de Alcobaça como uma centralidade renovada e agregadora e  
          valorizar o rio Alcoa 

Plano de Ação 

PE16. Mosteiro vivo, Mosteiro do mundo 

• Afirmar o Mosteiro de Alcobaça como um centro multifuncional Património da 

Humanidade, dotado de funções superiores que projetem a sua dimensão mundial. 

 

PE17. ARU da cidade de Alcobaça 

• Delimitar a Área de Reabilitação Urbana (ARU) da cidade de Alcobaça e definir a Operação 

de Reabilitação Urbana (ORU). 

 

PE18. Museu Nacional do Vinho 

• Promover a revalorização patrimonial do Museu Nacional do Vinho. 

 

PE19. Parque Verde Urbano 

• Construir o novo parque verde urbano da cidade de Alcobaça. 

 

PE20. Centro de Interpretação Ambiental do rio Alcoa 

• Instalar o Centro de Interpretação Ambiental do rio Alcoa em Chiqueda. 
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Plano de Ação 

PE21. Percorrer o rio Alcoa – mobilidade suave 

• Criar uma rede de mobilidade suave ao longo do rio Alcoa. 

 

PE22. Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça 

• Recuperar o Jardim do Obelisco do Mosteiro de Alcobaça. 

 

PE23. Terraços Cistercienses 

• Criar os terraços cistercienses através da demolição das construções existentes em 

elevado estado de degradação. 

 

PE24. Espaço Feira e Mercados 

• Valorizar física e funcionalmente o espaço da Feira e Mercados da cidade de Alcobaça. 

 

PE25. Açude e Central Elétrica de Fervença 

• Recuperar o açude e valorizar as ruínas da central elétrica de Fervença. 

 

 

          EE3. Afirmar a cidade de Alcobaça como uma centralidade renovada e agregadora e  
          valorizar o rio Alcoa 
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Plano de Ação 

PE26. Casa Araújo Guimarães 

• Reabilitar a Casa Araújo Guimarães e requalificar a envolvente, criando um polo lúdico-

cultural. 

 

PE27. EcoParque de Caravanismo da cidade de Alcobaça 

• Criar um ecoparque de caravanismo na cidade de Alcobaça. 

 

PE28. Castelo de Alcobaça 

• Valorizar as ruinas do Castelo de Alcobaça. 

 

PE29. Centro de Indústrias Criativas da Cidade de Alcobaça 

• Projetar e criar o Centro de Indústrias Criativas de Alcobaça. 

 

          EE3. Afirmar a cidade de Alcobaça como uma centralidade renovada e agregadora e  
          valorizar o rio Alcoa 
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Plano de Ação 

          EE4. Assegurar a coesão territorial e social 

PE30. ARU de Pataias - Martingança 

• Delimitar a ARU de Pataias e Martingança e definir a ORU. 

 

PE31. ARU da Benedita 

• Delimitar a ARU da Benedita e definir a ORU. 

 

PE32. ARU de São Martinho do Porto-Alfeizerão 

• Delimitar a ARU de São Martinho do Porto e definir a ORU. 

 

PE33. Requalificação e dinamização dos pequenos núcleos urbanos  

• Desenvolver iniciativas de requalificação ambiental e urbana e de dinamização 

socioeconómico que valorizem os pequenos aglomerados localizados em meio rural. 

 

PE34. Requalifica/Reativa – Formação de recursos humanos e ensino de competências 

básicas a adultos 

• Implementar medidas de apoio que estimulem a requalificação profissional em setores 

estratégicos para o concelho e a sua inserção ativa no mercado de trabalho. 
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Plano de Ação 

          EE4. Assegurar a coesão territorial e social 

PE35. Polos descentralizados de apoio ao empreendedorismo local 

• Criar estruturas de apoio ao empreendedorismo nas freguesias do concelho. 

 

PE36. + Próximo – Criação de novos centros escolares  

• Promover a construção dos novos centros escolares de Pataias, Alfeizerão, Turquel e Cela. 
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Plano de Ação 

          EE5. Potenciar o património histórico-cultural e a sua dimensão nacional e mundial 

PE37. Mosteiros de Alcobaça e de Cós 

• Reforçar a ligação histórica e umbilical dos Mosteiros de Alcobaça e Cós, valorizando a 

importância desta relação no quadro da Rede Património da Humanidade. 

 

PE38. ARU dos polos históricos – Cós e Aljubarrota 

• Delimitar as ARU de Cós e Aljubarrota e definir as respetivas ORU. 

 

PE39. Quarteirão Municipal no Núcleo Histórico de Aljubarrota 

• Implementar a operação de reabilitação do quarteirão municipal no núcleo histórico. 

 

PE40. Museu dos Coutos 

• Instalar em Alcobaça o Museu dos Coutos. 

 

PE41. Histórias e lendas de Alcobaça 

• Dinamizar o património imaterial, mantendo vivas as lendas e histórias de Alcobaça. 

 

PE42. Património Arqueológico – Parreitas e villa romana da Povoa de Cós  

• Apoiar os trabalhos arqueológicos e a instalação de infraestruturas de apoio à visitação 

dos sítios arqueológicos. 
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Plano de Ação 

          EE6. Desenvolver o turismo, o lazer e as redes de visitação do concelho 

PE43. Alcobaça Welcome Center – Mercado Municipal e envolvente 

• Instalar o‘Welcome Center’ da cidade de Alcobaça. 

 

PE44. Hotel do Mosteiro de Alcobaça 

• Criar as condições para a instalação de um estabelecimento hoteleiro de grande qualidade 

no Mosteiro de Alcobaça. 

 

PE45. Reabilitação da rede de parques de campismo municipais 

• Dotar os parques de campismo do concelho de melhores infraestruturas de acolhimento.  

 

PE46. Plano de Desenvolvimento Turístico do Concelho 

• Elaborar o Plano de Desenvolvimento Turístico do Concelho. 
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Plano de Ação 

          EE7. Promover a sustentabilidade ambiental 

PE47. Eficiência energética dos equipamentos e infraestruturas públicas 

• Implementar medidas de eficiência energética que reduzam a fatura energética do 

Município. 

 

PE48. INOVGRID – Sistema de Energia Inteligente de Alcobaça 

• Desenvolver redes inteligentes que permitam dotar os consumidores da informação e 

ferramentas necessárias e criar sinergias tendo em vista a redução de custos. 

 

PE49. + Mobilidade – rede de mobilidade urbana sustentável 

• Implementar a mobilidade multimodal sustentável no concelho, assim como impulsionar 

sistemas de apoio à mobilidade elétrica e introdução de veículos menos poluentes. 

 

PE50. + Ambiente – valorização dos recursos hídricos; saneamento ambiental; e eliminação 

do passivo industrial na Benedita 

• Valorizar os recursos hídricos superficiais (rios e ribeiras), reabilitar o sistema de 

saneamento ambiental antigo e eliminar o passivo ambiental na Benedita. 
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Plano de Ação 

Orientações de Governança: 
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Conteúdos: 

1. Objetivos do trabalho 

2. Metodologia 

3. Pressupostos de intervenção 

4. Visão para a Região 

5. Estratégia Territorial e Operacional 

6. Plano de Ação 

7. Projeto Estruturante do rio Alcoa 
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Objetivos específicos: 

 Melhoria da qualidade da água do rio, com a eliminação dos focos de poluição.  

 Valorização ambiental e paisagística do percurso do rio, através da eliminação de 

focos de degradação e elementos dissonantes como os edifícios industriais 

abandonados e em ruina e as construções precárias, com a libertação da faixa 

adjacente do domínio hídrico.  

 Reabilitação do sistema hidráulico histórico cisterciense que acompanha o rio 

(conduta de água potável e levada), bem como de todos os outros elementos de 

hidráulica e patrimoniais existentes (e.g. fontanários).  

Projeto Estruturante do rio Alcoa 
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 Articulação, física e funcional, das áreas e equipamentos existentes com os novos 

polos - âncoras funcionais de requalificação e revitalização. 

 Medidas de reabilitação e revitalização urbana do centro histórico da cidade de 

Alcobaça e das aldeias ribeirinhas.  

 Introdução de soluções inovadoras de mobilidade (e.g. percursos pedestres e 

cicláveis, bike & car sharing, mobilidade elétrica).  

 Aproveitamento de energias renováveis e a implementação de soluções de 

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

 Qualificação, valorização e dinamização do património e das atividades culturais e 

turísticas. 

Projeto Estruturante do rio Alcoa 
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Projeto Estruturante do rio Alcoa 

Área de estudo: 900 hectares; extensão de 17 Km. 
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Projeto Estruturante do rio Alcoa 

Troço A - Vale da Ribeira do Mogo, nascente do rio Alcoa e Chiqueda.  

Troço B - Cidade de Alcobaça e suas encostas.  

Troço C - Entre Alcobaça e Fervença. 

Troço D - Fervença. 

Troço E -  Campos de Cela e da Maiorga.  
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Projeto Estruturante do rio Alcoa 

Proposta: 
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Projeto Estruturante do rio Alcoa 

Proposta: 
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SPI 
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Contactos 


