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Nota Introdutória 

Assiste-se hoje a uma mudança de paradigma no 

que se refere à forma como se opera o 

desenvolvimento territorial, reforçada pelas 

alterações legislativas recentes e pela necessidade 

de promover sociedades mais sustentáveis, 

inteligentes e inclusivas. Neste contexto coloca-se 

ao desenvolvimento urbano dos territórios (nas 

suas múltiplas dimensões e escalas) um conjunto 

de desafios a que importa dar uma resposta 

articulada, integrada e coesa. 

Este facto reforça a relevância da definição de uma 

estratégia de desenvolvimento urbano do 

concelho, que confira às intervenções a 

implementar o enquadramento estratégico 

necessário à sua sustentação. 

É então com este objetivo que se promove a 

elaboração da Estratégia de Desenvolvimento 

Urbano do concelho de Azambuja, e que constitui 

uma oportunidade para o município promover 

uma reflexão estratégica acerca do modelo de 

desenvolvimento urbano que pretende para o seu 

território num horizonte de curto/médio prazo. 

Entende-se, contudo, que o sucesso do 

desenvolvimento urbano pressupõe uma 

intervenção coerente, integrada e integradora, 

que alie componentes essenciais e tão diversas 

como a regeneração urbana, a qualificação 

ambiental, a revitalização do tecido económico e 

das dinâmicas urbanas, a promoção da qualidade 

de vida, a valorização patrimonial e identitária dos 

lugares, a coesão social e a promoção territorial. 

Note-se que a EDU tem ainda como propósito de 

curto prazo enquadrar o Plano de Ação para a 

Regeneração Urbana de Azambuja (Parte B), 

elaborado em simultâneo e com vista a responder 

a um aviso de concurso no âmbito do Portugal 

2020. 

Face ao exposto, a componente do presente 

documento que se refere à Estratégia de 

Desenvolvimento Urbano (Parte A) encontra-se 

estruturada da seguinte forma: 

 Diagnóstico da situação atual e das 

dinâmicas presentes no concelho; 

 Identificação das Áreas de Reabilitação 

Urbana; 

 Grandes desafios e análise SWOT; 

 Estratégia de desenvolvimento urbano; 

 Governança, incluindo mecanismos de 

acompanhamento e avaliação e 

envolvimento dos parceiros na 

implementação da EDU. 

Em síntese, procura-se que o presente documento 

constitua uma ferramenta orientadora da 

intervenção do município em matéria de 

promoção do desenvolvimento urbano, 

perseguindo os princípios da inclusão e 

sustentabilidade das comunidades e dos 

territórios.  
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A.1 | Diagnóstico 

Enquadramento territorial

A Azambuja é o concelho mais oriental do distrito 

de Lisboa, sendo limitado por Rio Maior, 

Santarém, Cartaxo, Salvaterra de Magos, 

Benavente, Vila Franca de Xira, Alenquer e Cadaval. 

Anteriormente integrada na Área Metropolitana de 

Lisboa (AML), a Azambuja é, desde 2004, um dos 

municípios pertencentes à Comunidade 

Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), 

integrando a sub-região estatística da Lezíria do 

Tejo (NUTIII). 

O território concelhio reparte-se por sete 

freguesias – Alcoentre, Aveiras de Baixo, Aveiras de 

Cima, Azambuja, União de freguesias Manique do 

Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, 

Vale do Paraíso e Vila Nova da Rainha – e totaliza 

uma área de 262,7 km2 onde, em 2011, residiam 

21.814 habitantes, o que se traduz numa 

densidade populacional de 83 hab./km2.  

O concelho da Azambuja tem sabido retirar 

vantagens do seu posicionamento na fronteira de 

da AML para incrementar o seu desenvolvimento 

territorial, destacando-se a dinâmica económica 

associada à localização de grandes empresas nos 

espaços vocacionados para o efeito de que dispõe.  

Beneficiando da proximidade da Grande Lisboa, e 

da rede de acessibilidades que serve o concelho, a 

Azambuja tem-se vindo a transformar num 

importante polo logístico, embora conserve 

grande parte do seu carater rural, valores culturais 

e patrimoniais, identidade e tradições, como a 

criação de toiros e cavalos e a atividade agrícola 

características da Lezíria 

Figura 1 | Enquadramento territorial do concelho de Azambuja 
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Sistema Urbano

A Azambuja situa-se na confluência de eixos 

viários estruturantes (A1/IP1-A2, A1/IP1-A23, 

A10/A13-A6, A15, IC2), assumindo-se como um 

território de charneira na ligação entre a AML e a 

Lezíria do Tejo 

O Plano Regional de Ordenamento do Território-

Oeste e Vale do Tejo define a Azambuja como um 

centro urbano complementar uma vez que 

“fornece um leque de funções urbanas pouco 

diversificadas, mas fundamentais na sustentação 

da coesão territorial”. O concelho está inserido no 

Eixo de Conectividade com a Área Metropolitana 

de Lisboa que, estruturado em torno de dois eixos 

rodo-ferroviários – A8/ Linha do Oeste e A1/ Linha 

do Norte, funciona como uma extensão desta sub-

região. A Azambuja relaciona-se com este eixo 

numa lógica de articulação logística empresarial 

uma vez que faz parte da “Porta Norte da Área 

Metropolitana de Lisboa”  

A relação de interdependência que a Azambuja 

estabeleceu com a AML – o principal polo de 

emprego e maior mercado de consumo do país – 

tem pautado o recente desenvolvimento 

socioeconómico do concelho, influenciando 

fortemente as suas dinâmicas demográficas e 

introduzindo novas pressões de ocupação do solo, 

que têm tido um efeito transformador no espaço 

urbano e do tecido económico concelhio 

Internamente, o padrão de ocupação do solo é 

indicativo do carater rural que prevalece no 

território. De resto, o modelo territorial 

preconizado no PDM em vigor (1995) consagra 

parte significativa da área total do concelho a 

categorias de espaço não urbanas, sendo as áreas 

urbanas ou urbanizáveis correspondentes a 

apenas 6% da área total do município.  

Figura 2 | Sistema Urbano Municipal 
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Dinâmicas demográficas

A segunda metade do séc. XX caracteriza-se por 

uma evolução demográfica positiva no município 

de Azambuja – a sua população residente passou 

de 18.160 habitantes em 1950 para os 21.814 

habitantes em 2011.  

A partir a década de 90, após alguns períodos de 

estagnação e regressão demográfica, o município 

de Azambuja iniciou um período de crescimento 

demográfico regular. Entre 1991 e 2001, a 

Azambuja viu a sua população aumentar 6,5% 

(mais 977 residentes). Esta tendência de 

crescimento manteve-se na década seguinte, 

período no qual se registou um acréscimo 

populacional na ordem dos 5%. 

Este crescimento populacional assenta, 

essencialmente, na sua componente migratória 

(1,21% entre 1991-2001; 1,40% entre 2001-2011) 

uma vez que a taxa de crescimento natural foi 

negativa (-0,5% entre 1991 e 2001; -0,36% entre 

2001-2011). 

Com efeito, nos anos recentes assistiu-se à 

afirmação da Azambuja como um território 

atrativo para residir pela proximidade a 

importantes polos de emprego, pelas boas 

acessibilidades, pela prática de preços 

competitivos mercado imobiliário e também por 

dispor de espaços urbanos caracterizados pelo 

desafogo e pela proximidade a espaços de elevado 

valor natural e paisagísticos. Todos estes fatores 

têm privilegiado a Azambuja face à procura de 

habitação, justificando, em parte, os fluxos 

migratórios positivos que estão na base da 

animação das suas dinâmicas populacionais. Em 

2011, 9% dos residentes no município eram, em 

2006, residentes noutro município, por 

comparação aos 6% da população que, no mesmo 

período, fizeram o movimento contrário 

(residentes noutros concelhos em 2011, que 

residiam na Azambuja em 2006.)

 

Gráfico 1 | Evolução populacional e taxa de atração interna 

 

Fonte | INE, Censos2001, 2011 
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Esta atratividade não foi, contudo, suficiente para 

contrabalançar as alterações que a quebra da 

natalidade e o aumento da esperança média de 

vida provocaram na estrutura etária do concelho. 

Nas últimas duas décadas assistiu-se ao gradual 

envelhecimento da população residente, com um 

aumento da população idosa (65 ou mais anos), a 

estagnação da população em idade ativa e a 

diminuição da população jovem. 

Não obstante a tendência para o envelhecimento, 

o concelho de Azambuja, com um índice de 

envelhecimento 137,1 (Censos 2011) conserva-se 

como em um dos concelhos mais jovens da Lezíria 

do Tejo, só superado por Benavente. 

Gráfico 2 | Evolução da Estrutura Etária 

Fonte | INE, Censos 2001,2011 

Educação e ensino 

A situação habilitacional da população residente 

em Azambuja está em linha com a realidade da 

sub-região da Lezíria do Tejo, mas apresenta 

algumas fragilidades quando comparada com a 

AML – em 2011, com uma taxa de analfabetismo de 

6,5%, a Azambuja encontrava-se abaixo da média 

da Lezíria do Tejo (7,5%), mas ainda distante do 

referencial da AML (5,2 %). 

Porém, os principais desafios neste domínio 

prendem-se, essencialmente, com a população 

adulta que, no contexto sub-regional e em 

comparação com os municípios da sua envolvente 

territorial, apresenta baixos níveis de escolaridade.  

Apesar dos progressos no último período 

intercensitário (em 10 anos a população com 

ensino superior mais que duplicou, passando dos 

700 para os 1.569 diplomados), a percentagem de 

residentes com ensino superior completo é 

inferior à média da Lezíria do tejo (10,5%) e 

consideravelmente inferior à média da AML 

(19,6%).  

Adicionalmente, apenas 25% residentes com 

idade superior a 15 anos possui ensino secundário 

completo (40% na AML, 27% Lezíria do Tejo), o que 

vem reforçar a situação deficitária em matéria de 

habilitações. 

Gráfico 3 | Habilitações da população residente 

 

Fonte | INE, Censos 2011 
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educativas especiais e dificuldades de 

aprendizagem, a insuficiente articulação entre a 

educação e estruturas como a segurança social ou 

saúde e a redução do financiamento para 

intervenção precoce que condiciona a qualidade 

da intervenção. 

Situação perante o trabalho 

Também no que diz respeito à situação perante o 

trabalho da população residente, a realidade do 

município de Azambuja encontra-se alinhada com 

a realidade do mercado de trabalho da sub-região 

da Lezíria do Tejo. Em 2011, a população 

disponível para o trabalhar era de 10.209 pessoas 

(mais 309 ativos face a 2001), o que corresponde a 

uma taxa de atividade de 54,9% (54,6% na sub-

região). Já a população empregada correspondia 

a 88,4% da população ativa (87,4% sub-região), 

enquanto que a população desempregada era 

cerca de 13,1 % da população empregada (14,4% 

sub-região).  

A maioria dos ativos empregados residentes 

desenvolve a sua atividade no setor terciário 

(73,7%), seguindo-se o emprego no setor 

secundário (22,3%), o que traduz uma crescente 

perda de representatividade do setor primário, 

que em 2011 absorvia apenas 4% do emprego. 

Por outro lado, e em virtude do envelhecimento da 

população, o peso dos reformados e aposentados 

nos inativos começa a ganhar expressão. Em 2011, 

a percentagem situava-se nos 60% (64,7 % na sub-

região), o que representa um aumento face a 2001 

(54%).  

Gráfico 4 | Situação perante o trabalho 

 

Fonte| INE, Censos 2011 
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impulso que o sector da construção registou um 

pouco por todo o país. Cerca de 77% dos edifícios 

foram construídos depois de 1970, sendo a idade 

média dos edifícios do concelho de 36,83 anos 

(39,75 anos na sub-região), o que reflete um 

parque edificado relativamente recente. 

Residentes ativos
10209

Pop. empregada | 88%

Pop. desempregada | 12%

Setor terciário| 74%

Setor primário | 4%
Setor secundário | 22 %
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Gráfico 5 | Evolução de Edificado  

VARIAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E ALOJAMENTOS EDIFICOS POR ÉPOCA DE CONSTRUÇÃO 

  

Constata-se ainda que, em 2011, cerca de 68 % dos 

alojamentos familiares clássicos existentes no 

concelho são de residência habitual, enquanto 

que 5% são de uso sazonal e cerca de 17% 

encontram-se vagos. 

Gráfico 6| Alojamentos por tipo de ocupação 

 

Fonte | INE, Censos 2011  

No que toca ao estado de conservação dos 

edifícios, e apesar das melhorias registadas nas 

últimas décadas, substituem ainda algumas 

fragilidades no parque edificado concelhio. De 

acordo como dados censitários, em 2011 um em 

cada quatro edifícios apresentava necessidades 

de reparações e 163 edifícios apresentavam-se 

muito degradados. 

As dinâmicas urbanísticas da Azambuja são 

fortemente influenciadas pelos processos de 

suburbanização, que a proximidade com a AML 

introduziu sobre o território. Nesse quadro, a 

expansão urbana foi ocorrendo em direção às 

periferias, de forma descontextualizada, com a 

proliferação de formas de ocupação que, em 

muitos casos, constituem elementos disruptivos 

da harmonia da malha urbana e da imagem 

tradicional do concelho.  

A regulamentação veiculada pelos planos 

municipais de ordenamento do território (em 

particular no PDM de Azambuja), a par da 

tendência crescente de urbanização e edificação 

suportada nos eixos viários, deu origem a 

fenómenos de dispersão da edificação no espaço 

rural, indutores do despovoamento dos núcleos 

antigos dos aglomerados urbanos, do aumento 

dos custos de infraestruturação, da 
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insustentabilidade ambiental e da depredação do 

recurso solo. 

A aposta que o município faz hoje na regeneração 

e reabilitação urbana procura, assim, combater 

esta tendência, na senda da promoção da 

sustentabilidade territorial (ambiental, social e 

económica) do concelho. Note-se, porém, que 

para a efetiva inversão destes fenómenos é 

fundamental promover a revisão do PDM de 

Azambuja e a alteração das regras de ocupação e 

utilização do solo. 

Atividades económicas 

Num concelho em que grande parte do território 

tem uma utilização não urbana, a atividade 

agrícola, beneficiando das boas condições físicas 

do território (orografia, hidrografia, composição 

dos solos), foi se afirmando um pouco por todo o 

concelho, assumindo-se, ainda hoje, como 

elemento incontornável da identidade de 

Azambuja e das suas gentes. Para além da 

agricultura, a pesca no rio Tejo, a criação de toiros 

e cavalos na Lezíria destacam-se como 

importantes atividades tradicionais.  

O envelhecimento da população residente e o 

afluxo de uma nova população urbana tem, 

contudo, contribuído para o abandono rural e 

consequentemente para a perda de 

representatividade das atividades tradicionais na 

estrutura económica concelhia.  

Por outro lado, a proximidade que tem à capital do 

país, a par da boa dotação de vias de grande 

fluidez, favoreceu o desenvolvimento de 

atividades comerciais e industriais, relacionadas 

sobretudo com ramos de logística, armazenagem, 

transportes e comércio grossista.  

Azambuja conta atualmente com um setor 

industrial com alguma expressão, localizado 

fundamentalmente, na Zona Industrial situada na 

freguesia de Vila Nova da Rainha, na continuidade 

de espaços de características semelhantes 

localizados na sua envolvente imediata.  

De acordo com os resultados dos Censos 2011, o 

emprego no concelho é gerado maioritariamente, 

em sectores ligados ao comércio por grosso e a 

retalho (32%), às indústrias transformadoras 

(13%), transportes e armazenagem (14%), no 

sector da construção (12.1%), na administração 

pública, defesa e segurança social (7%). A 

agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca concentram apenas 4% do emprego gerado 

no concelho (451 pessoas). 

A progressiva densificação da rede viária que 

encurtou as distâncias e aproximou o município 

da sua vizinhança, teve também como 

consequência a intensificação da pendularidade 

da população, sobretudo de fora para dentro do 

concelho.  

Em 2011, a Azambuja assumia-se como um recetor 

líquido de mão-de-obra, na medida em que o 

concelho não dispõe de população empregada, 

(9.026) nem ativa (10.209) suficiente para ocupar a 

totalidade dos postos de trabalho gerados no 

concelho (11.165).  

Dos 5.506 trabalhadores que diariamente entram 

no concelho, a maioria vem ocupar postos 

trabalho nos setores do “comércio por grosso e 

retalho” (41%), dos transportes e armazenagem” 

(20%) e nas indústrias transformadoras (12%), 

tendo como origem, sobretudo, os municípios de 

Cartaxo (28%), Vila Franca de Xira (16%) e Alenquer 

(15%). 

Já os fluxos de saída do concelho (3.420) têm 

como destino principal a AML, com destaque para 

Lisboa (31%), Alenquer (17%) e Vila Franca de Xira 

(15%); estes trabalhadores vão ocupar, 

predominantemente, postos de trabalho nas 

indústrias transformadoras (17%), no comércio 

por grosso e retalho (16%) e na administração 

pública (12%). 
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Figura 3 | Movimentos pendulares de e para o concelho de Azambuja 
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Para além das alterações promovidas na matriz 

económica, o posicionamento estratégico e a 

facilidade de acesso introduziram novas lógicas de 

funcionamento no mercado de trabalho do 

concelho. Por um lado, as excelentes 

acessibilidades ao concelho, facilitadoras das 

deslocações casa/trabalho, permitiram ao tecido 

económico local crescer, absorvendo mão-de-

obra residente em concelhos vizinhos. Mas, por 

outro lado, os bons acessos simplificaram 

igualmente as saídas por motivos de trabalho, 

desencadeando movimentos em sentido 

contrário dos ativos residentes que, neste 

contexto, partem, sem grande dificuldade em 

direção a outros polos, onde desenvolvem a sua 

atividade profissional, tornando certas áreas do 

concelho dormitórios dos grandes centros 

urbanos da envolvente. 

Figura 4 | Dinâmica de emprego no concelho 

         

Fonte |INE, Censos 2001,2011  

A leitura da evolução do emprego na última 

década censitária é elucidativa do crescente 

protagonismo que a pendularidade geográfica 

tem vindo a assumir nos processos de criação de 

emprego. Entre 2001 e 2011, o crescimento do 

emprego gerado no concelho (7,4%; mais 768 

postos trabalho gerados) ocorre em simultâneo 

com ao aumento da taxa de desemprego da sua 

população residente (passou de 6,05% para 

11,6%). Por outro lado, o crescimento no fluxo de 

entrados no concelho (por motivos laborais), 

conjuntamente com a diminuição da população 

empregada a trabalhar no concelho e o aumento 

registado nas saídas para trabalhar, reforçam a 

ideia de que o aumento das oportunidades de 

emprego beneficiou sobretudo a população 

residente em concelhos vizinhos 

O crescimento do comércio e serviços é o motor da 

transformação do perfil de emprego gerado no 

concelho. Na última década censitária este setor, 

onde se incluem as atividades relacionadas com a 

logística e grande distribuição, cresceu 41%, 

gerando mais 2.579 postos de trabalho, 

compensado a retração do emprego em sectores 

como a agricultura (-39%), a industria (-43%) e a 

construção (- 48%).  

Gráfico 7 | Evolução do emprego por setor de 

atividade 

 

Fonte |INE, Censos 2001,2011  
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vizinhos. Neste quadro, e perante as dinâmicas de 

emprego que se vêm impondo, colocam-se 

desafios acrescidos aos agentes locais no desenho 

de políticas promotoras de emprego. Nesse 

sentido, é essencial aproveitar as dinâmicas 

geradoras de emprego para aumentar os níveis de 

empregabilidade do concelho nas atividades 

económicas que aí se desenvolvem. 

Condições sociais e qualidade de vida 

Pese embora a Azambuja se afirmar como o 

concelho da Lezira do Tejo com maior poder de 

compra (112% em relação à média nacional), o 

eclodir da crise económica com a consequente 

retração do emprego agravou os riscos de 

vulnerabilidade social. Estes riscos são agravados 

em contextos de uma população mais envelhecida 

e com baixo perfil de qualificações.  

 

Segundo os Censos (2011), um em cada cinco 

idosos vive sozinho. Esta situação conjugada com 

o padrão de povoamento caraterizado por 

pequenos aglomerados rurais dispersos pelo 

território, consubstancia um contexto favorável ao 

surgimento de situações de isolamento entre 

população mais idosa, que se vê assim em risco e 

excluída das vivências urbanas. A inversão desta 

realidade justifica o empreendimento de políticas 

de envelhecimento ativo, promovendo a 

integração da população idosa na comunidade.  

Gráfico 9 | Idosos a viver sozinhos 

 

Fonte | INE, Censos, 2011 

O já referido aumento do desemprego da 

população residente em contraciclo com 

crescimento das oportunidades de emprego 

criadas no concelho é uma tendência que não 

deve ser dissociada do facto de Azambuja 

apresentar algumas desvantagens em matéria de 

qualificação dos seus ativos comparativamente 

aos municípios da envolvente. 

O aumento de franjas da população cujo 

rendimento se encontra dependente de 

prestações sociais e de um trabalho precário, em 

grande parte consequência das dificuldades da 

empregabilidade da população residente, 

potencia a intensificação dos processos de 

exclusão social e constitui um fator de risco social 

e de constrangimento ao desenvolvimento 

económico do concelho, para os quais devem ser 

desenhadas resposta no âmbito das políticas 

públicas. 

De acordo Diagnóstico Social do concelho de 

Azambuja (2012), elaborado no âmbito do 

programa rede social foram identificadas algumas 

carências socias em diferentes domínios. 
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Figura 5 | Principais carências identificadas no concelho de Azambuja 

No âmbito das respostas sociais No âmbito da educação 

 Insuficiência de vagas para a valência creche 

 Procura supera a oferta para a valência lar  

 Famílias com carências alimentares 

 Inexistência de uma resposta social para a 

população adulta totalmente dependente e 

com necessidade de cuidados especiais  

 Insuficiente apoio domiciliário a idosos  

 Número de idosos sem suporte social e 

familiar 

 Elevado número de alunos com necessidades 

educativas especiais 

 Insuficiente articulação entre educação e 

estruturas como a segurança social ou a saúde  

 Baixa escolarização da população adulta  

 Redução do financiamento para a intervenção 

precoce. 

  
No âmbito da saúde No âmbito da cidadania 

 Elevado número de pessoas sem médico de 

família 

 Doentes crónicos – falta de informação 

relativamente a recursos existentes 

 Comportamentos de dependência 

(alcoolismo e toxicodependência) 

 Dificuldade no acesso a transporte para 

doentes (carenciados e idosos)  

 Ausência de respostas de saúde mental no 

concelho  

 Inexistência de uma unidade de cuidados 

continuados com internamento 

 Dificuldade de acesso aos cuidados de saúde 

primários  

 Insegurança em crescimento 

 Violência juvenil/bullying  

 Violência doméstica crescente 

 Insuficiência de agentes da GNR no concelho  

 Exercício de cidadania ativa limitado 

 Barreiras arquitetónicas no espaço publico 
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Mobilidade e acessibilidades

A existência de fluxos de pessoas e mercadorias, 

bem evidentes, entre o concelho da Azambuja e a 

sua envolvente regional surge como consequência 

da excelente dotação de infraestruturas 

rodoviárias e ferroviárias que projetaram o 

concelho para o exterior. Ao nível da rede 

rodoviária, destaque para existência de um nó que 

une a A10/13 com a A1 e que permite a projeção do 

concelho em direção a sul pela A10; em direção à 

AML pela A1 (Lisboa) e pela A10 e A9 (Cascais e 

Sintra); e também em direção a norte, pela A1. 

A ligação do concelho a outros polos de interesse 

local é assegurada por vias de grande fluidez e 

estruturantes do território concelhio, com 

destaque para a EN366 e a EN3. A rede interna é 

complementada por um conjunto de estradas e 

caminhos municipais que reforçam a densidade à 

rede viária do concelho. 

O transporte ferroviário tem também uma forte 

presença no território de Azambuja, sendo o 

concelho servido pela Linha do Norte (serviço 

intercidades e regional da CP) e pela Linha de 

Azambuja (serviço suburbano da CP), contando 

com 4 estações no seu perímetro: Vila Nova de 

Rainha, Espadanal da Azambuja, Azambuja e 

Virtudes. 

 

Figura 6 | Mapa da Rede Viária do concelho 
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Para além da oferta ferroviária, as carreiras 

disponibilizadas pela Rodoviária do Tejo reforçam, 

no plano do transporte publico rodoviário, as 

ligações do concelho aos principais centros 

urbanos da envolvente, robustecendo a 

capacidade de resposta da rede de transportes na 

sua dimensão interurbana. 

Situação distinta verifica-se nas ligações entre a 

sede do concelho e as restantes freguesias. O 

padrão disperso de ocupação do território 

dificulta a estruturação de uma rede de transporte 

local de cariz mais regular, condicionando o 

acesso de alguns habitantes das zonas mais 

periféricas às valências e serviços disponibilizados 

nos principais aglomerados urbanos. 

Na medida em que a oferta de transporte público 

não é capaz de responder, de forma eficaz e 

eficiente, às necessidades deslocação interna da 

população, o município de Azambuja, através da 

disponibilização de um serviço de transporte em 

regime bimensal, garante o acesso destes 

residentes à sede do concelho. Também o 

transporte escolar é assegurado pelo município de 

Azambuja que apoia e garante o transporte a 

todos os alunos residentes que estudem no 

concelho.  

A conjugação de um padrão de ocupação dispersa 

do território com a pendularidade da população 

residente e com a existência de uma rede viária 

que projeta o concelho para o exterior favorece a 

opção pelo transporte individual (TI) nas 

deslocações diárias. A evolução da repartição 

modal confirma um aumento do recurso ao 

transporte individual (TI) nos movimentos 

pendulares, tendo a proporção de residentes a 

utilizar o TI passado dos 45% em 2001, para os 60% 

em 2011, em prejuízo, sobretudo da proporção da 

população que se deslocava para o emprego a pé 

que passou dos 25% (2001) para os 16% em 2011. 

Ainda assim, cerca de ¼ dos residentes utiliza o 

transporte coletivo (TC), o que faz de Azambuja um 

dos concelhos da Lezíria do Tejo com melhor 

quota de utilização de TC, algo a que não será 

alheio à existência de serviço urbano ferroviário no 

concelho. Por outro lado, a utilização da bicicleta 

é ainda um hábito pouco disseminado na 

população de Azambuja. 

Figura 7 | Repartição Modal 

 

A proximidade da estação de comboio (a escassas 

dezenas de metros do centro da Vila) tem 

transformado o centro histórico numa opção de 
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e aos transportes extravasarem os limites dos 

centros urbanos e do município, devendo ser 
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por um lado respondam às necessidades de 

mobilidade das populações e que, por outro, 

convirjam com as orientações europeias de 

promoção de estratégias de baixo carbono, que 

incentivam a intermodalidade e a utilização do 

transporte coletivo e de modos suaves de 

transporte. 

Património natural, cultural e Recursos 

turísticos 

Em termos físicos, o território de Azambuja é 

caraterizado por áreas de elevado valor natural e 

paisagístico, sendo que é a sua relação com o rio 

Tejo que emerge, possivelmente, como o maior 

ativo natural e paisagístico do concelho. A riqueza 

cénica das paisagens agrícolas compostas por 

férteis várzeas e lezírias complementam a beleza e 

importância do Tejo, constituindo um elemento 

de valor adicional para afirmação do concelho de 

Azambuja como um território atrativo para residir 

e visitar. 

No plano cultural o concelho de Azambuja é 

portador de um rico património edificado com 

relevância histórica e arquitetónica. No total 

existem 10 imoveis classificados no concelho – 1 

Monumento nacional (Castro de Vila Nova de São 

Pedro), 8 imoveis de interesse nacional e 1 imóvel 

de interesse municipal. Dada a presença de vários 

elementos de interesse religioso no concelho, a 

Azambuja afirma-se como ponto de paragem 

obrigatório dos peregrinos que anualmente 

percorrem o caminho que une Lisboa a Fátima e 

Manique.  

Efetivamente, a inclusão do concelho em redes 

regionais e nacionais de promoção turística, como 

é o caso da Rota dos Peregrinos, representa uma 

oportunidade para a promoção dos ativos 

turísticos do município junto de mercados 

externos, contribuindo para uma cada vez maior 

capacidade de atração de turistas ao concelho  

No entanto a afirmação de Azambuja, enquanto 

território atrativo para visitar, depende da 

capacidade do tecido económico local de criar 

uma oferta turística, simultaneamente capaz de 

atrair visitantes e garantir as condições 

necessárias à sua estadia. 

Por outro lado, os investimentos realizados no 

domínio dos equipamentos e serviços que possam 

alavancar a atividade turística são igualmente 

importantes para a consolidação de uma oferta 

turística de excelência. Nesse particular, o 

potencial turístico em presença no concelho 

justifica plenamente a criação do posto de 

informação aos visitantes, que tem tido um papel 

fundamental na animação das dinâmicas 

turísticas e na divulgação dos ativos do concelho. 

Da mesma forma, a defesa do património 

arquitetónico, através da reabilitação dos núcleos 

históricos (Azambuja, Vila Nova de S. Pedro e 

Manique do Intendente), é essencial para a 

revitalização do concelho, e também fundamental 

na consolidação do sentimento de pertença da 

população, em risco de se esbater, em face das 

dinâmicas migratórias de que o território tem sido 

objeto. 
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Figura 8 | Património natural e cultural do concelho de Azambuja 

  

 

 

 

Fonte | CM de Azambuja 
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Grandes números do concelho de Azambuja 
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A.2 | As Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) 
do concelho de Azambuja 

A Azambuja, dada a relação com a AML e a 

proximidade à capital do país, enfrenta processos 

de suburbanização que potenciaram a tendência 

para o esvaziamento populacional dos núcleos 

antigos, preteridos em benefício das novas áreas 

urbanas situadas nas “franjas” dos aglomerados, e 

onde a oferta habitacional é habitualmente mais 

diversificada e mais adaptada aos atuais padrões 

de procura das famílias.  

Este despovoamento em direção às periferias 

conduziu à degradação do seu edificado e ao 

definhamento do seu tecido comercial, 

menorizando o papel destes espaços, de elevado 

valor patrimonial e identitário na afirmação do 

concelho na região. 

Os centros históricos de Azambuja e Manique do 

Intendente são exemplos desse processo de 

abandono. Nesse sentido, e ciente do importante 

papel que os centros históricos regenerados e 

atrativos desempenham na harmonia urbana e no 

desenvolvimento socioeconómico do território, o 

município de Azambuja desenvolveu, no âmbito 

das operações sistemáticas de reabilitação 

urbana, previstas no Regime Jurídico da 

Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro), uma estratégia de reabilitação 

urbana especificamente dirigida a estas áreas. 

Para o efeito foram definidas três Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU), sendo que duas delas 

(ARU1 e ARU2), coincidem na globalidade com o 

núcleo antigo da vila de Azambuja e a terceira 

(ARU3) abrange o núcleo antigo de Manique do 

Intendente. Para estas áreas foram definidos um 

conjunto de benefícios fiscais, cujo propósito é o 

de promover a reabilitação e a requalificação do 

edificado ali existente, incentivando os 

proprietários a envolverem-se neste processo de 

regeneração.  

 

 

 



Estratégia de Desenvolvimento Urbano e Plano de Ação de Regeneração Urbana | Azambuja          PÁG 29 / 75 
 

Figura 9 | Áreas de Reabilitação Urbana do concelho de Azambuja 

 

 

ARU 01 – AZAMBUJA

275 residentes

256 edifícios e 370 frações 
(114 não habitacionais)

0,95 km2  de área 

14% dos edifícios apresentam 
necessidades de reparação

ARU O2 – AZAMBUJA

754 residentes

398 edifícios e 616 frações 
(216 não habitacionais)

0,88 km2  de área 

22% dos edifícios apresentam 
necessidades de reparação

152 residentes

95 edifícios e 108 frações 
(57 não habitacionais)

26,7 km2  de área 

19% dos edifícios apresentam 
necessidades de reparação

ARU 03 – MANIQUE DO INTENDENTE
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A.3 | Grandes desafios e análise SWOT 

Linhas de força do diagnóstico 

O processo de transformação demográfica, social 

e económica de que a Azambuja foi objeto, expôs 

o território a múltiplas e diversificadas pressões, 

que teve como efeito a reconfiguração da 

estrutura urbana e da matriz económica 

concelhia. 

O eclodir da crise económica e financeira veio 

adicionar mais fatores de risco, agravar alguns 

problemas territoriais e introduzir novos desafios à 

concretização dos objetivos de desenvolvimento 

local. 

Partindo do diagnóstico prospetivo identificam-se 

agora as principais dinâmicas que vão determinar 

a estratégia desenvolvimento urbano para os 

próximos anos: 

. Dinâmicas populacionais e imobiliárias positivas: 

aumentos assinaláveis dos quantitativos 

populacionais e do parque edificado (edifícios e 

alojamentos). 

. População jovem, mas a envelhecer: segundo 

concelho mais jovem da Lezíria do Tejo, mas a 

perder população na base da pirâmide etária (0-

5anos).  

. Posicionamento geográfico e acessibilidades: a 

Azambuja situa-se na confluência de eixos viários 

estruturantes (A1/IP1 -A2, A1/IP1 -A23, A10/A13-A6, 

A15, IC2,), assumindo-se como um território de 

charneira entre a AML e a Lezíria do Tejo. 

. Suburbanização e descaracterização do parque 

edificado: a expansão urbana desenquadrada, 

subordinada a processos de suburbanização teve 

um duplo efeito de: 

 proliferação de formas de ocupação 

descontextualizadas e diruptivas da 

harmonia urbana.  

 esvaziamento e despovoamento dos 

núcleos antigos e espaços centrais dos 

aglomerados. 

. Dinamismo económico: boa dinâmica 

económica com criação de emprego. Alteração do 

perfil de especialização com o abandono rural e 

crescente protagonismo do sector da logística e 

armazenagem. 

. Potencialidades turísticas: relação com o rio Tejo 

e paisagens aluvionares enquanto importantes 

ativos naturais do concelho. 
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Análise SWOT 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Proximidade da AML e boa dotação de infraestruturas viárias. 

 Dinâmica económica e empresarial criadora de emprego (recetor 

liquido de mão-de obra). 

 Áreas de elevado valor natural e ecológico (rio Tejo, zonas 

aluvionares). 

 Boa dinâmica populacional com crescimento e atratividade 

residencial. 

 Presença de património arquitetónico e cultural relevante. 

 Expansão urbana subordinada a processos de suburbanização 

contribuiu para o esvaziamento e definhamento das áreas centrais 

dos aglomerados do concelho. 

 Reduzida divulgação das valências do concelho para o exterior. 

 Níveis reduzidos de inovação na atividade empresarial.  

 Abandono das áreas rurais. 

 Mercado imobiliário pouco dinâmico. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Dinâmica populacional positiva 

 Inserção numa região de convergência (NUTII Alentejo) favorece o 

concelho no acesso a fundos comunitários. 

 Crescente valorização dos valores ambientais e paisagísticos no 

padrão de procura turística. 

 Projetos para valorização e regeneração urbana. 

 Posição de charneira face à AML e região da Lezíria do Tejo. 

 Identidade e tradições locais. 

 Manutenção dos fenómenos de suburbanização. 

 Aumento dos índices de dependência e isolamento decorrentes do 

envelhecimento populacional. 

 Agudização dos fenómenos de abandono rural com repercussões 

na degradação da paisagem. 

 Continuação das dinâmicas de despovoamento e desqualificação 

do tecido urbano dos núcleos antigos 
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Desafios para o horizonte 2020 

Inserida numa região de convergência (NUTII 

Alentejo), que favorece o acesso a fundos 

comunitários, a Azambuja tem no quadro de 

apoios para o horizonte 2020, uma ferramenta 

essencial para a concretização da estratégia de 

desenvolvimento urbano sustentável, inclusivo e 

inteligente.  

Tendo como ponto de partida o diagnóstico 

efetuado ao território concelhio e o seu contexto 

de integração regional, é então possível 

estabelecer o conjunto de desafios que se 

colocam a Azambuja, nesse horizonte temporal.  

Note-se, contudo, que a superação dos grandes 

desafios que o território enfrenta só será bem-

sucedida se este for capaz de envolver todos os 

atores chave na elaboração de uma estratégia 

empenhada em reforçar as suas dimensões de 

coesão, competitividade e sustentabilidade. 

Assim os desafios fundamentais que se colocam 

ao concelho de Azambuja no horizonte 2020 são 

os seguintes: 

i) Revitalizar a economia local e o tecido 

produtivo a partir da sua base endógena, 

promovendo as complementaridades entre 

espaço urbano e envolvente rural/natural 

ii) Conservar os valores ambientais e 

paisagísticos; e salvaguardar os elementos 

patrimoniais e arquitetónicos 

iii) Promover a atratividade dos centros urbanos 

qualificando o tecido edificado e os espaços 

públicos; 

iv) Qualificar a população residente para 

empreender e criar atividades económicas 

inovadoras e diferenciadoras; 

v) Promover uma mobilidade de baixo carbono 

que privilegie a intermodalidade, a utilização do 

transporte coletivo e os modos suaves, e, ao 

mesmo tempo responda de forma eficaz às 

necessidades de deslocação da população.  
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A.4 | Objetivos estratégicos da Estratégia de 
Desenvolvimento Urbano do concelho de 
Azambuja 

Enquadramento estratégico 

A dimensão urbana afirma-se como o lugar por 

excelência de geração de riqueza e de valor, 

captando a esmagadora maioria das funções 

territoriais e da população residente, afirmando-

se, deste modo, como uma centralidade 

inquestionável. Contudo, com a evolução da 

sociedade, a dimensão urbana tornou-se num 

espaço onde se encontram externalidades 

associadas ao ambiente, à inclusão social e à 

coesão territorial que afetam a qualidade de vida 

dos seus residentes. 

Neste sentido, o documento Cidades 2020, 

desenvolvido pela Direção-Geral do Território 

(2015), define, no seu Eixo Estratégico 2 

“Sustentabilidade & Eficiência”, os domínios da 

regeneração e reabilitação urbana, a habitação, o 

ambiente urbano, o baixo carbono e a integração 

das dimensões urbano/ rural, como desafios 

fundamentais a considerar no contexto do novo 

quadro comunitário (com reflexos diretos no 

Portugal 2020). 

É neste contexto de mudança que o município de 

Azambuja promoveu um processo de reflexão 

estratégica em torno das questões do 

desenvolvimento urbano, tendo em vista 

responder aos desafios que este território 

atualmente enfrenta. 

Este processo envolveu um conjunto de 

momentos, designadamente: a análise de 

documentos estratégicos de base regional e 

municipal, reuniões com o executivo municipal e 

as respetivas equipas técnicas, trabalho de campo 

no sentido de definir as principais opções a prever 

neste plano, realização de momentos de 

auscultação (fóruns temáticos) junto dos atores 

fundamentais do território no sentido de aferir as 

suas expectativas. 

Visão para o território 

Tendo presente as fases de trabalho realizadas foi 

possível estabelecer uma visão integradora para o 

centro urbano de Azambuja, a qual se encontra 

intimamente ligada aos três domínios de 

crescimento consagrados no Acordo de Parceria – 

Portugal 2020: Crescimento inteligente, 

sustentável e inclusivo. 

O conjunto dos objetivos estratégicos do centro 

urbano de Azambuja encontram-se totalmente 

integrados com os conceitos estratégicos 

definidos nos Planos Estratégicos de Reabilitação 

Urbana (PERU) de Azambuja: Reabilitação, 

Renovação, Requalificação e Revitalização (a 

forma dos quatro R’s) da zona antiga de Azambuja. 

Visão 2020: 

Azambuja, centro urbano qualificado, 

polarizador e sustentável no contexto do 

território alargado onde se insere 

 

Objetivos estratégicos e específicos  

Partindo da visão definida foi possível estruturar 

quatro objetivos estratégicos (OE) que procuram 

alavancar a regeneração urbana de Azambuja, a 

saber: 

OE.1 | Requalificar o edificado e o espaço público 

e valorizar a centralidade funcional  

É decisivo que o centro urbano de Azambuja 

afirme e consolide a sua centralidade funcional, 

enquanto espaço dinâmico e atrativo, dotado de 

funções e usos ligados a serviços e equipamentos 

de base coletiva, fomentando a perspetiva de um 

centro urbano “vivo” e “usufruído” por quem o 

vive, trabalha ou visita. 

A dinâmica de afirmação do tecido produtivo local 

representa uma alavanca fundamental para o 

aumento da atratividade do centro urbano, uma 
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vez que gera dinâmicas de procura e movimento 

em torno dos estabelecimentos comerciais. 

Neste contexto, é essencial que o conjunto 

edificado se encontre reabilitado e revitalizado, 

oferecendo oportunidades a todos aqueles que aí 

se pretendem fixar, seja para investir (criação de 

negócio) ou para residir, lógica que terá 

necessariamente reflexos em outras dimensões 

estruturantes como é a qualificação do espaço 

público, a melhoria do ambiente urbano e a 

valorização patrimonial. 

Por outro lado, o espaço público afirma-se como 

uma dimensão chave no processo de regeneração 

e revitalização de qualquer centro urbano, 

fomentando as bases da atratividade, da visitação 

e, por consequência, a competitividade do tecido 

económico local e a dinamização social dos 

espaços. 

Para que o processo de qualificação do ambiente 

urbano seja integrador é importante a utilização 

de soluções inovadoras e diferenciadoras em 

termos de estruturas de apoio à fruição do espaço 

público, de soluções de mobiliário urbano e de 

eficiência energética, aumentando a atratividade e 

sustentabilidade na sua utilização e a sua 

integração no contexto da centralidade urbana. 

Também a componente patrimonial assume neste 

contexto um papel determinante, por um lado, 

enquanto elemento simbólico e de identidade 

histórico-cultural, e por outro, enquanto alavanca 

das dinâmicas urbanas. É assim fundamental 

promover a reabilitação, salvaguarda e divulgação 

dos elementos patrimoniais relevantes (sejam eles 

naturais, arqueológicos ou arquitetónicos) 

integrando-os nos processos de desenvolvimento 

territorial, em geral, e de regeneração urbana em 

particular.  

No contexto de concretização do OE1, propõe o 

município desenvolver um conjunto de ações e 

projetos, designadamente: reabilitação e 

reconversão do edificado (p.e. edifício dos serviços 

municipais, criação da Casa da Juventude e do 

posto de apoio ao visitante); requalificação do 

espaço público (Largo de Palmela, Largo da 

Amoreira e R. dos Pescadores, Jardim urbano Dr. 

Joaquim Ramos, reabilitação e manutenção de 

pavimentos). 

OE.2 | Promover a sustentabilidade da mobilidade 

intraconcelhia 

A par dos investimentos em matéria de 

reabilitação e regeneração urbana é importante 

integrar soluções de mobilidade inovadoras, 

tendo como objetivo fundamental promover um 

modelo de mobilidade mais sustentável, 

incrementando a utilização de energias limpas 

numa perspetiva de economia de recursos e de 

preservação e melhoria do ambiente urbano. 

Com o aumento dos fluxos gerados pelo 

automóvel, nomeadamente considerando a cota 

dos movimentos pendulares, afirma-se decisivo 

fomentar a utilização dos modos suaves de 

transporte (pedonal e ciclável) e promover a 

utilização do transporte coletivo nas deslocações 

diárias. 

Relativamente ao transporte coletivo é 

fundamental aumentar a sua atratividade, em 

particular nas deslocações intraconcelhias, 

melhorando o serviço prestado (cobertura 

espacial e temporal) e o conforto da sua utilização 

(paragens e abrigos, frota, etc.). 

A qualificação do espaço rodoviário (arruamentos 

e passeios) é também premissa fundamental para 

a concretização deste objetivo estratégico, uma 

vez que permitirá aumentar a segurança da 

circulação (rodoviária, pedonal e ciclável), 

minimizar conflitos e promover uma coexistência 

salutar entre os diversos modos de transporte  

Com a intervenção nestes domínios 

fundamentais, para além da geração de um 
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ambiente urbano mais qualificado, sustentável e 

atrativo, assistir-se-á a um aumento dos níveis de 

eficiência energética (reduzindo as emissões de 

gases com efeito estufa), a uma melhoria da 

qualidade do ar e diminuição dos níveis de ruído, 

e ainda a uma diminuição dos níveis de 

sinistralidade rodoviária. 

Face ao exposto conclui-se pela urgência de 

articular o planeamento de todo o sistema de 

transportes, não apenas à escala local, mas 

também sub-regional, com as estratégias de 

desenvolvimento urbano, numa perspetiva de 

promoção da sustentabilidade e coesão 

territoriais. É neste contexto que, com o intuito de 

responder aos desafios que se colocam à 

mobilidade da Azambuja, no âmbito da 

elaboração do Plano Intermunicipal de 

Mobilidade Sustentável da Lezíria do Tejo 

(agosto/2015) foram propostos os seguintes 

projetos para este território: parquímetros na vila 

de Azambuja; implantação/ qualificação de 

abrigos de passageiros; construção de 

parqueamento automóvel em área envolvente à 

estação de Azambuja; construção de ciclovia 

(ligação da estação de Azambuja às zonas 

residências da vila de Azambuja); qualificação/ 

aplicação de sinalização vertical e horizontal nas 

estradas e caminhos municipais; remoção de 

barreiras arquitetónicas e qualificação de passeios 

e vias pedonais; aquisição de veículo de transporte 

coletivo de passageiros, movido a gás natural; 

construção de passagem de peões semaforizada 

de atravessamento da EN 3 (ligação da estação do 

Espadanal de Azambuja ao Centro Empresarial da 

V.N. Rainha). 

OE.3 | Promover a integração social e a valorização 

da comunidade  

A crescente procura dos espaços urbanos tem 

feito com que seja nas cidades e vilas que os 

fenómenos de desigualdade social se têm vindo a 

agravar, tornando-as espaços de desequilíbrios e 

ruturas sociais. 

Por outro lado, a existência de comunidades mais 

fragilizadas, reforça a necessidade de promover 

ações geradoras de igualdade de oportunidades, 

nomeadamente no acesso ao emprego, aos 

serviços e equipamentos e à habitação, 

procurando assim que os espaços urbanos sejam 

territórios integradores da diferença (cultural, 

social, etc.), coesos, justos e inclusivos. 

Num concelho que, apesar das dinâmicas 

demográficas favoráveis, apresenta algumas 

fragilidades sociais, a promoção de um ambiente 

urbano qualificado e capaz de integrar as 

comunidades afigura-se fundamental. A este 

propósito refira-se que o Diagnóstico Social do 

concelho (2012) identifica como dois dos 

problemas a desertificação do centro da vila da 

Azambuja e dos aglomerados mais marcados pela 

ruralidade (onde reside sobretudo população 

idosa ou emigrante), a par da degradação das 

habitações (muitas das quais devolutas). 

A articulação da componente social com a 

temática da regeneração urbana reveste-se assim 

de elevada pertinência, uma vez que um espaço 

urbano mais qualificado que proporcione 

vivências urbanas mais atrativas e consonantes 

com as características das populações que dele 

usufruem tende a ser inibidor de comportamentos 

“desviantes” e de marginalização, contribuindo 

sim para uma maior integração das comunidades 

e aumento do sentido de pertença. 

O município de Azambuja tem no domínio do 

apoio social e da integração das comunidades 

uma ação de forte proximidade junto da 

população. Refira-se o trabalho constante que 

desenvolve no âmbito da identificação das 

problemáticas associadas aos grupos sociais mais 

vulneráveis, na sinalização das situações de 

carência e fragilidade da sua comunidade, bem 

como na intervenção direta nos domínios do 

combate à pobreza e à exclusão social, tendo 

vindo a criar diversas formas de apoio às famílias 

azambujenses. 
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OE.4 | Processo de participação e governança 

A estratégia de desenvolvimento urbano de 

Azambuja encontra-se estruturada em torno de 

um projeto base coletivo, procurando integrar no 

contexto do processo de participação e 

governança os atores fundamentais do território 

(sociedade civil, agentes económicos, entidades 

sociais e culturais e organismos públicos), tendo 

em vista definir metas e projetos para o território 

que permitam suprimir as principais debilidades e 

potenciar os efeitos positivos existentes. 

Assim sendo, a participação e a auscultação são 

instrumentos importantes que serão utilizados ao 

longo do processo de implementação dos 

projetos (não só na fase de diagnóstico e de 

definição da matriz estratégica). 
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Figura 10 | Estratégia de Desenvolvimento Urbano do concelho de Azambuja 
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A.5 | Governança 

Processo de gestão e organização 

A construção da Estratégia de Desenvolvimento 

Urbano de Azambuja procurou, desde o inicio, 

constituir-se como um processo participado, com 

capacidade de envolver os diversos atores com 

interesse no desenvolvimento do concelho, em 

particular no que ao desenvolvimento urbano se 

refere. 

A participação destes agentes foi fundamental 

para a identificação dos constrangimentos, 

ameaças, potencialidades e oportunidades que 

podem influenciar, de forma decisiva, o progresso 

do concelho de Azambuja. 

A necessidade de reforçar as dinâmicas de 

participação é no contexto atual amplamente, 

atribuindo aos stakeholders um papel 

fundamental na definição e implementação das 

estratégias de desenvolvimento urbano. Assim, 

pretende-se construir um modelo de governança 

que seja capaz de: 

 estimular a participação da comunidade, 

promovendo o seu envolvimento e 

responsabilização na tomada de decisões, 

com o objetivo de gerar maior eficácia das 

políticas públicas; 

 promover abordagens integradas como 

mecanismos de reposta aos desafios locais 

que decorram de alterações estruturais; 

 alavancar as dinâmicas de inovação, de 

empreendedorismo e melhorar a resiliência 

do território; 

 apoiar uma participação multinível, assente 

em pressupostos de parceria e cooperação 

entre diferentes atores e instituições; 

 garantir a coerência e a articulação das 

intervenções no centro histórico com a 

estratégia de desenvolvimento urbano 

definida à escala intermunicipal. 

O processo de governança deverá procurar 

estabelecer uma liderança do município que, não 

obstante, deve, também, reconhecer a 

importância do envolvimento dos atores e 

assegurar o alinhamento estratégico das 

intervenções com os objetivos de 

desenvolvimento urbano definidos no quadro das 

diferentes escalas territoriais onde se insere. 

A estratégia de desenvolvimento urbano assenta, 

desta forma, em parcerias locais e institucionais 

que sejam capazes de promover a articulação 

entre atores públicos e privados, gerando 

sinergias, potenciando complementaridades e 

alavancando o investimento nos aglomerados 

urbanos do território. 

Neste sentido, sugere-se a criação de uma 

estrutura ágil e flexível, o Fórum para o 

Desenvolvimento Urbano (FDU), que assume as 

funções de órgão consultivo de âmbito 

estratégico. O FDU deverá integrar representantes 

das instituições, entidades e organizações 

(públicas e privadas) com relevância e intervenção 

nos domínios do desenvolvimento urbano 

sustentável, designadamente: regeneração 

urbana, mobilidade e acessibilidades, tecido 

económico, inclusão social, saúde e segurança. 

Mecanismos de acompanhamento e 

avaliação 

O sucesso da implementação da Estratégia de 

Desenvolvimento Urbano de Azambuja depende, 

para além da coerência estratégica das 

intervenções e do comprometimento dos vários 

atores, da definição adequada dos mecanismos 

de acompanhamento e avaliação, suportados por 

um conjunto de indicadores, definidos a priori, de 
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monitorização, realização e resultados que 

permitam aferir o grau de concretização das metas 

definidas. 

Os mecanismos de acompanhamento e avaliação 

permitem recolher e analisar a informação 

relacionada com as intervenções inscritas no 

plano e elaborar relatórios que revelem, de forma 

transparente, os resultados atingidos. Estes são, 

assim, fundamentais para a melhoria dos 

processos de gestão dos projetos e do apoio à 

tomada de decisões, para uma alocação mais 

eficiente dos recursos públicos destinados aos 

projetos, para o acompanhamento otimizado das 

medidas selecionadas e para tornar efetivos os 

compromissos que foram assumidos no contexto 

do plano. 

Aqui é englobado o acompanhamento do sistema 

de indicadores de monitorização da estratégia da 

Lezíria do Tejo, e a análise da evolução do 

concelho, e dos seus aglomerados urbanos, 

estabelecendo comparações com a evolução dos 

centros urbanos complementares da região, bem 

como com os centros urbanos à escala nacional. 

Considera-se, neste contexto, pertinente a 

elaboração de um Relatório Anual de 

Monitorização/ Relatório de Progresso, onde será 

analisada a evolução do centro histórico do ponto 

de vista da operacionalização das medidas e do 

consequente contributo para a concretização dos 

objetivos fixados. Este deverá ser submetido ao 

FDU, assegurando a transmissão de informação 

técnica e suportando as deliberações e o sentido 

das prioridades de intervenção a assumir, 

perceber eventuais constrangimentos que 

ocorram, definir e propor medidas de mitigação e 

um plano de acompanhamento dessas medidas. 

Com estas dinâmicas de interação pretende-se 

demonstrar junto da comunidade e dos seus 

principais agentes e atores locais a 

disponibilidade do município para se incorporar, 

cada vez mais, em processos de participação e 

governança alargada do território reconhecendo 

que a cooperação e concertação são, hoje, 

instrumentos decisivos para o sucesso das 

políticas públicas de desenvolvimento urbano 

sustentável e para que as populações se sintam 

como atores principais na conceção, execução e 

avaliação dos investimentos públicos e privados 

no seu território. 

Envolvimento e responsabilidades dos 

parceiros  

O município de Azambuja consciente de que a 

criação de parcerias se afigura como um 

instrumento fundamental para alavancar a 

operacionalização da Estratégia de 

Desenvolvimento Urbano, promoveu a 

estruturação do processo de participação e 

governança que procura facilitar a criação de uma 

rede de stakeholders, públicos, privados e 

institucionais, com responsabilidades específicas 

na prossecução dos objetivos definidos. 

Com efeito, a concertação entre o município, 

outros atores públicos e os atores privados é 

essencial para implementar um quadro articulado 

de intervenções que reflita a coerência com a 

estratégia desenhada e contribua para a 

prossecução da visão preconizada para o 

concelho e, em particular, para o seu centro 

histórico. 

De facto, as intervenções de regeneração e 

reabilitação urbana não devem acontecer de 

forma isolada, à margem de um referencial 

estratégico municipal, e mesmo regional, que tem, 

necessariamente, de envolver a comunidade, as 

instituições e demais atores locais na resposta aos 

desafios que o território enfrenta. 

O reforço das dinâmicas de participação tem 

como objetivos: 

 Valorizar o know-how existente, através da 

partilha de experiências em projetos 

semelhantes (anteriores quadros 
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comunitários de apoio), valorizando, 

também, a aprendizagem decorrente das 

boas práticas, que permitirá aumentar as 

probabilidades de sucesso na 

implementação da estratégia definida e 

identificar ações corretivas, se necessário; 

 Promover a coordenação, nomeadamente 

na relação com as entidades regionais 

envolvidas em projetos e temas 

relacionados; 

 Reforçar o trabalho em rede, promovendo 

um planeamento integrado e sistemático, 

que potencie sinergias, a eficiência e 

aproveite as competências a nível local; e 

 Assegurar a responsabilização dos diversos 

intervenientes/ partes interessadas. 

Importa que as parcerias dinamizadas aportem, 

não só os benefícios da cooperação entre os 

atores públicos e privados, mas também a 

participação ativa da população do concelho, de 

forma a criar um conjunto de relações funcionais 

que reforcem o envolvimento e comprometimento 

de todos na execução do plano. 

 



 

  



 

PARTE B | Plano de Ação para a Regeneração Urbana de Azambuja (PI 6.5) 
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Nota Introdutória

Tendo presente o desafio lançado aos centros 

urbanos complementares da região do Alentejo, 

através do Aviso n.º ALT20‐16‐2015‐14, para o 

desenvolvimento de um Plano de Ação de 

Regeneração Urbana (PARU), o município de 

Azambuja promoveu um amplo processo de 

reflexão em torno das questões da regeneração 

urbana, colocando particular tónica no núcleo 

histórico da sua sede concelhia, a vila de 

Azambuja, pelo papel que este aglomerado 

desempenha no contexto do sistema urbano 

municipal, e enquanto alavanca das principais 

dinâmicas locais. 

A elaboração do PARU de Azambuja ocorre no 

contexto da mobilização da prioridade de 

intervenção 6.5 (PI 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” –, inscrita 

no Eixo Ambiente e Sustentabilidade (eixo 8) do 

Plano Operacional Regional Alentejo 2020. 

O presente documento, nesta sua Parte B, sendo 

tributário da candidatura apresentada no âmbito 

do referido Aviso, segue na generalidade as 

orientações e a organização deste.  

De notar que a elaboração do PARU de Azambuja, 

embora informe a referida candidatura, decorre 

em simultâneo com uma reflexão estratégica de 

âmbito mais alargado no domínio do 

desenvolvimento urbano do município (Parte A), 

com a qual possui uma forte correlação e da qual 

é subsidiária em matéria de regeneração urbana. 

De assinalar ainda que apesar do PARU se centrar 

no núcleo histórico da vila de Azambuja, a 

intervenção do município não se esgota nesta 

área, conforme sustentado pela Estratégia de 

Desenvolvimento Urbano do concelho de Azambuja 

– refira-se como exemplo a delimitação da ARU de 

Manique do Intendente. 

Em termos de estrutura da Parte B do documento, 

e conforme referido, esta encontra-se estruturada 

de acordo com as solicitações do Aviso, a saber: 

 Objetivos específicos do PARU e 

envolvimento dos atores, abordando-se 

ainda neste contexto os fatores críticos de 

sucesso da concretização da estratégia e a 

sua coerência e articulação com os demais 

instrumentos de caracter estratégico e de 

planeamento territorial; 

 Delimitação territorial da área de 

intervenção do PARU, suportada em 

imagem cartográfica; 

 Modelo habitacional, abordando as 

dimensões demográfica, urbanística e do 

edificado; 

 Modelo económico, ancorado na 

caracterização do tecido empresarial e nas 

características funcionais da vila; 

 Regras e critérios de proteção ao 

património, identificando, entre outros, os 

valores culturais classificados; 

 Identificação dos projetos a desenvolver, 

contemplando para além das propostas de 

intervenção do município no edificado 

(público) e no espaço público, também as 

intenções de intervenção no edificado 

manifestadas pelos particulares no âmbito 

do processo de auscultação e participação 

promovido.  

Em síntese, a elaboração do PARU de Azambuja 

dá, assim, resposta ao Aviso supracitado, 

incorporando as componentes solicitadas, 

propondo um conjunto de ações/projetos 

mobilizáveis no âmbito da PI6.5 e das tipologias de 

intervenção previstas apoiar, e integrando, 

naturalmente, os documentos exigidos. 
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B.1 |Objetivos específicos do Plano de Ação 
de Regeneração Urbana de Azambuja, 
incluindo o envolvimentos dos vários atores 
do território a intervir 

A abordagem estratégica subjacente ao PARU de 

Azambuja encontra-se em estreita articulação 

com a matriz estratégica estabelecida para o 

município em matéria de desenvolvimento 

urbano, embora neste caso concreto se encontre 

dirigida para as ARU consideradas, e nas quais se 

desenvolvem os projetos apresentados. 

Assim, o PARU de Azambuja possui um objetivo 

estratégico central, de âmbito alargado e 

transversal a todo o domínio da regeneração 

urbana, e que decorre, naturalmente do definido 

no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento 

Urbano: 

OE. | Requalificar o edificado e o espaço público e 

valorizar a centralidade funcional 

Este objetivo estratégico, que coloca o enfoque de 

elaboração do PARU de Azambuja na 

requalificação do tecido urbano do centro da vila, 

dá total enquadramento às intervenções a 

promover no contexto da mobilização da PI 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” – conforme Aviso de Concurso 

n.º ALT20-16-2015-14.  

A requalificação e revitalização do tecido urbano 

do centro da vila de Azambuja, nas principais 

dimensões que o compõem – reabilitação (física) 

do edificado e do espaço público, dinamização 

social, económica e cultural, e qualificação do 

ambiente urbano – são componentes essenciais 

da implementação da estratégia municipal de 

desenvolvimento urbano, uma vez que a sede de 

concelho desempenha um papel determinante na 

alavancagem das dinâmicas urbanas, na 

promoção das relações urbano-rurais e na 

cooperação inter-regional. 

Assim, é fundamental dotar a vila de Azambuja das 

condições necessárias à manutenção das 

dinâmicas funcionais já instaladas, e à atração de 

uma nova procura (sejam residentes, visitantes ou 

turistas), capaz de mobilizar investimento e 

consequentemente uma maior diversidade 

funcional. 

A reabilitação do edificado a par da requalificação 

do espaço público, e da melhoria dos 

equipamentos de uso público, recreio e lazer da 

população, em continuidade com o que tem sido 

a intervenção recente do município, darão um 

contributo decisivo para a melhoria da imagem 

urbana da vila, a afirmação da sua forte identidade 

e o aumento da qualidade do ambiente urbano.  

Este objetivo estratégico encontra sustentação 

num conjunto de quatro objetivos específicos, que 

por sua vez serão operacionalizados pela 

implementação dos projetos propostos pelo 

município no âmbito da mobilização da PI 6.5. 

Oesp 1 | Reabilitar o edificado 

Oesp 2 | Requalificar o espaço público 

Oesp 3 | Melhorar as condições de utilização dos 

espaços verdes 

Oesp 4 | Dinamizar o tecido urbano económica e 

socialmente 
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Figura 11 | Matriz de articulação estratégica do PARU de Azambuja 
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Fatores críticos 

A implementação das orientações estratégicas e 

específicas identificadas, e consequentemente o 

sucesso de implementação do PARU de Azambuja, 

encontra-se ainda dependente de um conjunto de 

fatores críticos: 

I) Mobilização e o envolvimento dos atores 

privados; 

II) Implementação de projetos públicos que 

alavanquem a iniciativa privada; 

III) Coerência e viabilidade das operações 

propostas face ao regulamentado nos 

instrumentos de gestão territorial (IGT); 

IV) Capacitação técnica dos profissionais ligados 

ao desenvolvimento de projetos de 

regeneração urbana; 

V) Dinâmica dos instrumentos financeiros 

dirigidos às operações públicas (com retorno 

económico) e privadas; 

VI) Articulação entre os FEEI (Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento) e os 

instrumentos financeiros mobilizáveis para a 

reabilitação urbana; 

VII) Monitorização e avaliação das políticas de 

regeneração urbana implementadas; 

VIII) Eficácia do processo de participação e 

governança proposto. 

Envolvimento dos atores 

A autarquia de Azambuja consciente da 

importância do envolvimento da população e dos 

vários atores que atuam e interagem diariamente 

no território na estratégia que pretende desenhar 

para o desenvolvimento urbano do município, 

realizou dois momentos de auscultação: o fórum 

“Habitar e Fruir o Centro Urbano de Azambuja” e o 

fórum “Desenvolver negócios e investir no Centro 

Urbano de Azambuja”.  

Durante esses momentos de participação foi 

possível recolher um conjunto de contributos 

fundamentais para a construção da estratégia de 

desenvolvimento urbano. Também o 

preenchimento dos inquéritos disponibilizados 

permitiu compreender quais as principais 

fragilidades e potencialidades que os atores locais 

identificam na Azambuja. 

 

 

Principais contributos recolhidos nos Fóruns: 

 Despovoamento progressivo do centro da vila; 

 Degradação do edificado, com necessidade de reabilitação; 

 Reduzida dinâmica do mercado de arrendamento, incapaz de satisfazer a procura e desaproveitando 

o potencial do edificado vago; 

 Desordenamento e reduzida oferta de estacionamento; necessidade de criar bolsas de 

estacionamento; 

 Vazios urbanos expectantes e desaproveitados que poderiam ser reconvertidos em espaços públicos 

(espaços verdes urbanos ou hortas urbanas). 

Principais resultados dos inquéritos realizados: 

 Fixar ou atrair população jovem e reabilitar o edificado para melhorar a atratividade do centro urbano; 

 Desenvolver o comércio urbano e a realização de atividades culturais e de lazer, por forma a 

incrementar os negócios e a criar emprego; 
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 Qualificar o ambiente urbano e reabilitar o parque habitacional, aumentando a atratividade do centro 

urbano; 

 Dificuldades de estacionamento e reduzida rentabilidade dos investimentos enquanto principais 

constrangimentos ao desenvolvimento da vila de Azambuja; 

 Em termos de tipologias de intervenção, para ajudar a dinamizar e reabilitar o centro urbano, deve 

optar-se pelo estímulo ao mercado de arrendamento e pelo apoio financeiro no desenvolvimento de 

projetos. 

 

Figura 12 | Momentos de participação e auscultação realizados 

Reunião com o executivo municipal Reunião com os técnicos municipais 

  

Fórum Habitar e Fruir o Centro Urbano de Azambuja 

  
Fórum Desenvolver negócios e investir no Centro Urbano de Azambuja 

  

Fonte | CM Azambuja 
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Alinhamento e coerência com os 

instrumentos de planeamento estratégico e 

de ordenamento do território 

O objetivo estratégico e os objetivos específicos 

definidos para o Plano de Ação de Regeneração 

Urbana de Azambuja encontram-se integralmente 

alinhados e em coerência com o quadro de 

instrumentos de planeamento estratégico e de 

gestão territorial em vigor, a diferentes escalas, e 

com precedência normativa e estratégica sobre o 

território de Azambuja. 

Assim sendo, importa destacar a seguinte análise 

focalizada no conjunto de instrumentos 

identificados no Aviso de concurso n.º ALT 20-16-

2015-14. 

PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL (POR) DO ALENTEJO 

2020 

O OE “Requalificar o edificado e o espaço público 

e valorizar a centralidade funcional” (PARU) 

encontra-se totalmente alinhado e em coerência 

com o Eixo Prioritário 8 “Ambiente e 

Sustentabilidade”, nomeadamente com a 

Prioridade de Investimento (P.I.) 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” e com o respetivo Objetivo Específico 

“Promover a qualidade ambiental, urbanística e 

paisagística do território enquanto fator distintivo”. 

Cumulativamente, é importante destacar que este 

alinhamento é reforçado pela coerência entre as 

ações/projetos que o PARU de Azambuja 

apresenta e as tipologias de ações a apoiar 

definidas na P.I. 6.5, designadamente, ao nível da 

reabilitação do edificado e requalificação do 

espaço público. 

ESTRATÉGIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL (EIDT) DA LEZÍRIA DO TEJO 

A EIDT da Lezíria do Tejo assenta em 4 Eixos 

Estratégicos (EE) e num conjunto de Vetores 

Estratégicos (VE) operacionalizados por objetivos 

específicos. 

Neste contexto, verifica-se uma forte correlação do 

OE “Requalificar o edificado e o espaço público e 

valorizar a centralidade funcional” do PARU com a 

EIDT, designadamente ao nível do EE3 

(Requalificação e sustentabilidade territorial), indo 

o plano de ação ao encontro da ambição 

estratégica definida, sobretudo no vetor 3.2, 

“Desenvolvimento sustentável dos territórios da 

região”, em particular com os objetivos específicos 

(OE) 3.2.1. “Promover a atratividade residencial e 

empresarial dos territórios”, OE.3.2.2. “Melhorar a 

qualidade e sustentabilidade do ambiente urbano 

e diversificar as vertentes de desenvolvimento rural” 

e OE.3.2.3. “Salvaguardar e valorizar o património 

cultural construído”, e também com forte conexão 

com o vetor 3.1, “Promoção da excelência e 

inovação ambiental”. 

Destacar ainda que o OE do PARU possui um forte 

alinhamento com a Iniciativa Âncora (IA) 06 

“Programa regional de regeneração, reabilitação e 

animação territorial sustentável”. 

PROGRAMA DE AÇÃO REGIONAL (PAR) DO ALENTEJO 2020 

No contexto do PAR Alentejo importa destacar a 

relação entre as Prioridades de Intervenção (PI) e o 

objetivo estratégico do PARU de Azambuja, 

constatando-se forte relação entre o OE (PARU) 

com a PI.4 “Qualificação do Território: Redes de 

suporte e novas dinâmicas territoriais” e ainda com 

a PI.3 “Renovação da base económica sobre os 

Recursos Naturais e a Excelência Ambiental e 

Patrimonial (…)”. 
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PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

OESTE E VALE DO TEJO (PROTOVT) 

A visão definida para a região é concretizada por 

via de um conjunto de objetivos estratégicos, 

agregados em 4 eixos estratégicos (EE). No 

contexto do PARU de Azambuja salienta-se a 

coerência e alinhamento com os seguintes 

objetivos enquadrados no EE3 “Concretizar a visão 

policêntrica e valorizar a qualidade de vida 

urbana”, a saber: 

 Objetivo 3.2 – “Apostar na qualificação dos 

centros urbanos (…), da recuperação dos 

espaços urbanos desqualificados (…), 

assegurando condições de acessibilidade e 

de mobilidade adequadas e criar condições 

(…) a reabilitação urbana, e promoção e 

recuperação do parque habitacional dos 

Centros Históricos, (…)”; 

 Objetivo 3.3 – “Apostar em formas de 

turismo alternativas, materializadas nas 

áreas urbanas (…), com base na valorização 

dos recursos do património cultural”. 

Por outro lado, importa destacar que na ótica do 

PROT OVT “a regeneração urbana dos centros 

históricos ou antigos e de tecidos urbanos 

consolidadas (…), a promoção da qualidade 

urbanística e do comércio e dos serviços, a 

harmonização territorial dos usos e atividades (…), 

devem ser pilares dos processos urbanos (…)”, 

lógica que se encontra amplamente defendida no 

contexto da matriz estratégica do presente plano 

de ação. 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE AZAMBUJA 

O PDM de Azambuja data de 1995, encontrando-se 

por isso bastante desatualizado no que às atuais 

abordagens estratégicas e orientações de política 

urbana se refere. Relembra-se, que à data, o 

desenvolvimento urbano seguia por vias da 

expansão da urbanização e do aumento do grau 

de infraestruturação e dotação de equipamentos, 

uma vez que os territórios possuíam ainda 

elevadas fragilidades ao nível da prestação de 

serviços básicos e de proximidade. 

A temática da reabilitação urbana não era, então, 

reconhecida como uma prioridade ou mais-valia 

da qualificação urbana e territorial. Assim, a 

articulação entre o PARU de Azambuja e o PDM 

que permanece em vigor revela-se extemporânea, 

atendendo às duas décadas que separam a 

elaboração dos documentos e às mudanças 

entretanto operadas, quer no território, quer no 

contexto estratégico e legal, na certeza, porém de 

que a revisão do PDM em curso acautelará estas 

temáticas em estreita sintonia com os 

instrumentos entretanto disponíveis, 

designadamente a delimitação das ARU, a 

Estratégia de Desenvolvimento Urbano e o PARU. 

 



Estratégia de Desenvolvimento Urbano e Plano de Ação de Regeneração Urbana | Azambuja    PÁG 51 / 75 
 

B.2 | Planta de delimitação territorial 

O município Azambuja delimitou duas áreas de 

reabilitação urbana – a ARU 1 a ARU2- contiguas 

entre si e coincidentes com os limites no núcleo 

histórico da Vila de Azambuja. Trata-se do espaço 

urbano mais antigo do concelho, núcleo central a 

partir de onde se foi estruturando a atual malha 

urbana da vila que, fruto da barreira física que a 

EN3 e a linha de comboio constituem atualmente, 

se desenvolveu em direção a norte e 

paralelamente ao rio Tejo. 

A definição da área sobre o qual incide o PARU de 

Azambuja coincide territorialmente com o limite 

estabelecido para as duas Áreas de Reabilitação 

Urbana (ARU) da vila de Azambuja, uma vez que se 

verifica um estreito alinhamento entre os objetivos 

estabelecidos para estas e objetivos e ações que se 

pretende promover no âmbito do presente PARU. 

O perímetro onde o PARU pretende intervir 

compreende, assim, a totalidade das áreas 

delimitadas pelas ARU 1 e 2 (as ARU do núcleo 

histórico de Azambuja) perfazendo uma área de 

aproximadamente 19ha. 

Esta área agrega o núcleo histórico da vila e as 

áreas de maior centralidade onde se desenvolve 

uma multiplicidade de funções urbanas 

(habitação, comércio, serviços, equipamentos, 

espaços de recreio e lazer, etc.), e que por isso 

apresenta um elevado potencial de dinamização 

social, económica e cultural.  

Entende-se, por isso, que a área considerada na 

elaboração do PARU de Azambuja, ao integrar 

ambas as ARU do centro da vila garante uma maior 

configuração mais coerente, consistente e coesa 

territorialmente, potenciando a concretização dos 

objetivos do plano de ação. 
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Figura 13 | Limite da área de intervenção do PARU de Azambuja 
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B.3 | Modelo habitacional

Enquadramento 

Como espaço mais antigo e fundador do concelho, 

o núcleo histórico é também o lugar onde os 

valores culturais e afetivos da comunidade e as 

memórias e vivências passadas se cristalizam num 

rico património cultural e arquitetónico. 

A morfologia do terreno onde se encontra o núcleo 

histórico da Azambuja proporciona ainda, alguns 

pontos, vistas deslumbrantes sobre a Lezíria do 

Tejo, conferindo-lhe um cariz pitoresco que 

reclama para si a definição de lógicas de ocupação 

e fruição que sejam promotoras da sua 

conservação e valorização. 

O conjunto das ARU é um espaço densamente 

povoado (5.880 habitantes/km2), evidenciando a 

sua vocação claramente residencial. Em 2011 

(dados censitários), contava um efetivo 

populacional de 1.029 habitantes e 489 famílias e 

um parque habitacional composto por 536 

edifícios e 726 alojamentos 

Figura 14 | Vista da parte alta da ARU 

 

Fonte | CM Azambuja

 

Figura 15 | Grandes números da ARU 
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Dinâmicas populacionais 

Tal como os demais aglomerados populacionais 

da sub-região da Lezíria do Tejo que, nas últimas 

décadas, experienciaram um crescimento 

populacional, observou-se o “efeito donut, na 

medida em que foi evidente o fenómeno de 

crescimento das áreas urbanas das coroas mais 

periféricas acompanhadas pelo esvaziamento do 

núcleo antigo. 

A leitura dos dados censitários confirma a 

tendência de regressão populacional do núcleo 

antigo (14 % entre 1991 e 2001; 6% entre 2001 e 

2011) que ocorre em contraciclo com crescimento 

da freguesia (11% entre 1991 e 2001; 18% entre 

2001 e 2011) e o concelho (6% entre 1991 e 2001; 

5% entre 2001 e 2011). 

Gráfico 10 |Evolução da população residente 

 

Fonte | INE, Censos 1991,2001,2011 

Também a evolução do quantitativo de famílias, 

embora apresente uma trajetória de ligeiro 

crescimento (3% ao longo dos dois últimos 

períodos censitários), encontra-se francamente 

distante dos aumentos substanciais verificados no 

contexto da freguesia (54%) e do concelho (23%). 

Apesar da chegada de uma população mais jovem 

ao concelho, as ARU permanecem áreas habitadas 

por uma população tendencialmente mais 

envelhecida. A escolha, por parte dos novos 

residentes, em fixar residência nas zonas mais 

periféricas é comprovada pela análise dos dados 

censitários, que indicam, nas ARU, a presença a de 

uma população mais envelhecida (índice de 

envelhecimento de 165,6) face à realidade da 

freguesia (87,8) e do concelho de Azambuja (137,1). 

Gráfico 11 | Perfil Etário 

 

Fonte | INE, Censos, 2011 

A localização do centro histórico num terreno com 

relevo natural acentuado, cujo declive é vencido 

por degraus e rampas, coloca dificuldades à 

circulação de uma população com mais 

dificuldades de mobilidade, criando condições 

para o aparecimento de situações de isolamento e 

exclusão da população mais idosa. A tendência 

para o envelhecimento da população residente, 

conjuntamente com esta configuração urbanística 

é um desafio à capacidade de resposta dos 

agentes locais, na mediada em que a readequação 

do espaço público, dos equipamentos e serviços 

existentes no núcleo antigo, dotando-os de boas 

condições de mobilidade universal, se configura 

um elemento central da promoção da qualidade 

de vida e do envelhecimento ativo da sua 

população idosa. 
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Relativamente à situação perante o trabalho a 

população residente no núcleo antigo encontra-se 

em linha com a realidade verificada na freguesia e 

no concelho – em 2011 apenas metade da 

população se encontrava em vida ativa dos quais 

12% estavam em situação de desemprego, sendo 

que a maioria da população empregada 

desenvolve a sua atividade no setor terciário 

(78%). 

Gráfico 12 | Situação perante o trabalho da 

população residente nas ARU 

 

Fonte | INE, Censos 2011 

Relativamente ao nível de ensino da população 

residente, os dados censitários permitem concluir 

pela convergência com os patamares observados 

na freguesia e no concelho. Em 2011, cerca de 5% 

da população residente não sabia ler nem escrever 

(4% freguesia e 6% concelho) e 9% com ensino 

superior completo (10% freguesia; 6% concelho).  

Gráfico 13 | Habilitações da população residente 

na ARU 

 

Fonte | INE, Censos, 2011 

Dinâmicas Urbanísticas 

A leitura das dinâmicas urbanísticas confirma as 

diferenças existentes entre o núcleo antigo e o 

restante território concelhio.  

O concelho de Azambuja foi um dos concelhos da 

Lezíria do Tejo que, na última década censitária, 

mais se destacou pelo aumento do seu parque 

construído (aumento de 15%, acima da média de 

13% da Lezíria do Tejo), tendência que não se 

verificou nas dinâmicas de renovação e 

reabilitação do edificado no núcleo antigo. Na 

verdade, este dinamismo subordinado aos 

processos suburbanização resultou no 

crescimento da malha urbana em direção às 

periferias que, em conjunto com o paradigma que 

privilegiou a construção nova em prejuízo da 

regeneração urbana, contribuiu para o abandono 

e deterioração do parque construído do núcleo 

antigo.  

O núcleo antigo (dados censitários) apresentava, 

em 2011, um total de 536 edifícios, o que 

corresponde a um aumento de 45 edifícios face a 

2001, invertendo a tendência de decréscimo que 

vinha da década anterior (redução em 19 edifícios, 
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entre 1991 e 2001). Comportamento semelhante 

pode ser observado na evolução do quantitativo 

de alojamentos que, na ultima década, registou 

um aumento de 13% (+ 93 alojamentos, face a 

2001), após ligeira perda entre 1991 e 2001 (- 3 

alojamentos).  

No que diz respeito ao tipo de ocupação dos 

alojamentos dos 726 alojamentos existentes no 

núcleo histórico, 454 (63%) são de residência 

habitual, enquanto 211 (29%) encontravam-se 

vagos e os restantes 61 eram de utilização sazonal 

(8%).  

Gráfico 14 | Alojamentos familiares clássicos por 

tipo de uso 

 

Fonte | INE, Censos 2011 

O peso expressivo de alojamentos vagos 

comparativamente com os referenciais da 

freguesia (17%) e do concelho (18%), é indicativo 

de um núcleo antigo com parque habitacional 

pouco atrativo para residir. A oferta residencial 

atual aparenta não ser capaz de responder 

afirmativamente aos novos padrões de procura da 

população que tem optado por fixar residência 

nas periferias, onde têm surgido fogos de 

construção mais recente e mais adaptados às suas 

expetativas. Os processos de reabilitação urbana a 

promover deverão por isso atender à necessidade 

de criar oportunidades residenciais no centro 

histórico, adaptadas a um largo espectro de 

procura. 

Perante isto, a requalificação do edificado 

existente afigura-se como um eixo de intervenção 

essencial como forma de reativar o mercado de 

arrendamento e mitigar o desfasamento entre a 

atual oferta de habitação e novos padrões de 

procura, contribuindo positivamente para a 

fixação de população residente no núcleo antigo. 

Caraterização do edificado 

O núcleo antigo de Azambuja consiste numa área 

urbana consolidada, com uma malha urbana de 

grande valor arquitetónico, onde se destaca a 

presença de edifícios de estilo revivalista do 

neoclássico, com laivos de barroquismo 

decorativo impressionista, testemunhos de um 

período de ascensão de uma nova classe dirigente, 

composta por proprietários de terra, que opta, 

como forma de afirmação social, por fixar 

residência nas principais ruas da vila, em vez de se 

isolar em palacetes mais extrínsecos. 

Por ser a zona mais velha do concelho, é também 

a área onde podem ser encontrados os edifícios 

mais antigos do concelho. (índice de 

envelhecimento de edifícios de 338,8 face a 170,8 

da freguesia e 207,7 do concelho. 

A volumetria é reduzida, predominando os 

edifícios com 1 ou 2 pisos (91%)., e as construções 

são maioritariamente em estrutura de alvenaria 

com placa (37%) ou em betão aramado (31%), 

sendo interessante notar que parte significativa 

dos edifícios têm estrutura em adobe (21%), 

material construtivo utilizado nos edifícios mais 

antigos. 

No que diz respeito ao estado de conservação, o 

parque edificado presente no núcleo antigo 

caracteriza-se pela existência de alguns imóveis e 

com necessidades de intervenção urgente. Na 

sequência dos trabalhos realizados no âmbito da 

delimitação das ARU, foram identificados alguns 
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em avançado grau de degradação (14%), havendo 

mesmo 5 edifícios considerados como estando em 

risco de ruina, o que evidencia a necessidade de 

empreender medidas urgentes de reabilitação. 

Também o espaço público das ARU, marcado pela 

presença de pequenos largos e praças ligados por 

ruas estreitas e travessas, muitas vezes com 

escadas para vencer os declives, apresenta 

algumas fragilidades no que diz respeito às 

condições de fluidez de circulação e 

acessibilidade que proporciona.  

A presença de edifícios degradados e devolutos e 

de espaços vazios junto das praças, constituem 

elementos desqualificadores do espaço público, 

desvalorizando estes que são elementos urbanos 

fundamentais para descompressão, desafogo e 

equilíbrio do ambiente urbano num contexto de 

elevada densificação como é o casco antigo. Nesse 

sentido as praças devem se dinamizadas através 

da requalificação dos edifícios e destes espaços 

expectantes a elas adjacentes, e da promoção da 

reativação do comércio, da cultura, do recreio e do 

lazer. 
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B.4 | Modelo económico

A densificação da rede viária nas imediações do 

centro urbano de Azambuja aproximou o concelho 

do eixo gravitacional da AML e desencadeou um 

processo de transformação na matriz económica e 

social concelhia, no qual o abandono rural e o 

crescimento de uma vocação mais logístico-

industrial sobressaem como as tendências mais 

marcantes. 

Para além alteração do perfil de especialização da 

economia concelhia, a afirmação de Azambuja no 

contexto regional, enquanto território de ligação 

entre a AML e a Lezíria do Tejo, foi também 

responsável pela introdução de novas lógicas no 

padrão locativo do seu tecido empresarial. Assim, 

perante este novo quadro, as atividades 

económicas passam a fixar-se, preferencialmente, 

ao longo dos eixos viários de grande fluidez, 

facilitadores do escoamento de produtos, e em 

parcelas mais extrínsecas do território concelhio e 

mais capacitadas à infraestruturação de 

equipamentos industriais.  

A Zona industrial de Vila Nova da Rainha é disso 

um exemplo, com uma área total disponível 

definida no PDM em vigor de 214.20 ha, dos quais 

cerca de metade já se encontra ocupada por 

importantes empresas no ramo da logística e 

distribuição (Modis, FCC Logística, Jerónimo 

Martins, Auchan, SONAE, Staples, Luís Simões, etc). 

A mudança estrutural do perfil económico com a 

consequente reorganização das atividades no 

território concelhio, deslocou a “centralidade” 

económica da Azambuja das suas áreas mais 

rurais e das suas áreas centrais para outras áreas 

mais adequadas à instalação das unidades e mais 

coerentes com o novo posicionamento 

económico que o concelho tem vindo a assumir. 

O declínio do núcleo antigo de Azambuja 

enquanto polo da vida social e económica do 

concelho não será, certamente, alheio a estas 

dinâmicas, pelo que a conceção de uma estratégia 

para reconversão funcional e revitalização do 

tecido empresarial de um espaço com as 

particularidades do núcleo antigo, não deve 

dispensar o entendimento do atual 

posicionamento deste espaço no contexto da 

freguesia, do concelho e da região onde se insere.  

Tecido empresarial das ARU do centro 

urbano de Azambuja 

A análise dos Quadros de Pessoal para o ano de 

2013, mostra que a freguesia de Azambuja 

concentra a maioria das atividades económicas 

concelhias (46%), mas as ARU do seu centro 

urbano representam uma parte pouco 

significativa nesta distribuição (14%) 

Gráfico 15 | Estabelecimentos comerciais de 

Azambuja 

 

 

Fonte | Ministério da Economia – Quadros de pessoal 2013 

À semelhança do que sucede na grande maioria 

dos centros históricos do país, o centro urbano de 

Azambuja apresenta um tecido económico 

fortemente terceirizado e maioritariamente 

composto por empresas de dimensão reduzida (1 

a 9 trabalhadores), sendo que comércio a grosso e 

a retalho é a principal atividade no centro urbano 

com 17 estabelecimentos (33%) registados sob 

esta designação. 
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A perda de centralidade do núcleo antigo de 

Azambuja nas dinâmicas económicas do concelho 

está relacionada com diminuição da importância 

do comércio de proximidade no quotidiano dos 

seus habitantes. Sem uma oferta concebida para ir 

de encontro às exigências de uma procura mais 

exigente e capacitados apenas para responder a 

uma procura de proximidade, o comércio não é 

capaz de se equiparar com dinâmica 

concorrencial imposta pelos polos comerciais que 

se vieram instalar nas periferias.  

A existência de alguma dinâmica comercial nas 

ARU do centro urbano de Azambuja é em grande 

parte explicada pelo facto de neste espaço se 

concentrar, ainda, uma série de serviços de 

interesse geral da população, como estações de 

correios, agencias bancárias, seguradoras, 

farmácias, pequenas unidades de cuidados 

médicos, os quais, apesar de tudo, são 

responsáveis pela manutenção de alguma 

afluência de pessoas a este espaço. A localização 

da estação de comboio no perímetro da ARU é 

igualmente outro fator de atração de pessoas a 

esta zona, beneficiando a atual dinâmica 

económica.  

Gráfico 16 | Distribuição dos estabelecimentos 

comerciais por atividade 

 

Fonte | Ministério da Economia – Quadros de pessoal 2013 

Relativamente à localização das atividades 

comerciais, constata-se que estas gravitam em 

torno dos espaços mais centrais da vila e ao longo 

das principais artérias de circulação. Podem então 

definir-se, duas zonas de localização preferencial 

dos estabelecimentos comerciais: a primeira, 

delimitada pelo eixo formado pela R. Eng. Moniz 

da Maia e pela R. Vítor Gordon que atravessa 

longitudinalmente a parte sul do núcleo antigo; a 

segunda, formada pelo pelas R. Cândido Abreu, R. 

Dr. Jaime Abreu da Mota e R. Alexandre Vieira. 

A R. Eng. Moniz da Maia, juntamente com a R. Vítor 

Gordon, forma o corredor viário que polariza o 

espaço urbano das ARU; este eixo garante o acesso 

rodoviário aos principais pontos de interesse das 

ARU, como é o caso Igreja Matriz e da Praça da 

República, motivo pelo qual seja nas suas 

imediações que se localizem grande parte dos 

espaços comerciais de cariz diversificado (cafés, 

restaurantes, supermercados, dependências 

bancárias, etc.). 

A segunda zona referenciada, embora concentre 

outra grande parcela dos estabelecimentos 

comerciais, possui cariz menos diversificado com 

uma maior prevalência dos estabelecimentos de 

restauração. 

Reconversão funcional e revitalização do 

tecido empresarial local 

A modernização dos estabelecimentos comerciais 

e a diversificação da sua oferta, tornando-os mais 

atrativos ao consumidor são elementos 

fundamentais para a reativação das dinâmicas 

económicas destas áreas, devolvendo-lhes o 

papel polarizador de toda vida económica e social 

concelhia. 

A capacidade geradora de emprego do concelho 

de Azambuja, constitui uma das dinâmicas mais 

positivas do concelho, motivo pelo qual não pode 

deixar de ser contemplada na estratégia de 

revitalização do tecido empresarial. O afluxo diário 

de pessoas ao concelho para trabalhar, na medida 

em que estas são também potenciais visitantes, 
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consumidores e, eventualmente, futuros 

residentes, constitui um ativo que pode ser 

aproveitado na revitalização das dinâmicas do 

tecido empresarial das ARU do centro urbano de 

Azambuja, contribuindo desta forma para a 

inversão dos processos de abandono e 

definhamento de que esta zona tem sido palco 

Nesse sentido, para além das necessárias medidas 

de modernização e diversificação do comércio das 

ARU, é também fundamental que para este 

espaço, se concebam ações empenhadas em 

valorizar o património, o edificado, o espaço 

público, dotando esta zona de condições de 

atratividade, que proporcione uma fruição 

agradável e segura do espaço urbano. 

A intervenção no espaço público, ao imprimir ao 

tecido urbano uma imagem renovada e 

qualificada, dá também um importante contributo 

à viabilização dos necessários investimentos na 

esfera privada à reabitação do edificado.  

A atividade turística possui também na Azambuja 

um elevado potencial de desenvolvimento, seja do 

pela a riqueza e unicidade dos recursos 

endógenos de que dispõe (culturais, paisagísticos, 

patrimoniais), seja pela diversidade de produtos e 

experiências que pode proporcionar. É também 

nesta questão determinante investir na 

qualificação da imagem urbana da vila, na 

dinamização do espaço urbano e na divulgação e 

promoção territorial.  

Em síntese, o centro da vila de Azambuja, pelo 

património cultural e histórico e pela forte 

identidade e tradições que possui, dispõe das 

condições necessárias a uma aposta em formas de 

turismo alternativas e inovadoras (e menos 

massificadas), sendo, contudo, essencial atuar na 

regeneração do espaço urbano, permitindo 

afirmar-se no exterior. 
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B.5 | Regras e critérios de proteção do 
património arquitetónico e arqueológico 

O património edificado e de interesse histórico-

cultural na vila de Azambuja é uma das grandes 

heranças, legadas pelo passado. Entre 

monumentos e sítios classificados ou referidos 

como de interesse patrimonial, histórico, artístico 

ou cultural, espalhados pelo território do 

concelho, existem diversos exemplares a assinalar 

nas ARU de Azambuja 

Neste contexto os estudos base efetuados no 

âmbito das ARU de Azambuja (Programa 

Estratégico) classificaram os edifícios em 

diferentes categorias de valor patrimonial. 

Os edifícios notáveis correspondem aos “edifícios 

que apresentam características arquitetónicas e 

construtivas representativas de uma época e/ou 

denotam qualidades de composição arquitetónicas 

de interesse, bem como um cuidado especial na 

seleção e aplicação de materiais de acabamento, 

de qualidade comprovadas”. Nesta categoria 

integram-se 6 edifícios da área de intervenção (3% 

do total de edifícios). 

Os edifícios de acompanhamento são aqueles 

“que apesar de não apresentarem qualidade 

arquitetónica e/ou construtiva notável, contribuem 

para a coesão da imagem urbana do conjunto em 

que se inserem”. Nesta categoria existem 97 

edifícios (51% do total). 

Os restantes 85 edifícios (45% do total de edifícios 

da área de intervenção) foram considerados, neste 

contexto, edifício sem interesse patrimonial e 

correspondem aos “edifícios que, quer pelas suas 

características arquitetónicas e construtivas, quer 

pela sua volumetria, ou até mesmo por alterações à 

sua traça original, não apresentam qualidades 

arquitetónicas e/ou construtivas relevantes”.  

Destacar ainda que, para além desta 

categorização dos edifícios das ARU de Azambuja, 

existem três elementos patrimoniais que dispõem 

de um regime de proteção própria, por se 

encontrarem classificados: 

 Pelourinho de Azambuja, classificada como 

imóvel de interesse público (IIP) pelo 

Decreto n.º 23 122, de 11 de outubro de 

1933; 

 Igreja Matriz de Azambuja, classificada 

como imóvel de interesse público (IIP) pelo 

Decreto n.º 516/71, de 22 de novembro; 

 Igreja e Edifício da Misericórdia de Azambuja 

classificados como imóvel de interesse 

público (IIP) pelo Decreto n.º 31/83, de 9 de 

maio; 

A estes aplica-se a Lei de Bases do Património, os 

diplomas que procedem à sua classificação e 

ainda um conjunto de outra regulamentação 

complementar em vigor.  
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Figura 16 | Património classificado do núcleo histórico da vila de Azambuja 

 

 

 

 

Fonte | CM de Azambuja 
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Figura 17 | Património cultural nas ARU de Azambuja 
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B.6 | Identificação dos projetos a 
desenvolver 

Definida a estratégia de desenvolvimento urbano 

do município e os objetivos de intervenção do 

plano de ação, foram identificados as intervenções 

e projetos a implementar no âmbito do PARU de 

Azambuja. 

Conforme referido diversas vezes, o sucesso da 

regeneração e qualificação urbanas depende 

fortemente da complementaridade de 

intervenções no espaço público e no edificado, 

sendo que, no que à reabilitação (física) do 

edificado se refere, é fundamental a mobilização 

dos proprietários privados, sejam eles residentes, 

comerciantes ou empresários.  

Foi nesse sentido que o município procurou 

envolver os atores locais durante a elaboração do 

presente PARU, que alavancados pelos projetos de 

intervenção do município e em 

complementaridade com estes, manifestaram a 

sua intenção de participar no processo de 

regeneração da vila. 

Neste contexto, estima-se que o volume de 

investimento público perfaça um total de 

1.195.365€, valor superado ligeiramente pelas 

intenções de investimento privado – 1.872.450€. 

Em síntese, identificam-se de seguida as 

intervenções propostas, no domínio público, no 

contexto da regeneração urbana do núcleo 

histórico da vila de Azambuja (ver informação 

detalhada nas fichas em anexo): 

 Reabilitação da cobertura do edifício da 

Divisão de Urbanismo e da Unidade de 

Atendimento 

 Instalação de Casa da Juventude no edifício 

municipal, situado na Rua dos Campinos 

 Reabilitação de edifício municipal 

destinado à criação de um posto de apoio 

ao visitante 

 Qualificação do Largo de Palmela 

 Qualificação do Largo da Amoreira e Rua 

dos Pescadores 

 Qualificação do Jardim Urbano Dr. Joaquim 

Ramos 

 Reabilitação e manutenção de arruamentos 

na Rua Engenheiro Moniz da Maia e na Rua 

Victor Cordon 

 

No domínio privado foram apresentadas 12 

intenções de investimento, conforme fichas 

apresentadas no Anexo 1. 
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Fichas de caracterização dos projetos propostos no âmbito do PARU de Azambuja 

 

Ficha 1 | REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS  

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU2 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação da cobertura do edifício da Divisão de 

Urbanismo e da Unidade de Atendimento Público 

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Edificado 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  

Esta intervenção visa a reabilitação da cobertura e das 

fachadas do edifício onde estão instaladas atualmente a 

Divisão de Urbanismo e a Unidade de Atendimento ao 

Público do município de Azambuja. 

 

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 

INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  138.730 €    138.730 € 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

         

ESTUDOS E PROJETOS  6.606 €  €  6.606 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €  €  € 

EMPREITADAS  132.124 €  €  132.124 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  138.730 €    138.730 € 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Ficha 2 | RECONVERSÃO DE EDIFÍCIO PARA A CASA DA JUVENTUDE 

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU1 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Instalação de Casa da Juventude no edifício municipal, 

situado na Rua dos Campinos  

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Edificado 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 Obras de reabilitação com vista à conversão do edifício 

onde está instalado atualmente o Arquivo Municipal em 

Casa da Juventude. 

Com a criação deste equipamento pretende-se dotar a 

vila de Azambuja de um espaço dedicado ao convívio e 

encontro dos jovens munícipes. Pretende-se que este 

venha a ser um espaço de troca de ideias e 

desenvolvimento de atividades culturais, fomentando a 

identificação destes munícipes com a sua Vila. 

Nesta intervenção estão compreendidos trabalhos de 

reforço de estrutura, substituição de cobertura, 

caixilharias, pavimentos e infraestruturas, etc.  

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 

INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  252.250 €    252.250 € 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

         

ESTUDOS E PROJETOS  12.000 €  €  12.000 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €    € 

EMPREITADAS  240.000 €  €  240.000 €  

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  252.250 €    252.250 € 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Ficha 3 | REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA POSTO DE APOIO AO VISITANTE 

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU2 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de edifício municipal destinado à criação 

de um posto de apoio ao visitante  

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Edificado 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 Obras de requalificação no edifício municipal situado na 

Rua Engenheiro Moniz da Maia, destinadas à criação de 

um posto de apoio ao visitante, onde se farão o 

acolhimento dos visitantes e a divulgação das ações e 

locais de interesse turístico do Município, em articulação 

com os serviços municipais de Cultura, Desporto e 

Educação. 

A intervenção consta de arranjo da cobertura, pinturas, 

tratamento de paredes e substituição de caixilharias. O 

projeto deverá considerar a adaptação do edifício à lei 

das acessibilidades e prever o reaproveitamento da água 

do tanque existente para rega.  

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 

INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  156.555 €    156.555 € 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

         

ESTUDOS E PROJETOS  7.455 €  €  7.455 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €  €  € 

EMPREITADAS  149.100 €  €  149.100 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  156.555 €    156.555 € 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Ficha 4 | QUALIFICAÇÃO DO LARGO DE PALMELA 

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU1 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO  Qualificação do Largo de Palmela 

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Espaço público 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  

Qualificação e embelezamento do Largo de Palmela com 

substituição do pavimento, qualificação dos espaços 

verdes e do mobiliário urbano. 

 

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 

INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  108.150 €    108.150 € 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

         

ESTUDOS E PROJETOS  5.150 €  €  5.150 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €  €  € 

EMPREITADAS  103.000 €  €  103.000 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  108.150 €    108.150 € 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Ficha 5 | QUALIFICAÇÃO DO LARGO DA AMOREIRA E RUA DOS PESCADORES 

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU1 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Qualificação do Largo da Amoreira e Rua dos 

Pescadores 

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Espaço público 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

  

Qualificação do Largo da Amoreira e da Rua dos 

Pescadores, com substituição do pavimento, 

qualificação dos espaços verdes e do mobiliário urbano. 

 

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 

INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  241.500€    241.500€ 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

         

ESTUDOS E PROJETOS  11.500 €   €  11.500 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €  €  € 

EMPREITADAS  230.000 €  €  230.000 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  241.500€    241.500€ 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Ficha 6 | JARDIM URBANO 

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU2 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO  Qualificação do Jardim Urbano Dr. Joaquim Ramos  

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Espaço público 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 Qualificação do Jardim Urbano Dr. Joaquim Ramos, 

através da substituição dos pavimentos de madeira, 

criação de um local de estadia com sombra e mesas, 

implantação de quiosque dotado de casas de banho e 

parqueamento de bicicletas, plantação de mais árvores 

e instalação de equipamentos de manutenção e fitness. 

 

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 

INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  157.500 €    157.500 € 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

         

ESTUDOS E PROJETOS  7.500 €  €  7.500 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €  €  € 

EMPREITADAS  150.000 €  €  150.000 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  157.500 €    157.500 € 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Ficha 7 | REABILITAÇÃO E MANIUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS 

         

MUNICÍPIO  Azambuja 

         

ÁREA A INTERVIR  Centro histórico da vila de Azambuja 

         

ARU  ARU1 e ARU2 

         

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação e manutenção de arruamentos na R. 

Engenheiro Moniz da Maia e na R. Victor Cordon  

         

TIPO DE INTERVENÇÃO  Espaço público 

         

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 Reabilitação e manutenção de arruamentos na Rua 

Engenheiro Moniz da Maia e na Rua Victor Cordon. 
Estes arruamentos apresentam deficiências no 

pavimento (assentamentos e falta de material nas 

juntas) 

 

         

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS   

 
INVESTIMENTO 

        

NATUREZA DO INVESTIMENTO  PÚBLICO  PRIVADO  TOTAL 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  140.700 €    140.700 € 

         

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
         

ESTUDOS E PROJETOS  6.700 €  €  6.700 € 

AÇÕES IMATERIAIS  €  €  € 

FORMAÇÃO  €  €  € 

EMPREITADAS  134.000 €  €  134.000 € 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  €  €  € 

CERTIFICAÇÕES  €  €  € 

         

TOTAIS  140.700 €    140.700 € 

 

CALENDARIZAÇÃO DO INVESTIMENTO 

        

ANO DE INÍCIO  2017 

        

ANO DE CONCLUSÃO  2018 
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Figura 18 | Projetos públicos de intervenção a realizar no âmbito do PARU de Azambuja 
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Figura 19 | Intervenções de regeneração urbana no centro histórico de Azambuja 
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ANEXO 1 | Identificação dos investimentos privados  

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

   

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR 

 

Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 

 
Sr. Carlos Sousa 

 

 

 

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reconstrução de edificação na Travessa do Cabral (Largo da 

Amoreira) 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

   

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

   

Reconstrução de edificação na Travessa do Cabral e confinante com o Largo da Amoreira, destinada à criação de dois fogos para 

arrendamento. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

Área de lote: 172 m2; Abc:45 m2 

   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  2 

  



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2016  2018 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 

        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  70.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 

 

ESTUDOS E PROJETOS  3500 € 

       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  66.500,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Sr.ª Inês Ramos  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação/manutenção de edifício na Rua Engenheiro Moniz da 
Maia 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação/manutenção de edifício na Rua Engenheiro Moniz da Maia de habitação própria. 
As obras na cobertura no valor de 30.000,00 € foram já executadas em 2014. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

300 m2 abc; 320 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2014  2017 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  70.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  0 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  70.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Joaquim Ramos  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de Edifício na Rua dos Pescadores 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação de edifício habitacional na Rua dos Pescadores, destinado ao arrendamento. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

60 m2 abc; 40 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2016  2016 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  30.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  0 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  30.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 
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FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Joaquim Ramos  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reconstrução e ampliação de edifício na Rua dos Pescadores. 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reconstrução e ampliação de edifício habitacional, com vista ao arrendamento, na Rua dos Pescadores. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

30 m2 abc; 150 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  2 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2017  2018 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  100.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  5.000,00 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  95.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU2) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. José Fernandes  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de Edifício na Rua Eng.º Moniz da Maia 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação de Edifício na Rua Eng.º Moniz da Maia, com vista à criação de habitação própria (obra em curso). 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

360 m2 abc; 220 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2014  2016 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  310.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  10.000,00 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  300.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU2) 

   

PROPONENTE 
 

Sr.ª Laura Jerónimo  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de Edifício na Rua Eng.º Moniz da Maia 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação de Edifício na Rua Eng.º Moniz da Maia, com vista à criação de habitação própria (obra em curso). 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

106 m2 abc; 89 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2015  2016 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  45.450,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  450,00 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  45.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU2) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Miguel Vidal  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de Edifício na Rua D. Rolim de Moura 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação de edifício habitacional na Rua D. Rolim de Moura, destinado ao mercado de arrendamento. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

35 m2 abc; 23,45 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2017  2018 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  25.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  0 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  25.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Miguel Vidal  

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de edifício na Rua Victor Cordon 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação de edifício habitacional na Rua Victor Cordon, destinado ao mercado de arrendamento (obra em curso). 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

70m2 abc; 70 m2  de área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2016  2017 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  40.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  0 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  40.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Orlando Monteiro 

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação e ampliação de edifício habitacional na Rua Victor 
Cordon 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Reabilitação e ampliação de edifício habitacional 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação e ampliação de edifício habitacional na Rua Victor Cordon, destinado a arrendamento. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

150 m2abc, 200 m2 área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  4 

   



ANO DE ÍNICIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2017  2018 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  180.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  9000,00 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  171.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU2) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Orlando Monteiro 

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reconstrução de edificado na Praça do Município 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reconstrução de dois edifícios, situados na Praça do Município, com vista à criação de fogos para arrendamento. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

Terreno: 380 m2;   
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  A definir 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2016  2018 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  900.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  45.000,00 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  855.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de… 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Sr. Octávio Sequeira 

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação de edificação na Travessa da Misericórdia 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifícios 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Reabilitação de edificação na Travessa da Misericórdia, destinada a arrendamento habitacional. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

90 m 2 Abc; 65 m2 área de lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  1 

   



ANO DE ÍNICIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2016  2017 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  27.000,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  0 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  27.000,00 € 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA 

 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA | PRIVADO 

ENTIDADE 
 

Município de Azambuja 

   

ÁREA A INTERVIR Centro histórico (ARU1) 

   

PROPONENTE 
 

Santa Casa da Misericórdia de Azambuja 

  

DESIGNAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

Reabilitação do edifício do antigo hospital da Misericórdia e da 
Igreja. 

   

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Edifício 

   

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 
Em 2011 foram realizadas obras na sacristia e em toda a cobertura no valor total de 47.200,00€, com o objetivo de evitar a 
degradação do edifício (este valor está incluído no valor do investimento total). 
Prevê-se agora a realização das restantes obras de reabilitação e manutenção na igreja, no valor de 75.000,00€, bem como, obras 
de adaptação em parte do antigo hospital para abrigo de peregrinos, no valor de 30.000,00€. 

   

CONTRIBUTO PARA OS INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL 

   
   

EDIFICADO (área m2) 
 

910 m2 abc/ 790 área do lote 
   

HABITAÇÃO (n.º de habitações)  N/aplicável 

   



ANO DE INÍCIO DA INTERVENÇÃO  ANO DE CONCLUSÃO DA INTERVENÇÃO 

   

2011  2018 

 

OUTRAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

 

Referir outras entidades que possam vir a ser envolvidas 

 

INVESTIMENTO 
        

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO  152.200,00 € 

        

ESTRUTURA DE CUSTOS DO INVESTIMENTO 
 

ESTUDOS E PROJETOS  0 € 
       

AÇÕES IMATERIAIS  0 € 

       

FORMAÇÃO  0 € 

       

EMPREITADAS  152.200,00€ 

       

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  0 € 

       

CERTIFICAÇÕES  0 € 

 

 



 

 


