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Lista de siglas e de acrónimos 

ARU: Área de Reabilitação Urbana 

AML: Área Metropolitana de Lisboa 

CAE: Classificação Portuguesa das Atividades 

Económicas 

CEB: Ciclo de Ensino Básico 

DL: Decreto-Lei 

EBF: Estatuto dos Benefícios Fiscais 

EM: Estrada Municipal  

EN: Estrada Nacional  

IC: Itinerário Complementar   

IHRU: Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, IP   

IIP: Imóvel de Interesse Público 

IM: Interesse Municipal 

IMI: Imposto Municipal sobre Imóveis 

IMT: Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis  

INE: Instituto Nacional de Estatística  

IRC: Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas  

IRS: Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares 

IVA: Imposto sobre o Valor Acrescentado 

IP: Itinerário Principal  

NRAU: Novo Regime do arrendamento 

urbano 

NUTS: Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos 

ORU: Operação de Reabilitação Urbana 

OVT: Oeste e Vale do Tejo 

PARU: Plano de Ação de Regeneração 

Urbana 

PDM: Plano Diretor Municipal  

PERU: Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana  

PNPOT: Programa Nacional da Política de 

Ordenamento do Território  

PROT-OVT: Plano Regional de Ordenamento 

do Território do Oeste e Vale do Tejo 

RAN: Reserva Agrícola Nacional 

REN: Reserva Ecológica Nacional 

RJGIT: Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial 

RJRU: Regime Jurídico de Reabilitação 

Urbana 

RJUE: Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação 

SCEB: Sport Club Escolar Bombarrelense  

TIC: Tecnologias de Informação e 

Comunicação  

UF: União de Freguesias 

v.a.: Valor absoluto 

v.r.: Valor relativo 
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1. Enquadramento 

A reabilitação urbana, de acordo com o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU)1, corresponde à 

“forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património urbanístico e 

imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da realização de obras de 

remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos equipamentos e dos espaços 

urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, 

conservação ou demolição dos edifícios”2, contribuindo para a prossecução dos seguintes objetivos3: 

▪ Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente 

inadequados; 

▪ Reabilitar tecidos urbanos degradados ou em degradação; 

▪ Melhorar as condições de habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos 

espaços não edificados; 

▪ Garantir a proteção e promover a valorização do património cultural; 

▪ Afirmar os valores patrimoniais, materiais e simbólicos como fatores de identidade, 

diferenciação e competitividade urbana; 

▪ Modernizar as infraestruturas urbanas; 

▪ Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços urbanos; 

▪ Fomentar a revitalização urbana, orientada por objetivos estratégicos de desenvolvimento 

urbano, em que as ações de natureza material são concebidas de forma integrada e ativamente 

combinadas na sua execução com intervenções de natureza social e económica; 

▪ Assegurar a integração funcional e a diversidade económica e sociocultural nos tecidos urbanos 

existentes; 

▪ Requalificar os espaços verdes, os espaços urbanos e os equipamentos de utilização coletiva; 

▪ Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a inclusão social 

e a coesão territorial; 

▪ Assegurar a igualdade de oportunidades dos cidadãos no acesso às infraestruturas, 

equipamentos, serviços e funções urbanas; 

▪ Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 

▪ Recuperar espaços urbanos funcionalmente obsoletos, promovendo o seu potencial para atrair 

funções urbanas inovadoras e competitivas; 

▪ Promover a melhoria geral da mobilidade, nomeadamente através de uma melhor gestão da via 

pública e dos demais espaços de circulação; 

                                                                   

1 Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 

de agosto. 
2 RJRU – artigo 2º, alínea j). 
3 RJRU – artigo 3º.  
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▪ Promover a criação e a melhoria das acessibilidades para cidadãos com mobilidade condicionada; 

▪ Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados. 

Nos termos do referido Regime Jurídico, uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) é definida como sendo 

uma “área territorialmente delimitada que, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos 

edifícios, das infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de 

utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, segurança, estética 

ou salubridade, justifique uma intervenção integrada, através de uma operação de reabilitação urbana 

aprovada em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana”4. 

A delimitação de uma ARU determina a necessidade de congregar numa área urbana, com sinais de 

insuficiência, degradação ou desqualificação urbana, um conjunto de intervenções e investimentos 

integrados que assegurem a salvaguarda e valorização do património edificado e a qualificação de 

infraestruturas, equipamentos e espaço público, por via do desenvolvimento de uma Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU). Assim, a ORU corresponde ao “conjunto articulado de intervenções visando, 

de forma integrada, a reabilitação urbana de uma determinada área”5, podendo ser simples ou 

sistemática, de acordo com a abrangência da intervenção que se pretende adotar (Figura 1). 

 
Figura 1. Operação de Reabilitação Urbana: simples ou sistemática 

Fonte: RJRU 
 

 

A ORU do Bombarral assume é sistemática, sendo enquadrada pelo presente Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana (PERU) que consubstancia o instrumento de programação da mesma. Respeitando o 

RJRU, o PERU inclui as seguintes dimensões6: 

▪ As opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana, 

compatíveis com as opções de desenvolvimento do município; 

▪ O prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

                                                                   

4 RJRU – artigo 2º, alínea b). 
5 RJRU – artigo 2º, alínea h). 
6 RJRU – artigo 33º, n.º 2. 

OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA

SIMPLES

Consiste numa intervenção integrada de 
reabilitação urbana de uma área, dirigindo-se 

primacialmente à reabilitação do edificado, num 
quadro articulado de coordenação e apoio da 

respetiva execução.

SISTEMÁTICA

Consiste numa intervenção integrada de 
reabilitação urbana de uma área, dirigida à 

reabilitação do edificado e à qualificação das 
infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços 
verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a 
requalificação e revitalização do tecido urbano, 

associada a um programa de investimento público.
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▪ As prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de reabilitação 

urbana; 

▪ O programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes de 

reabilitação urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, 

as infraestruturas urbanas, os equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, 

e as atividades económicas; 

▪ O modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva operação de 

reabilitação urbana; 

▪ O quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e 

demais titulares de direitos e propor soluções de financiamento das ações de reabilitação; 

▪ A descrição do programa de investimento público onde se discriminem as ações de iniciativa 

pública necessárias ao desenvolvimento da operação; 

▪ O programa de financiamento da operação de reabilitação urbana, o qual deve incluir uma 

estimativa dos custos totais da execução da operação e a identificação das fontes de 

financiamento. 

Respeitando o enquadramento estabelecido, o presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana 

da ARU da Vila do Bombarral integra os conteúdos legais constantes no RJRU para a definição da 

Operação de Reabilitação Urbana Sistemática, estruturando-se da seguinte forma: 

▪ Definição do âmbito da ORU: apresentação da delimitação da ARU da vila do Bombarral e 

definição da tipologia e prazo da ORU. 

▪ Caracterização e diagnóstico: breve enquadramento sobre o contexto regional e concelhio no 

qual se insere a ARU da vila do Bombarral. 

▪ Estratégia territorial e operacional: apresentação da visão, eixos estratégicos, objetivos 

específicos e projetos estruturantes devidamente enquadrados nas opções estratégicas de 

desenvolvimento urbano do Município. Apresentam-se também exemplos inspiradores no 

âmbito da reabilitação urbana. 

▪ Programa da Operação de Reabilitação Urbana: apresentação detalhada das ações 

estruturantes de reabilitação urbana assim como as suas complementaridades e 

interdependências, do programa de investimento e financiamento e do modelo de gestão da 

ARU e de execução da respetiva ORU. 

▪ Quadro de apoios e incentivos: apresentação dos benefícios fiscais, das taxas municipais sobre 

obras de reabilitação de imóveis e de outros estímulos à reabilitação urbana. 

▪ Instrumentos de execução de política urbanística: apresentação dos instrumentos de execução 

de acordo com o RJRU (obrigação de reabilitar e obras coercivas; empreitada única; demolição 

de edifícios; direito de preferência; arrendamento forçado; servidões; expropriação; venda 

forçada; determinação do montante pecuniário a entregar ao proprietário em caso de venda 

forçada; reestruturação da propriedade). 
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2. Definição do âmbito da ORU  

2.1. A ARU da vila do Bombarral 

A ARU da vila do Bombarral, aprovada pela Assembleia Municipal a 30 de setembro de 2016, inclui os 

critérios subjacentes à delimitação da área abrangida, os objetivos estratégicos a prosseguir bem como o 

quadro dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais, de acordo com o disposto no artigo 13º 

do RJRU. A delimitação da ARU da vila do Bombarral foi publicada em Diário da República a 5 de dezembro 

de 2016 (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Comprovativo da delimitação da ARU da vila do Bombarral 

Fonte: IHRU (www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ARUs/ARU_paginas/ARUs_Bombarral.html) 

 

Na delimitação da ARU da vila do Bombarral foram tidos em consideração um conjunto de critérios de 

natureza cultural, urbanística, morfológica, funcional e dinâmica, nomeadamente7: 

▪ Culturais, correspondentes à preservação e qualificação do património cultural; 

                                                                   

7 Memória descritiva da delimitação da ARU do Bombarral (junho 2016). 

http://www.portaldahabitacao.pt/pt/portal/reabilitacao/ARUs/ARU_paginas/ARUs_Bombarral.html
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▪ Urbanísticos e morfológicos que consideram a época urbana do seu desenvolvimento ou 

transformação, as características morfológicas próprias e o património edificado, os espaços 

públicos e arruamentos; 

▪ Acessibilidade e mobilidade, tendo como objetivo a adaptação do edificado e dos espaços 

públicos às condições de mobilidade e acessibilidade pedonal e viária e a melhoria do estado de 

conservação dos arruamentos; 

▪ Funcionais, respeitantes às funções (equipamentos, serviços e comércio) que são determinantes 

para garantir a sua autossuficiência e a sua devida articulação com outros territórios; 

▪ Dinâmicos, relativos às dinâmicas sociais e económicas que podem determinar o 

desenvolvimento e influir na intensidade e velocidade do processo de reabilitação e de 

revitalização do lugar. 

A ARU delimitada abrange o núcleo consolidado do aglomerado urbano, entre a A8 (Autoestrada do 

Oeste) a oeste e a linha de comboio (Linha do Oeste) a este (Figura 3).  

  
Figura 3. ARU do Bombarral 

Fonte: Município do Bombarral 

 

A ARU da vila do Bombarral corresponde a uma área de 178 hectares e integra o perímetro urbano do 

aglomerado, abrangendo as zonas mais críticas e consolidadas onde se situa a maioria dos 

estabelecimentos de comércio, serviços e equipamentos de apoio à população, nomeadamente 

administrativos (Paços do Concelho) e de ensino (Agrupamento de Escolas Fernão do Pó) assim como 

diversos equipamentos recreativos, desportivos, culturais e de saúde. No cômputo geral, esta área é 
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caracterizada por um baixo nível de reabilitação urbana que se verifica pelo estado de degradação dos 

edifícios, alguns de elevado valor patrimonial assim como pela existência de um elevado número de 

edifícios devolutos que indiciam o esvaziamento populacional do núcleo antigo do aglomerado. Destaca-

se ainda a pouca articulação entre o núcleo antigo e as áreas periféricas, onde se encontram as novas 

bolsas habitacionais e vários equipamentos públicos assim como algumas debilidades no que diz respeito 

ao espaço público. 

 

2.2. Tipologia e prazo de execução da ORU 

A intervenção de reabilitação urbana a desenvolver no aglomerado urbano do Bombarral é uma ORU 

sistemática tendo em conta a perspetiva integrada de reabilitação do edificado e de qualificação das 

infraestruturas, equipamentos e espaços verdes e urbanos de utilização coletiva.  

Conforme estabelecido no RJRU8, uma ORU sistemática corresponde a “uma intervenção integrada de 

reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das infraestruturas, 

dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a requalificação e 

revitalização do tecido urbano, associada a um programa de investimento público”. A ORU sistemática é 

enquadrada pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana9, constituindo, a sua aprovação, causa 

de utilidade pública para efeitos da expropriação ou da venda forçada dos imóveis existentes na área 

abrangida, bem como da constituição sobre os mesmos das servidões, necessárias à execução da 

operação de reabilitação urbana10. 

No que respeita à execução da ORU sistemática, esta deve ser ativamente promovida pela respetiva 

entidade gestora, a Câmara Municipal do Bombarral, sem prejuízo dos deveres de reabilitação de edifícios 

que competem aos particulares e à iniciativa particular na promoção da reabilitação urbana11. 

Neste contexto, de acordo com o estabelecido no mesmo Regime Jurídico, a execução das operações de 

reabilitação urbana por iniciativa da entidade gestora, estando o modelo de gestão e de execução da ORU 

do Bombarral definido e detalhado no capítulo 5.5 do presente documento.  

Relativamente ao prazo de execução, a ORU do Bombarral deverá ser executada em 15 (quinze anos), 

estimando-se que as intervenções propostas se desenvolvam entre 2019 e 2034. De acordo com o artigo 

20º do RJRU, o prazo de execução estabelecido corresponde ao âmbito temporal máximo fixado para a 

vigência de uma ORU. 

                                                                   

8 RJRU – artigo 8º, n.º 3. 
9 Referente ao presente documento. 
10 RJRU – artigo 32º. 
11 RJRU – artigo 31º. 
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Tendo em vista a concretização integral da ORU, deverá ser regularmente promovida a avaliação da 

execução da operação, designadamente do grau de desenvolvimento do programa de ação definido e da 

prossecução dos objetivos específicos, nos termos previstos no RJRU (artigo 20º-A do RJRU). 
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3. Caracterização e diagnóstico 

3.1. Enquadramento territorial 

3.1.1. Enquadramento regional e sub-regional 

O concelho de Bombarral integra a NUTS12 II Centro e a NUTS III Região do Oeste (Figura 4), juntamente 

com os municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, 

Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. De acordo com os últimos Censos, a 

Região Oeste regista 362.540 habitantes e uma densidade populacional de 163,3 habitantes/km2, valor 

consideravelmente superior ao registado na NUTS II Centro (82,6 habitantes/km2).  

 
Figura 4. Enquadramento territorial do concelho de Bombarral 

Fonte: SPI, 2019 
 

Com uma população residente de 13.193 habitantes, o concelho do Bombarral tendo vindo a registar uma 

diminuição populacional nos últimos anos, tendo atingido 12.582 habitantes nas estimativas 

populacionais de 2017 (INE, 2018). No âmbito do enquadramento territorial do Oeste, o concelho do 

Bombarral representa cerca de 3,5% da população da região, acima dos concelhos de Óbidos (3,3%) e 

                                                                   

12  NUTS - Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos. 
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Sobral de Monte Agraço (2,9%) e muito próximo dos concelhos de Cadaval (3,8%), Nazaré (4%) e Arruda 

dos Vinhos (4,2%). 

Com 91,29km2 de superfície total (correspondente a cerca de 4% da NUTS III em que se insere) o território 

concelhio, composto pelas freguesias13 de Pó, Roliça, Carvalhal e União de Freguesias do Bombarral e Vale 

Covo (sede de concelho), estabelece fronteira com os concelhos de Cadaval (a este), Lourinhã (a oeste), 

Óbidos e Caldas da Rainha (a norte). O concelho encontra-se numa posição favorável relativamente à 

região em que se insere, devido à existência da A8, das diversas Estradas Nacionais e da Linha do Oeste 

que lhe conferem uma boa acessibilidade, permitindo uma rápida ligação aos maiores centros urbanos 

do país. 

Tendo em consideração os padrões de ocupação do solo, o concelho enquadra-se nas seguintes unidades 

territoriais, de acordo com o PROT-OVT:  

 Oeste Interior Centro, uma unidade territorial compreendida entre o Oeste Litoral Norte e as 

Serras de Aire e Candeeiros e de Montejunto, onde a maior parte do concelho do Bombarral se 

insere. Com uma forte relação física e funcional com a Região Centro, o sistema urbano é 

polarizado internamente a Norte por Alcobaça, a Oeste por Óbidos e a Sul por Bombarral e 

Cadaval, embora externamente comporte também influência de Rio Maior, Caldas da Rainha e 

Peniche, e é servida pelo eixo longitudinal da A8 e Linha do Oeste, e pelo eixo transversal da A15, 

que induziu novas lógicas de ocupação.  

Em termos de paisagem destaca-se o mosaico agrícola constituído essencialmente por pomares 

sobretudo de pereiras e macieiras, e vinha. 

▪ Oeste Interior Florestal: unidade territorial que integra uma pequena parte do concelho do 

Bombarral (a sul) e também dos concelhos da Lourinhã, Cadaval e Torres Vedras, com um 

carácter predominantemente florestal e áreas edificadas incipientes. 

O concelho localiza-se, portanto, num território de múltiplas inter-relações, entre os principais centros 

urbanos regionais e nacionais, com uma forte ligação à Área Metropolitana de Lisboa (AML) (Figura 5). De 

acordo com a última alteração ao Diagnóstico do Programa Nacional da Politica de Ordenamento do 

Território (PNPOT)14 “O modelo de povoamento e de urbanização da Região é fortemente marcado pela 

formação, expansão e reorganização da AML - suportada no traçado das vias de comunicação, nas opções 

de localização de grandes infraestruturas logísticas e nas estratégias de desenvolvimento imobiliário - cujo 

papel estruturante extravasa os seus limites administrativos e se prolonga por espaços adjacentes do 

                                                                   

13 De acordo com o disposto na Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, que dá cumprimento à reorganização 

administrativa do território das freguesias. 
14 Julho de 2018 
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Oeste e Vale do Tejo (OVT), polarizando funcionalmente um vasto território que vai de Leiria a Évora e a 

Sines”. 

a)  

b)  
Figura 5. a) Região de Polarização Metropolitana b) Sistema urbano - o Oeste e o Vale do Tejo como 

charneira de articulação territorial 

Fonte: PROT-OVT, 2009 
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3.1.2. Breve retrato do concelho do Bombarral 

De acordo com os Censos 2011, o concelho do Bombarral conta com uma população de 13.156 habitantes, 

o que constitui uma diminuição de cerca de 1% relativamente ao período censitário anterior (2001). Esta 

diminuição populacional tem vindo a acentuar-se ao longo dos últimos anos, estimando-se em 2017 (INE, 

2018) um total de 12.582 habitantes, que representam cerca de 3,5% da população da Região do Oeste.  

Com uma área de 91,29km2, o concelho apresenta uma densidade populacional de 144,5 habitantes/km2 

(INE, 2011) pouco abaixo da média da NUTS III Oeste (163,3 hab./km2), mas claramente acima da média 

da NUTS II Região Centro (82,6 hab./km2) e da média nacional (114,5 hab./km2).  

A análise da distribuição demográfica da população do concelho do Bombarral mostra uma expressiva 

concentração. Como resultado da reorganização administrativa a União das Freguesias de Bombarral e 

Vale Covo15  representa 52% dos habitantes (INE, 2011). 

Tabela 1. População residente, por unidade territorial, em 2001 e 2011 

Unidade territorial 
População Residente (Nº) 

Taxa de variação da 
população (%) 

2001 2011 2001-2011 

Portugal 10.355.278 10.562.178 2,0  

Região Centro (NUTS II) 2.348.397 2.327.755 -0,9  

Região Oeste (NUTS III) 338 711 362 540 7,0  

Bombarral (concelho) 13 324 13 193 -1,0  

Bombarral 5 514 5 664 2,7  

Carvalhal 2 934 2 634 -10,2  

Roliça 2 744 2 808 2,3  

Vale Covo 1 192 1 157 -2,9  

Pó 940 930 -1,1  
 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População e Habitação, 2001 e 2011 

  

Apesar de o concelho ter perdido população entre os dois períodos censitários, verifica-se que as 

freguesias de Bombarral (sede de concelho) e da Roliça alcançaram uma subida na ordem dos 2,7% e 

2,3%, respetivamente, estando no lado oposto, a freguesia de Carvalhal com a queda mais acentuada 

(10,2%). 

Em termos da estrutura etária (Figura 6), estamos perante uma população maioritariamente em idade 

ativa, com o grupo etário dos 25 aos 64 anos a representar cerca de 53% do total. O grupo etário da 

população com 65 ou mais anos representa 23% dos habitantes, sendo as freguesias de Carvalhal e Vale 

                                                                   

15 Com a publicação da Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, o território das freguesias sofreu uma reorganização 

administrativa dando origem à agregação das freguesias de Bombarral e de Vale Covo, denominando-se agora União 

das Freguesias de Bombarral e Vale Covo. 
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Covo as que registam maior proporção de população idosa (superior a 26%). Por sua vez, são as freguesias 

de Bombarral e de Pó que apresentam maior proporção de crianças (0-14 anos) e jovens (15-24 anos). 

 
Figura 6. Estrutura etária da população do concelho do Bombarral, por freguesia, em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação - Censos 2011 

 

A elevada proporção de população idosa reflete-se num índice de envelhecimento igualmente elevado, 

acima da média da NUTS III Região Oeste (155,7), sendo apenas ultrapassado pelo concelho do Cadaval 

(212,7). Com um valor de 195,5 em 2017 (INE, 2018), o concelho do Bombarral aproxima-se da média 

regional (NUTS II Centro regista um valor de 194), observando um agravamento ao longo dos últimos anos 

(em 2011 o valor era de 161,7). 

 

No que diz respeito ao nível de escolaridade da população residente, o mais expressivo é o grupo com o 

1º ciclo do ensino básico (CEB) completo, com 30% da população, seguido da população sem qualquer 

nível de escolaridade com 20%. Um cenário semelhante ao registado nas NUTS III e NUTS II. O baixo nível 

de escolaridade da população residente reflete-se numa taxa de analfabetismo próxima da NUTS II Região 

Centro (6,38%), apesar de ser menos evidente na sede de concelho (taxa de analfabetismo na ordem dos 

4%). No que se refere aos restantes níveis verifica-se que 14% da população do concelho completou o 2º 

CEB, 16% o 3º CEB, 12% o ensino secundário e 7% o ensino superior (destaca-se a freguesia do Bombarral 

com 10%). A freguesia de Carvalhal possui, a par de um maior envelhecimento populacional, uma taxa de 

analfabetismo mais elevada (10,82%) e uma menor proporção de população com ensino superior (5%). 

As características demográficas possuem um impacto significativo na estrutura e dinâmica 

socioeconómica do território. Exemplo deste impacto é a taxa de atividade, nomeadamente, o peso da 

população ativa na população total. Este indicador (taxa de atividade) possui um valor inferior ao da 

média regional (NUTS III Região Oeste possui 47,35% e o concelho 45,14%), o que se reflete em índices 

de dependência total e de dependência de idosos elevados: em 2017, com os valores de 57 e 38, 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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respetivamente. À escala local, as freguesias de Carvalhal e Vale Covo, ambas com uma população mais 

envelhecida, registam uma menor taxa de atividade, respetivamente, 41,91% e 41,49%, abaixo da média 

concelhia (45,14%).  

A economia local do município do Bombarral caracteriza-se pela sua base agrícola e pelas atividades que 

dela decorrem e que potenciam o desenvolvimento local. Com um total de 1743 empresas sediadas no 

concelho, estas representam 3,9% do total da NUTS III Região Oeste, um valor que resulta de uma ligeira 

subida ao longo dos últimos anos. 

De acordo com o Anuário Estatístico da Região Centro 2017 (INE, 2018), o setor A “Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca” é o mais significativo, com 29,5% do total das empresas (514 empresas), 

representando por sua vez 7,5% das empresas do setor A do Oeste. Segue-se o setor G “Comércio por 

grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos“ com 328 empresas (18,8%), o setor N 

“Atividades administrativas e dos serviços de apoio” com 184 empresas (10,6%), o setor F “Construção” 

representando 7,5%, o setor M “Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares” (6,8%), o setor 

I “Alojamento, restauração e similares” (6,7%) e o setor C “Indústrias transformadoras” (4,7%). 

 
Figura 7.  Empresas sediadas no concelho de Bombarral, em 2017, por CAE rev.316 (%) 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2018 

 

Aproximadamente 77% das empresas do concelho são individuais e 97% apresentam menos de 10 

pessoas ao serviço (a média é de 2,1 pessoas ao serviço) (Tabela 2).  

                                                                   

16 CAE (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas) rev. 3: A - Agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca, B - Indústrias extrativas, C - Indústrias transformadoras, D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar 

frio, E - Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição, F – Construção, 

G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, H - Transportes e armazenagem, 

I - Alojamento, restauração e similares, J - Atividades de informação e de comunicação, K - Atividades financeiras e 

de seguros, L - Atividades imobiliárias, M - Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, N – Atividades 

administrativas e dos serviços de apoio, O - Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória, P – 

Educação, Q - Atividades de saúde humana e apoio social, R - Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e 

recreativas, S - Outras atividades de serviços. 
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Tabela 2. Indicadores das empresas por unidade territorial, em 2017 

Unidade territorial 
Densidade de empresas 

Proporção de 
empresas 

individuais 

Pessoal ao 
serviço por 

empresa 

Volume de 
negócios por 

empresa 

n.º/km2 % n.º milhares de euros 

Região Centro (NUTS II) 9 70,52 2,7 224,5 

Região Oeste (NUTS III) 19,4 71,39 2,7 207,1 

Bombarral (concelho) 18,8 76,63 2,1 163,3 
 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro 2018 

 

Com um contributo de cerca de 3% para o volume de negócios de toda a NUTS III Região Oeste, o concelho 

do Bombarral apresenta um volume de negócios por empresa na ordem dos 163,3 milhares de euros, um 

valor ainda aquém da média regional. Neste contexto, os setores do comércio por grosso e a retalho (G) 

e da agricultura (A) são os que mais contribuem para o volume de negócios do concelho, representando 

cerca de 67% e 13% respetivamente. Acrescenta-se ainda que são estes setores que abrangem a maior 

proporção de pessoal ao serviço: 34,6% no setor do comércio por grosso e a retalho (G) e 19,6% na 

agricultura (A).  

Complementarmente, a análise ao mercado de trabalho permite verificar que 41,8% da população total 

está empregada e que 55,8% desta possui a escolaridade básica, seguindo-se a população empregada 

com ensino secundário (25,3%) e com ensino superior (16,5%).  

Em termos de mobilidade pendular registam-se valores muito expressivos nos fluxos de saída para 

trabalhar ou estudar (Tabela 3). A proporção de população que sai e entra no concelho do Bombarral é 

significativamente superior à média regional e tem vindo a aumentar entre 2011 e 2011, de acordo com 

o INE. 

Tabela 3. Proporção da população residente que sai da unidade territorial, em 2001 e 2011 

Unidade territorial 

Proporção da população residente que sai da 
unidade territorial (movimentos pendulares) 

(%) 

Proporção da população residente que entra 
na unidade territorial (movimentos 

pendulares) (%) 

2001 2011 2001 2011 

Região Centro (NUTS II) 4,1 4,32 2,40 2,57 

Região Oeste (NUTS III) 9,2 10,56 4,40 4,57 

Bombarral (concelho) 14,10 17,12 7,70 9,57 
 

Fonte: INE, Recenseamento da População e Habitação - Censos 2001 e Censos 2011 

 

Segundo dados dos últimos Censos (INE, 2011), a mobilidade pendular da população empregada situa-se 

nos 55,85%, sendo um valor muito superior aos 28,22% registados na NUTS III e 12,42% da NUTS II. 

As deslocações a pé representam cerca de 19%, um indicador importante para a estratégia a definir para 

a ARU do Bombarral (muito acima da média da NUTS II 12,68% e da média da NUTS III 14,52%). Este facto 

está confirmado pelo facto de 52% da população empregada da freguesia de Bombarral trabalhar na sua 

própria freguesia.  
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No que se refere ao retrato socioeconómico do concelho, acrescentam-se ainda algumas debilidades 

sociais:  

▪ 32% da população residente, em 2017 (INE, 2018) era pensionista da Segurança Social, reflexo 

de um elevado envelhecimento populacional;  

▪ a taxa de desemprego era de 11,75% (INE, 2011) tendo um valor superior ao da média regional. 

Esta é mais pronunciada na freguesia de Carvalhal (13,86%) e na União de Freguesias do 

Bombarral e Vale Covo (12,02%). Na NUTS II Região Centro a taxa de desemprego é de 10,98% e 

na NUTS III Região Oeste é de 11,36%. 

 

3.1.3. Evolução urbana da vila do Bombarral 

Situada numa planície de aluvião fértil na margem esquerda do rio Real, a vila do Bombarral é ladeada 

por pequenas colinas. “As primeiras referências históricas a Bombarral são do século XII, altura em que o 

rei D. Afonso Henriques terá doado as terras do Bombarral aos Monges da Ordem de S. Bernardo, facto 

que teria influenciado a região em termos de incremento do aproveitamento agrícola. No século XIV, o 

‘Monbarral’ ou monte barrento era uma herdade pertencente aos Coutos do Mosteiro de Alcobaça, tendo 

os monges da ordem de S. Bernardo, os monges de Cister, ali introduzido novas técnicas e métodos de 

produção agrícola.”17 

Com um povoamento fundamentalmente concentrado, o aglomerado desenvolveu-se a partir do núcleo 

antigo da vila em torno dos principais equipamentos públicos nomeadamente, os Paços do Concelho. A 

construção da estação ferroviária no século XIX constituiu o principal motor de desenvolvimento local, já 

que além de permitir transportar mercadorias, permitiu o transporte de passageiros entre Lisboa e Caldas 

da Rainha, passando na estação do Bombarral. 

A construção do troço da estrada Torres Vedras – Caldas da Rainha, em 1878, foi também um fator 

determinante para o desenvolvimento da vila, dando lugar à A8, décadas mais tarde. 

                                                                   

17 Município do Bombarral, “Delimitação da ARU”, 2016 
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Figura 8.  Estação ferroviária do Bombarral em 1911 

Fonte: bombarralilustrado.blogspot.pt/ 

 

Em termos administrativos, o território sofreu diversas alterações, tendo pertencido aos concelhos de 

Óbidos e do Cadaval, o que resultou em várias tentativas de elevação da povoação do Bombarral à 

categoria de vila e sede de Concelho, por iniciativa de alguns moradores ilustres, até que, em 1914, foi 

elevado finalmente a concelho. 

 
Figura 9.  Localização dos Paços do Concelho em 1914 

Fonte: bombarralilustrado.blogspot.pt/ 

Com um núcleo antigo consolidado que se desenvolveu a oeste da linha de caminho-de-ferro, a vila 

apresenta um povoamento concentrado, implantado de forma orgânica, compreendendo quarteirões 

pequenos e irregulares, particularmente na envolvente à Igreja Matriz.  

http://bombarralilustrado.blogspot.pt/
http://bombarralilustrado.blogspot.pt/
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a.  

b.  

c.  
Figura 10.  Fotografias antigas de: (a) Paços do Concelho, (b) Rua do Comércio, (c) Praça José Pedro Carvalho 

Fonte: bombarralilustrado.blogspot.pt/ 

Ao longo do séc. XX, a vila do Bombarral registou uma expansão para norte, oeste e sul, fortemente 

determinada pelos eixos viários, que condicionam a estrutura do seu povoamento e a sua morfologia. As 

áreas de ocupação mais recente apresentam uma construção mais regular, tendo por base uma planta 

ortogonal.  

http://bombarralilustrado.blogspot.pt/
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A ARU do Bombarral é estruturada por um eixo rodoviário que promove a articulação com a A8 e que faz 

o atravessamento longitudinal da vila – a EN8. Com um conjunto de áreas expectantes ao longo das vias 

de comunicação que ligam à EN8, prevê-se que ocorra uma expansão do perímetro da vila, principalmente 

para norte, sul e oeste da ARU. Apesar de extensa, a área a este da ARU é caracterizada por uma 

descontinuidade urbana colmatada pela presença da N361 e que poderá ser reforçada pela melhoria dos 

pontos de atravessamento pedonal da linha de caminho-de-ferro. 

 

Figura 11.  Elementos estruturantes da ARU 

Fonte: SPI, 2019 

De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) 18, a ARU integra usos do solo distintos que deverão ser 

tidos em conta na caracterização do edificado e do espaço público. A ARU engloba o aglomerado de nível 

1 referente à vila do Bombarral, com áreas de expansão na sua periferia e apresenta ainda espaços com 

aptidão turística assim como um conjunto de espaços culturais (imóveis classificados e de interesse). A 

carta de ordenamento (Figura 12) permite ainda observar, dentro dos limites da ARU, os espaços para 

desenvolvimento de atividades económicas, contíguas ao aglomerado, assim como uma extensão de área 

de proteção do património natural que condiciona a expansão urbana. Estes espaços são essencialmente 

agrícolas (espaço agroflorestal e áreas agrícolas especiais) e naturais (áreas de proteção integral), 

classificados como REN- Reserva Ecológica Nacional e RAN- Reserva Agrícola Nacional. 

                                                                   

18 Plano Diretor Municipal do Bombarral, ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 10/97, publicada no 

Diário da República, 1.ª série — B, n.º 17 de 21 de janeiro de 1997 
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Figura 12.  Excerto da planta de ordenamento do PDM do Bombarral 

Fonte: Município do Bombarral, 1997 
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3.2. Caracterização socioeconómica e urbanística da ARU da vila do Bombarral 

A caracterização socioeconómica e urbanística da ARU da vila do Bombarral, inserida na União de 

Freguesias do Bombarral e Vale Covo, sede de concelho, é feita com base na análise de dados do INE, 

referentes ao Recenseamento Geral da População e Habitação de 2011, desagregados por subsecção 

estatística. Os dados que se apresentam correspondem à melhor aproximação dos limites das subsecções 

estatísticas à área de intervenção, integrando um total de 119 subsecções. 

3.2.1. Caracterização socioeconómica 

Em 2011, residiam na ARU do Bombarral 4.853 indivíduos (47% homens e 53% mulheres), 

correspondendo a cerca de 86% da população total da União de Freguesias do Bombarral e Vale Covo e a 

37% da população concelhia. A população residente na ARU (Figura 13) concentrava-se essencialmente 

nos grupos etários a partir dos 25 anos (74% dos residentes). A população dos 0 aos 13 anos correspondia 

a 15% do total e entre os 14 e os 24 anos a 11%. O índice de envelhecimento na ARU do Bombarral era de 

131,7, ligeiramente inferior ao valor registado no concelho (161,7). 

 

Figura 13.  Estrutura etária da população residente na ARU do Bombarral em 2011 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

Ao nível da composição dos agregados familiares (Tabela 4), verifica-se que, de um total de 1.925 famílias 

clássicas existentes em 2011 na ARU, 56% correspondem a famílias constituídas por uma ou duas pessoas 

e 39% por três ou quatro pessoas. De destacar que 33% das famílias integrava pessoas com mais de 65 

anos de idade, o que coloca em evidência a estrutura etária envelhecida registada nesta área. 

Tabela 4. Composição dos agregados familiares na ARU do Bombarral em 2011 

 
Total de famílias 

clássicas 

Famílias clássicas 
com 1 ou 2 

pessoas 

Famílias clássicas 
com 3 ou 4 

pessoas 

Famílias clássicas 
com pessoas com 

65 e mais anos 

Famílias clássicas 
com pessoas com 
menos de 15 anos 

v.a 1.925 1.078 753 633 538 

v.r 100% 56% 39% 33% 28% 
 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Relativamente ao nível de escolarização da população residente na ARU do Bombarral (Figura 14), é no 

1º ciclo do ensino básico (CEB) completo que se concentra a maior fatia da população (25%). A proporção 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0 - 13 anos

14 - 24 anos

25 - 64 anos

65 e mais anos



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

25 

de população da ARU com o ensino superior completo (10%) é superior à registada a nível concelhio (7%), 

verificando-se o mesmo no que diz respeito à população com o ensino secundário completo (15% na ARU 

e 12% a nível concelhio). De realçar a proporção de população sem qualquer nível de escolaridade 

registado na ARU (3%), substancialmente inferior ao registado à escala do concelho (20%). 

 

Figura 14. Nível de escolaridade da população residente na ARU do Bombarral em 2011 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação 2011 

 

No que diz respeito ao emprego (Tabela 5), 42% da população residente da ARU estava empregada (o 

mesmo valor registado ao nível do concelho), concentrando-se sobretudo no setor terciário (76%), 

seguindo-se o setor secundário (21%) e o primário (4%). Importa ainda referir, de acordo com os dados 

do INE, que mais de metade da população empregada residente na ARU (66%) trabalhava no concelho do 

Bombarral. Com um peso quase equiparado à população empregada, encontra-se a população sem 

atividade económica. 
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Tabela 5. Caracterização da população residente na ARU no que se refere à situação face ao emprego em 2011 

Total de 
população 
residente 

Empregados Desempregados 
Pensionistas 

ou 
reformados 

Sem 
atividade 

económica 

4.853 

42% 
Os 2.022 empregados distribuem-se da 

seguinte forma nos setores de atividade: 

6% 
Os 282 desempregados encontram-

se na seguinte situação: 

21% 37% 
no setor 
primário 

no setor 
secundário 

no setor 
terciário 

Desempregados 
à procura do 1º 

emprego 

Desempregados 
à procura de 

novo emprego 

4% 21% 76% 21% 79% 
 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Considerando tratar-se de uma área demograficamente envelhecida, e de acordo com dados referentes 

a 2011 (INE), 21% da população residente é pensionista ou reformada. Os dados apresentados na Tabela 

5 indicam que 282 pessoas residentes na ARU se encontram em situação de desemprego (21% encontra-

se à procura do 1º emprego e 79% à procura de novo emprego).  

Das 1.925 famílias residentes na ARU do Bombarral, 1.672 não possuía desempregados (Tabela 6), 

existindo 228 famílias com um elemento desempregado e 25 com mais do que um elemento 

desempregado. 

Tabela 6. Situação das famílias clássicas na ARU do Bombarral face ao emprego em 2011 

 
Total de famílias 

clássicas 
Famílias clássicas sem 

desempregados 
Famílias clássicas com 1 

desempregado 

Famílias clássicas com 
mais do que 1 
desempregado 

v.a 1.925 1.672 228 25 

v.r 100% 87% 12% 1% 
 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

3.2.2. Caracterização urbanística 

A caracterização do parque edificado da ARU do Bombarral que a seguir se apresenta é, como 

previamente referenciado, baseada nos dados oficiais do INE de 2011, recolhidos à escala das 119 

subsecções estatísticas que integram a ARU e complementada pela informação recolhida através do 

levantamento direto no terreno, realizado entre abril e maio de 2019. 

Na ARU do Bombarral estavam registados, em termos estatísticos, 1.573 edifícios clássicos. Os edifícios 

existentes na ARU tinham, na sua expressiva maioria, mais de 30 anos, como se verifica pela leitura da 

Tabela 7. Até 1990 haviam sido construídos 1.221 dos 1.573 edifícios clássicos (78% do edificado da ARU), 

o que evidencia a antiguidade do povoamento e do edificado nesta área referente ao núcleo mais antigo 

da vila. Após 1991 e até 2011 foram construídas 352 construções (12% referente ao período 

compreendido entre 1991 a 2000 e 11% referente a 2001 a 2011). 
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Tabela 7. Época de construção dos edifícios da ARU do Bombarral 

 Total (Nº) 
Antes 
1919 

1919 a 
1945 

1946 a 
1960 

1961 a 
1970 

1971 a 
1980 

1981 a 
1990 

1991 a 
2000 

2001 a 
2011 

v.a 1.573 77 175 231 200 298 240 181 171 

v.r 100% 5% 11% 15% 13% 19% 15% 12% 11% 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

Em termos construtivos (Tabela 8), destaca-se a predominância dos edifícios com estrutura de betão 

armado (69%, que corresponde a 1.084 edifícios) seguindo-se, com menor expressão, os edifícios com 

estrutura de paredes de alvenaria com placa (16%), os edifícios com estrutura de paredes de alvenaria 

sem placa (12%) e os edifícios com estrutura de paredes de adobe ou alvenaria de pedra solta (2%). Os 

exemplares em avançado estado de abandono e degradação são diversos e dispersos por toda a ARU 

(Figura 15).  

   

  

   
Figura 15. Exemplos de edifícios com estado crítico de conservação na ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 
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Tabela 8. Tipologias de construção dos edifícios da ARU do Bombarral 

 Total 
Edifícios com 
estrutura de 

betão armado 

Edifícios com 
estrutura de 
paredes de 

alvenaria com 
placa 

Edifícios com 
estrutura de 
paredes de 

alvenaria sem 
placa 

Edifícios com 
estrutura de 

paredes de adobe 
ou alvenaria de 

pedra solta 

Edifícios com 
outro tipo de 

estrutura 

v.a 1.573 1.084 256 191 38 4 

v.r 100% 68,9% 16,3% 12,1% 2,4% 0,3% 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Do total de edifícios clássicos existentes na ARU do Bombarral (Tabela 9), 1.335 são edifícios clássicos com 

um ou dois alojamentos e 220 com três ou mais alojamentos. Em termos morfotipológicos, 33% do total 

de edifícios clássicos com um ou dois alojamentos são isolados, 12% geminados e 40% em banda. 

Tabela 9. Caracterização morfotipológica dos edifícios clássicos da ARU do Bombarral em 2011 

 Total 

Edifícios clássicos com 1 ou 2 alojamentos Edifícios 
clássicos com 

3 ou mais 
alojamentos 

Outros 
edifícios 
clássicos Isolados Geminados Em banda Total 

v.a 1.573 525 188 622 1335 220 18 

v.r 100% 33% 12% 40% 85% 14% 1% 
 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

 

De acordo com os dados do INE, em termos volumétricos, o aglomerado é composto essencialmente por 

edifícios de um ou dois pisos, cerca de 84% do total, sendo os restantes edifícios de 3 ou 4 pisos. Dos 

1.573 edifícios clássicos, 1.377 tinham funções exclusivamente residenciais, 168 principalmente 

residenciais e 28 principalmente não residenciais (Figura 16). 

 

Figura 16. Funções do edificado da ARU do Bombarral em 2011 

Fonte: INE - Recenseamento Geral da População e Habitação, 2011 

Edifícios 
exclusivamente 
residenciais 87%

Edifícios 
principalmente 

residenciais
11%

Edifícios 
principalmente 
não residenciais

2%
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A ARU integra 2.924 alojamentos, dos quais 99,8% correspondem a alojamentos clássicos familiares e 

apenas 0,2% a alojamentos coletivos. Do total de alojamentos familiares, em 2011 registavam-se 594 

vagos (20% do total, um valor superior aos 17,3% registados no concelho). Este dado reforça o cenário 

verificado no levantamento de campo de abril/maio de 2019 e que se ilustra na Figura 15, com registo de 

múltiplos casos de imóveis em avançado estado de degradação. 

Praticamente a totalidade dos alojamentos familiares de residência habitual possuía todas as 

infraestruturas básicas (água, esgotos, retrete e banho), existindo ainda 20 casos sem a totalidade das 

mesmas (banho). A maioria dos alojamentos (Tabela 10) apresentava áreas entre 100 e 200m2 (46%) e 

entre 50 e 100m2 (38%). 

Tabela 10. Alojamentos familiares clássicos de residência habitual – área 

 Total Área até 50 m2 Entre 50 e 100 m2 Entre 100 e 200 m2 Superior a 200 m2 

v.a. 1.918 141 727 882 167 

v.r. 100% 7% 38% 46% 9% 
 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação 2011 

 

De acordo com o levantamento, no que diz respeito aos usos do edificado na ARU do Bombarral (Figura 

17 e Figura 18), 43% dos edifícios destinam-se a habitação, 2% corresponde a edifícios relacionados com 

os serviços e comércio e 6% encontram-se classificadas como “misto” por conciliarem mais do que um 

uso no mesmo edifício, normalmente habitação e/ou comércio e serviços. Destaca-se ainda que 3% 

correspondem a indústrias e armazéns, localizados sobretudo ao longo da linha de caminho-de-ferro, e 

2% a equipamentos. 

Na ARU do Bombarral é possível identificar um conjunto diversificado de equipamentos de utilização 

coletiva compreendendo tipologias diferenciadas, entre as quais se encontram funções de caráter 

administrativo, educativo, cultural, de saúde, de segurança e proteção civil, desportivo, de solidariedade 

e segurança social, entre outros. Verifica-se uma maior concentração de equipamentos nas áreas de 

expansão da ARU, onde se localizam os equipamentos de ensino (Escola Básica e Secundária Fernão do 

Pó e Jardins de Infância), equipamentos desportivos (Pavilhão Municipal e Piscinas Municipais), culturais 

(Círculo de Cultura Musical Bombarralense), equipamentos de saúde (Centro de Saúde), de segurança e 

proteção civil (Bombeiros Voluntários, já fora dos limites da ARU) e serviços de apoio e proteção social 

(Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia e Centro Social e Paroquial do Bombarral). No núcleo antigo 

da vila, na área de aglomerado urbano mais consolidado, encontram-se sobretudo equipamentos 

administrativos (Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Tribunal), culturais (Museu Municipal, Biblioteca 

Municipal, Auditório Municipal, Teatro Eduardo Brazão), equipamentos religiosos (Igreja Matriz e Capela 

Madre de Deus), o Mercado Municipal do Bombarral e a Guarda Nacional Republicana. 
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Figura 17. Tipos de uso do edificado da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

Destaca-se ainda a elevada percentagem de edifícios classificados como “outro” (44%) e que corresponde 

a anexos ou garagens, edifícios devolutos ou elementos que não se encontravam visíveis a partir do 

espaço público. Contudo, importa referir o elevado número de edifícios devolutos que indiciam o 

esvaziamento populacional do núcleo antigo da ARU e também o progressivo declínio do comércio 

tradicional. 
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Habitação 

   
Serviços e Comércio 

   
Misto 

   
Equipamentos 

   
Indústria e armazéns 

Figura 18. Usos do edificado da ARU do Bombarral - exemplos 
Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

O levantamento do estado de conservação do conjunto edificado da ARU sustentou-se na observação 

direta, através da análise dos elementos visíveis do exterior (por exemplo, as fachadas, coberturas e 

caixilharias). Na determinação do estado de conservação do edificado foram considerados os seguintes 

níveis e critérios: 
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▪ Bom: edifício novo ou com obras recentes, que não necessita de intervenção; 

▪ Razoável: edifício que necessita de obras de conservação ligeiras, como pinturas, novas 

caixilharias ou portas; 

▪ Mau: edifício que necessita de obras profundas e de conservação, em que é necessário refazer 

coberturas, telhas, rebocos, pinturas, janelas, portas e que apresenta fissuras profundas, 

associadas a patologias graves; 

▪ Ruína: edifício total ou parcialmente colapsado. 

Importa destacar que a análise realizada serve apenas para se obter uma primeira aproximação global ao 

estado dos edifícios não substituindo as competências da Câmara Municipal no que diz respeito à 

verificação e certificação do estado dos imóveis, de acordo com o Decreto-Lei nº 266-B/2012, de 31 de 

dezembro. 

Na ARU do Bombarral predominam os edifícios com estado de conservação bom (54%) e os edifícios 

classificados como razoável (26%). Seguem-se os edifícios em mau estado de conservação (15%) e em 

ruína (5%). Os edifícios cujo estado de conservação justifica algum tipo de intervenção, ligeira ou 

profunda, distribuem-se sobretudo no núcleo antigo e consolidado da ARU, conforme é possível observar 

na Figura 19. Nesta área coexistem edifícios em bom estado de conservação, com outros em que se 

verificam várias patologias e debilidades. Mais a sul (no Bairro do Cintrão), também se registam alguns 

casos de edifícios em ruína e em mau e razoável estado de conservação, embora de forma mais pontual. 

Por último, nas áreas de expansão urbana a maioria dos edifícios está em bom estado de conservação, 

uma vez que correspondem a construções mais recentes. 

Importa referir que aquando do levantamento, 11 edifícios encontravam-se em obras/construção (1%). 
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Figura 19. Estado de conservação do edificado da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Ao nível do património classificado, nas categorias de Imóvel de Interesse Público (IIP) e Interesse 

Municipal (IM), há a destacar a presença na ARU dos seguintes elementos (Figura 20): 

▪ Palácio Gorjão, também denominado «Palácio dos Coimbras», ou «Palácio da Família Cunha 

Coimbra», classificado como IIP; 

▪ Teatro Eduardo Brazão, classificado como IIP; 
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▪ Capela de São Brás, também denominada «Ermida de São Brás», incluindo o retábulo do altar-

mor e o túmulo de Luiz Henriques, fidalgo da corte de D. João I, integrada no cemitério do 

Bombarral, classificada como IM. 

   
Palácio Gorjão Teatro Eduardo 

Brazão 
Capela de São Brás 

Figura 20. Edifícios classificados na ARU 
Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 e Município do Bombarral 

 

Relativamente ao espaço público, este é definido por todas as áreas públicas exteriores presentes na vila, 

como as ruas, as praças, os largos, os jardins e os parques que contribuem para a definição dos sistemas 

de circulação, lazer e recreio. A ARU é atravessada por importantes eixos rodoviários, nomeadamente a 

EN8 (de norte a sul da ARU) e a EN361 (com ligação à A8 e à área industrial localizada a este da ARU - Zona 

de Atividades Económicas do Polo II). Destaque para a Avenida Vasco Pereira da Conceição, a Avenida Dr. 

Joaquim de Albuquerque e a Rua Dom Nuno Álvares Pereira como importantes vias distribuidoras e a 

Avenida Inocêncio Cairel Simão, Rua da Misericórdia, Rua Luís de Camões e Rua José Veríssimo Duarte 

como importantes vias de ligação entre as áreas mais periféricas (áreas de expansão) e o centro mais 

antigo e consolidado da vila. Contudo, verifica-se a pouca articulação entre o núcleo antigo e a periferia 

da ARU, onde se encontram as novas bolsas habitacionais e os equipamentos públicos conforme 

apresentado anteriormente. Esta pouca articulação também é evidente entre as áreas industriais e o 

centro urbano. 

A análise à Figura 21, referente à rede viária da ARU, permite verificar que predominam os arruamentos 

com circulação rodoviária, o que revela um modelo territorial e de mobilidade essencialmente assente na 

utilização do transporte individual, apesar da existência de alguns arruamentos exclusivamente pedonais. 
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Figura 21. Rede viária da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

O estado de conservação dos arruamentos com circulação rodoviária (Figura 22), classificado nas 

categorias “bom” (não precisa de obras), “razoável” (algumas patologias) ou “mau” (obras profundas), 

assume situações distintas, observando-se o predomínio de arruamentos com um estado de conservação 

bom e razoável. Verificam-se casos pontuais de arruamentos em mau estado de conservação, 

nomeadamente no núcleo urbano consolidado (Rua Heróis de Ultramar, Beco dos Martinhos de Cima e 

parte da Rua do Cotovelo) e na zona mais a sul da ARU (parte da Rua da Paz e arruamentos na zona 

industrial) (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 
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Figura 22. Estado de conservação da rede viária da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 
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Figura 23. Exemplos de arruamentos com circulação rodoviária em mau estado de conservação na ARU do 

Bombarral 
Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Ao nível do estacionamento, verifica-se a existência de várias bolsas de estacionamento formal dentro 

dos limites da ARU assim como ao longo das vias, cujo perfil/largura permite a sua existência. A título de 

exemplo, é possível encontrar espaços de estacionamento formal ao longo da Avenida Inocêncio Cairel 

Simão, Avenida Dr. Joaquim de Albuquerque, Rua da Misericórdia, Rua José Veríssimo Duarte, Praça da 

República, Rua Infante Dom Henrique, Avenida Casimiro da Silva Marques, entre outros arruamentos, 

conforme identificado na Figura 27. 

Das dez bolsas de estacionamento identificadas na Figura 27, existem quatro qualificadas e sem 

necessidade de intervenção: parque de estacionamento junto ao Pavilhão Municipal, parque de 

estacionamento da Rua José Veríssimo Duarte (junto ao SCEB), parque de estacionamento no Largo 25 de 

Abril (junto à Cooperativa Agrícola do Bombarral) e o parque de estacionamento junto à Praça do 

Município (Figura 24). 

   
Figura 24. Exemplos de estacionamento formal na ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

As restantes bolsas de estacionamento necessitam de uma intervenção de requalificação uma vez que 

correspondem a espaços vazios e desqualificados, sem qualquer tipo de arranjo urbanístico (Figura 25). 
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Figura 25. Exemplos de bolsas de estacionamento formal na ARU do Bombarral com necessidade de 

intervenção 
Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Ainda neste contexto, importa destacar situações em que o estacionamento ocorre em lugares informais 

na via pública, nomeadamente nos arruamentos do núcleo mais antigo da ARU e do Bairro do Cintrão 

(Figura 26). 

   
Figura 26. Exemplos de estacionamento informal na ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 
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Figura 27. Rede viária da ARU do Bombarral: estacionamento 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

  
Face a este contexto, verifica-se a necessidade de uma intervenção alargada em matéria de mobilidade, 

na qual se integra a requalificação das bolsas de estacionamento na ARU, a rede de transportes públicos 

e a rede ciclável (a criar) e pedonal. 

A rede pedonal na ARU estrutura-se sobretudo através de passeios ao longo dos arruamentos e em eixos 

exclusivamente pedonais, conforme identificado na Figura 30. A largura das principais vias da ARU 

possibilita a existência de passeios e, em vários casos, dos dois lados da via, resultando na segregação da 

circulação pedonal face à circulação rodoviária (Figura 28). 
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Figura 28. Exemplos de vias segregadas na ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

  
Figura 29. Exemplos de vias exclusivamente pedonais na ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Verifica-se ainda que, em alguns dos arruamentos da ARU do Bombarral, nomeadamente no seu núcleo 

mais antigo e consolidado e também no Bairro do Cintrão, não existem passeios, pelo que a circulação de 

veículos e pessoas é feita no mesmo espaço.  
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Figura 30. Rede pedonal da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

O estado de conservação da rede pedonal (Figura 32) oscila entre o razoável e o bom, apresentando 

algumas debilidades ao nível da manutenção, limpeza e regularização. De acordo com a mesma figura, é 

possível verificar vários casos onde será necessária uma intervenção mais profunda, tendo em vista a 

melhoria do seu estado de conservação (Figura 31). 
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Figura 31. Exemplos de vias com passeios com patologias na ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Apesar da maioria dos passeios existentes estar em bom e razoável estado de conservação, existem casos 

em que o perfil reduzido constitui uma barreira à circulação, tornando essas áreas pouco convidativas 

para deslocações seguras, em especial para crianças, idosos e pessoas com mobilidade condicionada. 

Face a este contexto, importa intervir na requalificação da rede pedonal com vista à criação de um espaço 

público articulado e funcional, no qual a mobilidade sustentável e inclusiva assuma um papel de relevo. 
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Figura 32. Estado de conservação da rede pedonal da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Ao nível da mobilidade, verifica-se também a ausência de ciclovias formais.  

Tendo em consideração a orografia da vila, propícia à criação de uma rede ciclável, seria relevante a 

ligação entre o centro da vila, os espaços de lazer e as áreas de expansão onde se localizam os principais 

equipamentos públicos e espaços de estar e de lazer. De destacar que a autarquia tem em curso um 

projeto de ligação do centro à zona escolar. 
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Relativamente aos espaços públicos, destaca-se a Mata Municipal como o mais importante espaço verde 

da vila, com cerca de quatro hectares de floresta. Destaque ainda para a Praça da República, com cerca 

de 400 m2, como um importante espaço público de utilização coletiva, tendo sido requalificado em 2006. 

A par da escassa arborização das principais vias da ARU, verifica-se o subaproveitamento da frente 

ribeirinha e dos espaços verdes existentes, enquanto elementos naturais de grande importância para o 

equilíbrio urbano e ecológico da vila. 

   
Figura 33. Exemplos de espaços verdes e vias com arborização da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

Enquanto áreas impermeabilizadas, destaca-se a Praça do Município, a Praça José Pereira de Carvalho, o 

Largo dos Aviadores, o Largo de São João e o Largo do Cintrão. Todos estes espaços encontram-se dotados 

de mobiliário urbano (bancos, papeleiras, etc.), o que permite que sejam espaços de estar e de 

convivência. Verificaram-se casos pontuais de mobiliário urbano com algumas patologias (por exemplo, 

bancos partidos ou em mau estado de conservação), existindo a necessidade da sua manutenção e 

melhoria. 

   
Figura 34. Exemplos de espaços de estar (largos/praças) da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 
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Figura 35. Espaços públicos (permeáveis e impermeáveis) da ARU do Bombarral 

Fonte: Levantamento de campo, abril 2019 

 

3.2.3. Condicionantes 

Por restrições de utilidade pública e, de acordo com a legislação em vigor, devem considerar-se as 

limitações sobre o uso, que condicionam a ocupação do território ou constituem servidões administrativas 

e outras restrições de utilidade pública ao uso do solo em domínios vários como o património natural e 

cultural, infraestruturas básicas e equipamentos, entre outros.  
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Na ARU da vila do Bombarral, existem as seguintes condicionantes legais, de acordo com o PDM19: 

▪ Reserva Ecológica Nacional (REN): No território de intervenção, a REN encontra-se no limite este 

da ARU, integrando o curso de água (Rio Real) e o seu leito, áreas máximas de infiltração e as 

suas cabeceiras, o que condiciona a expansão urbana do aglomerado, mas por outro lado, 

constitui uma oportunidade de valorização ambiental e paisagística do património natural. 

Nestes, devem ser respeitados os usos e os limites previstos na legislação da REN e do Domínio 

Público Hídrico;  

▪ Reserva Agrícola Nacional (RAN): O território de intervenção localiza-se totalmente em 

perímetro urbano/ solo urbano, pelo que o mesmo não integra terras ou solos classificados como 

RAN. No entanto, as áreas abrangidas por esta restrição contornam praticamente todo o 

perímetro urbano e delimitam a ARU em todos os pontos (norte, sul, este e oeste).  

▪ Património classificado: Na ARU encontram-se classificados como Imóveis de Interesse Público 

(IIP) o Palácio Gorjão20 e o Teatro de Eduardo Brazão e, como imóvel de interesse municipal (IIM), 

a Capela de São Brás, incluindo retábulo e túmulo21. De acordo com o PDM do Bombarral “Os 

imóveis, conjuntos e sítios classificados como monumento nacional ou imóvel de interesse 

público dispõem sempre de uma zona especial de proteção e, enquanto esta não for 

estabelecida, de uma zona de proteção de 50 m contados a partir dos seus limites exteriores. As 

zonas de proteção ou zonas especiais de proteção aos imóveis classificados como monumento 

nacional ou imóvel de interesse público bem como as dos imóveis em vias de classificação, são 

servidões administrativas nas quais não são permitidas alienações ou a execução de quaisquer 

obras de demolição, instalação, construção, reconstrução, criação ou transformação de zonas 

verdes, bem como qualquer movimento de terras ou dragagens, nem alteração ou diferente 

utilização contrária à traça originária, sem prévia autorização do IPPAR, de acordo com a 

legislação em vigor.” (artigo 16º) 

                                                                   

19 O Plano Diretor Municipal do Bombarral (PDM) foi ratificado através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º10/97 e publicado no Diário da República, I Série B, n.º 17, de 21 de janeiro, encontrando-se atualmente em 

revisão. 
20 Também denominado «Palácio dos Coimbras», ou «Palácio da Família Cunha Coimbra». 
21 Capela de São Brás, também denominada «Ermida de São Brás», incluindo o retábulo do altar-mor e o túmulo de 

Luiz Henriques, fidalgo da corte de D. João I, integrada no cemitério do Bombarral. 
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Figura 36. Excerto da planta de condicionantes do PDM do Bombarral 

Fonte: Município do Bombarral, 1997 
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3.3. Síntese de diagnóstico – Análise SWOT 

Pontos fortes 

Localização e 

acessibilidades 

▪ Localização estratégica no contexto nacional e regional, onde se destaca 

a proximidade à Área Metropolitana de Lisboa (AML) 

▪ Acessibilidade, resultante da existência de eixos de distribuição 

rodoviária e da linha ferroviária com paragem na vila 

Mobilidade ▪ Orografia caracterizada por declives pouco acentuados, propícia à 

intervenção urbanística e à mobilidade pedonal e ciclável 

▪ Movimentos pendulares maioritariamente de curta duração, assentes 

em fluxos que ocorrem dentro da freguesia do Bombarral 

▪ Oferta regular de transporte público (rodoviário e ferroviário) entre o 

Bombarral e a AML, nomeadamente, Lisboa  

Estrutura 

demográfica  

▪ Concentração populacional na sede de concelho, onde se localiza a ARU 

▪ Estrutura populacional com predomínio de população em idade ativa e 

empregada 

Dinâmica 

socioeconómica 

▪ Principal polo de emprego concelhio 

▪ Multiplicidade funcional do centro urbano distribuída por diversas zonas 

da ARU – habitação, comércio, equipamentos e serviços públicos, 

indústria, etc. 

▪ Crescimento do tecido empresarial 

▪ Forte peso dos recursos endógenos na economia local, que alavancam o 

tecido empresarial 

▪ Presença de equipamentos e serviços públicos relevantes na ARU  

▪ Áreas comerciais, designadamente, a Rua do Comércio e as ruas 

adjacentes 

▪ Disponibilização, por parte do município, de apoio ao 

empreendedorismo e ao desenvolvimento económico, através de 

incentivos à atração de investimento privado 

▪ Investimento municipal na regeneração urbana 

Edificado ▪ Estrutura concentrada do aglomerado 

▪ Preponderância de edifícios de baixa volumetria (1 ou 2 pisos) 

essencialmente no núcleo mais antigo da ARU 

▪ Elevado nível de infraestruturação (abastecimento de água, 

saneamento e eletricidade) 
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▪ Valor patrimonial e arquitetónico de alguns edifícios dispersos pela vila  

▪ Predomínio de edificado mais recente, em bom estado de conservação, 

nas áreas periféricas de expansão urbana 

▪ Investimento municipal na regeneração urbana e nos serviços de apoio 

à comunidade 

Espaço público ▪ Riqueza do património natural e da biodiversidade que lhe está 

associada 

▪ Dimensão dos espaços verdes existentes na ARU (Mata Municipal e 

Praça da República) 

▪ Praças e largos com condições adequadas para espaços de encontro e 

lazer da comunidade 

▪ Investimento municipal na regeneração urbana e nos serviços de apoio 

à comunidade 

 

Áreas de melhoria 

Mobilidade ▪ Mobilidade assente na utilização de automóvel 

▪ Inexistência de transportes públicos urbanos 

▪ Inexistência de ciclovias 

▪ Deficiências estruturais nas vias rodoviárias e passeios  

▪ Caminho de ferro como barreira física à articulação funcional dentro da 

ARU 

Estrutura 

demográfica  

▪ Evolução demográfica negativa, acompanhada de um esvaziamento 

populacional mais evidente no núcleo antigo 

▪ Índice de envelhecimento acima da média regional e nacional 

▪ Baixa qualificação da população 

▪ Elevada taxa de abandono escolar 

Dinâmica 

socioeconómica 

▪ Tecido económico local baseado em micro e pequenas empresas  

▪ Baixo dinamismo económico representando 3% do volume de negócios 

da Região Oeste 

▪ Comércio tradicional em declínio 

▪ Pouca articulação entre o núcleo antigo e a sua periferia, onde se 

encontram as novas bolsas habitacionais, os equipamentos públicos e 

áreas industriais 



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

51 

▪ Índice de Poder de Compra (IpC) e ganho médio mensal, inferiores à 

média sub-regional e regional 

Edificado ▪ Parque edificado envelhecido  

▪ Degradação do parque edificado, alguns dos edifícios de elevado valor 

patrimonial  

▪ Elevado número de edificado devoluto, provocado pelo esvaziamento 

populacional da ARU 

▪ Edificado das áreas industriais degradado 

▪ Escassez de estruturas de apoio à atividade económica e cultural  

▪ Indisponibilidade de habitação para arrendar no mercado imobiliário 

Espaço público ▪ Desqualificação e desadequação dos espaços públicos, ocupados 

essencialmente por vias rodoviárias, sem condições para deslocações 

pedonais seguras  

▪ Parques de estacionamento formais e informais sem arranjo urbanístico 

▪ Espaços públicos de encontro e de lazer degradados e pouco atrativos, 

com vegetação escassa 

▪ Frente ribeirinha e espaços verdes subaproveitados, com necessidade 

de manutenção 

▪ Falta de articulação entre os espaços públicos verdes e de lazer e a 

restante malha urbana 

▪ Espaço público pouco adaptado à população mais envelhecida e com 

mobilidade reduzida 

▪ Prevalência da recolha indiferenciada de resíduos sólidos urbanos, face 

à recolha seletiva 

 

Complementarmente aos pontos fortes e áreas de melhoria, considera-se relevante identificar as 

oportunidades que refletem as influências externas positivas que importa aproveitar, e as ameaças que 

se deve prevenir. É neste contexto de análise, que se define o enquadramento da estratégia específica 

para o território. 

Ameaças 

▪ Especulação imobiliária elevada e reduzida oferta de habitação, provocando um aumento do 

preço dos imóveis (venda e arrendamento) 

▪ Aprofundamento das problemáticas sociais, aumentando a marginalidade e outros problemas 

urbanos 
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▪ Concorrência de concelhos limítrofes no que se refere à capacidade de fixação de residentes 

(função residencial) e de visitantes (função turística) 

 

Oportunidades 

▪ Disponibilidade de incentivos à reabilitação urbana por via da delimitação das ARU 

▪ Disponibilidade de programas e instrumentos de apoio à habitação (reabilitação, aquisição, 

arrendamento) 

▪ Diversidade de políticas complementares à reabilitação urbana, com incidência em domínios 

sociais e económicos 

▪ Contexto económico favorável ao investimento privado 

▪ Proximidade do grande mercado metropolitano e respetivos serviços 
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4. Estratégia territorial e operacional 

O diagnóstico apresentado no capítulo anterior retrata a ARU da vila do Bombarral sob o ponto de vista 

estrutural e funcional, evidenciando um conjunto de desafios socioeconómicos, urbanísticos e ambientais 

que se colocam a médio e longo prazo, e que poderão por em causa o desenvolvimento sustentável do 

território. Neste contexto, constituem bases de reflexão para a definição estratégica da ORU do 

Bombarral, os seguintes desafios: 

• O crescente envelhecimento da população residente acompanhado de um esvaziamento do 

núcleo antigo, onde se verifica uma elevada concentração de população idosa; 

• A degradação e abandono do edificado do núcleo antigo; 

• A degradação e abandono de unidades industriais e armazéns da ARU, com especial 

concentração a sul; 

• A desqualificação de espaços de circulação viária e pedonal; 

• A desarticulação funcional entre o núcleo antigo e as áreas periféricas da vila (núcleos 

habitacionais, áreas industriais, áreas naturais e equipamentos públicos); 

• O reduzido dinamismo económico, com reflexo no comércio tradicional em declínio;  

• A inexistência de uma rede conexa e contínua de espaços verdes e espaços públicos de encontro 

e de lazer; 

• O subaproveitamento do rio e do meio natural envolvente como elemento de valorização e 

qualificação urbana. 

De acordo com o RJUE22, a definição estratégica da ORU prevê ainda que sejam considerados os 

instrumentos de planeamento de escala supramunicipal e municipal, assim como outros planos e 

programas estratégicos relevantes. Neste contexto consideram-se: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT): concretiza, à escala 

nacional, as opções europeias de desenvolvimento territorial e estabelece o quadro de 

referência para os restantes Instrumentos de Gestão Territorial (IGT). O PNPOT identifica um 

conjunto de opções estratégicas territoriais para a Região Oeste e Vale do Tejo, tirando partido 

da sua plena integração na grande região funcional de Lisboa, constituindo um elemento basilar 

do desenvolvimento da Área Metropolitana de Lisboa.  De entre as 13 opções de 

desenvolvimento previstas no PNPOT para a Região Oeste e Vale do tejo, destacam-se as 

seguintes, cuja intervenção está alinhada com a ORU do Bombarral: 

                                                                   

22 “Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e de revitalização da área de reabilitação urbana, compatíveis 

com as opções de desenvolvimento do município” (RJUE, artigo 33º) 
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o Promover um sistema de mobilidade e transportes mais eficaz, eficiente e sustentável 

ao serviço da estruturação do sistema urbano sub-regional. 

o Estruturar o sistema urbano sub-regional, articulando e dando coerência a quatro 

subsistemas, entre eles, o eixo Torres Vedras ‑ Caldas da Rainha ‑ Alcobaça. 

o Definir um modelo sustentável de desenvolvimento turístico tirando partido das 

singulares condições naturais do Oeste, do Tejo requalificado e da rede urbana e criar 

condições para a sua concretização no quadro dos instrumentos de gestão do território. 

o Implementar as infraestruturas ambientais que minimizem as agressões das atividades 

económicas, em particular sobre os recursos hídricos. 

o Promover a valorização das paisagens e dos enquadramentos cénicos enquanto traço 

de identidade e de qualificação de cada uma das sub-regiões, em particular protegendo-

as das agressões da urbanização e da edificação dispersa. 

o Reforçar a proteção do património natural – água, floresta, espaços naturais protegidos. 

o Promover a valorização das paisagens e dos enquadramentos cénicos enquanto traço 

de identidade e de qualificação de cada uma das sub-regiões, em particular protegendo-

as das agressões da urbanização e da edificação dispersa. 

o Reforçar a proteção do património natural – água, floresta, espaços naturais protegidos. 

o Estimular o surgimento de redes de valorização do património histórico, cultural 

(material e imaterial) e natural. 

 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT): 

corresponde à referência para o planeamento do desenvolvimento territorial da região e foi 

elaborado segundo o objetivo geoestratégico de a afirmar como “um dos territórios mais 

qualificados, atrativos e produtivos do país, combinando: 

a) Excelência dos seus diversificados sistemas naturais e patrimoniais, paisagens e 

culturas; 

b) Recursos humanos, científicos e organizacionais qualificados; 

c) Reforçadas acessibilidades e conexões que lhe conferem uma nova centralidade 

nacional e relevância internacional; 

d) Atividades agrícolas, florestais, industriais, centros logísticos e serviços com elevado 

grau de inovação, tecnologia e conhecimento; 

e) Fixação de novos residentes e talentos, relevantes eventos culturais e de lazer, e ainda, 

elevado número de visitantes, propiciando, desta forma, um modelo de desenvolvimento 

sustentável, apreciada qualidade de vida, governabilidade consistente e coesão e 

tolerância sociais distintas, a caminho da sociedade do conhecimento”. 
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Constituindo um centro urbano complementar, com forte presença no subsistema Torres Vedras 

‑ Caldas da Rainha ‑ Alcobaça, considera-se que as intervenções previstas na ORU do Bombarral 

estejam alinhadas com o eixo estratégico 2 “Potenciar as Vocações Territoriais num Quadro de 

Sustentabilidade Ambiental” e 3 “Concretizar a Visão Policêntrica e Valorizar a Qualidade de Vida 

Urbana”, no sentido de concretizar o modelo territorial previsto (Figura 37), que traduz 

espacialmente as opções estratégicas de Base Territorial. 

 
Figura 37. Modelo territorial da Região Oeste e Vale do Tejo 

Fonte: PROT-OVT, 2009 

 

- Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região Oeste (EIDT): corresponde ao 

documento estratégico que estabelece as opções de desenvolvimento para a Região Oeste no 

horizonte temporal 2014-2020, prevendo alcançar a seguinte visão: “Em 2020, o Oeste deve 

afirmar-se como uma região global que potencia os seus recursos humanos, agrícolas e marinhos 

através do equilíbrio entre processos criativos, inovadores e sustentáveis e que, 

cumulativamente, garante a qualidade de vida e o aumento da cadeia de valor das dinâmicas 

empresariais”.  

A estratégia assumida neste documento fundamenta-se em 3 eixos de especialização e 9 eixos 

temáticos, onde se inclui o eixo 6 “Regeneração Urbana e Mobilidade” que tem como objetivo 

garantir a gestão sustentável e inclusiva dos espaços urbanos e a adaptabilidade e eficiência dos 

sistemas de mobilidade. Neste âmbito destacam-se os seguintes objetivos estratégicos com 

alinhamento com a ORU do Bombarral: 
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o Valorizar a complementaridade entre espaços urbanos e rurais numa lógica de 

sustentabilidade do território, apostando na interdependência das funções de cada um 

e na preservação das suas identidades, permitindo o desenvolvimento e crescimento de 

ambos e não apenas do primeiro (urbano); 

o Promover a competitividade territorial em harmonia com a sustentabilidade e o 

ordenamento do território, de acordo com os instrumentos existentes, nomeadamente 

o PROT;  

o Apoiar e implementar programas de regeneração urbana com intervenções públicas e 

privadas complementares, garantindo que ambas são executadas e apoiadas e que 

assim se garantem os adequados padrões e qualidade vida; 

o Promover estratégias integradas de desenvolvimento urbano/rural sustentável, através 

de políticas adequadas de ordenamento do território e urbanismo no sentido de 

melhorar a eficiência energética da ocupação humana;  

o Promover a mobilidade inter e intra concelhia por via da intermodalidade, sempre que 

possível através de redes de transportes públicos – desenvolver plano de mobilidade 

regional e planos de mobilidade urbanos; 

o Utilizar as TIC para o desenho de plataformas que permitam aos cidadãos ter acesso a 

serviços e a informação útil para gerir o seu dia-a-dia de forma mais inteligente e 

sustentável [serviços e informação relacionada com utilização de equipamentos, 

transportes (apostar em Sistemas Flexíveis de Transporte - SFT), desmaterialização de 

serviços públicos, etc.]; 

o Promover a investigação e o teste de novas técnicas de construção sustentável, modelos 

de gestão de fluxos de pessoas e mercadorias à escala da cidade e do bairro – sistemas 

de gestão de mobilidade, de consumos, de horários, etc.; 

o Revitalizar o sistema de apoio à mobilidade elétrica e introduzir gradualmente veículos 

menos poluentes, nomeadamente as frotas das entidades da administração pública 

regional e local. 

 

- Plano Estratégico do concelho do Bombarral: Alinhado com a EIDT do Oeste, o Plano Estratégico 

do concelho prevê uma abordagem integrada em diversos domínios no sentido de alcançar a 

visão seguinte: “Em 2020, Bombarral deverá afirmar-se como um território rural de múltiplas 

oportunidades através da valorização dos seus recursos endógenos, da sua identidade e da 

aposta em dinâmicas socioeconómicas e empresariais inovadoras capazes de fixar população e 

atrair investimento.” Para cumprir este desígnio, é considerada prioridade a aposta na 

“Regeneração do ambiente urbano e natural e eficiência energética”, com o objetivo de 

promover o equilíbrio entre espaços urbanos e rurais e fomentar a eficiência na utilização dos 

recursos, nomeadamente ao nível da emissão com GEE (gases com efeitos de estufa), o que se 
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materializa num conjunto de programas, entre os quais, o “P4. Programa de Valorização 

Territorial e Sustentabilidade” e, complementarmente, o “P3. Programa de reforço da identidade 

local e qualidade de vida”. 

 

- Plano Diretor Municipal do Bombarral (PDM): corresponde ao instrumento de planeamento 

territorial que, com base na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a estrutura espacial, 

a classificação do solo, bem como os parâmetros de ocupação, a implantação dos equipamentos 

sociais e desenvolve a qualificação dos solos urbano e rural, apresentando os seguintes objetivos 

estratégicos: 

o A conservação dos recursos naturais; 

o O equilíbrio da rede urbana; 

o A educação e formação integradas; 

o A planificação e ordenamento sistematizados; 

o A promoção da visitação e das atividades de recreio e lazer; 

o A dinamização da estrutura económica; 

o O apoio ao desenvolvimento local. 

 

- Plano de Ação para a Regeneração Urbana do centro urbano de Bombarral (PARU): documento 

estratégico que objetiva o desenvolvimento de uma intervenção integrada de regeneração 

urbana no território da sede de concelho nas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) delimitadas. 

Assumindo que o PARU prevê articulações com outros instrumentos e o alinhamento dos 

objetivos estratégicos definidos na ARU, o município estabelece para efeitos de regeneração 

urbana: 

o Reabilitar o tecido urbano degradado ou em degradação; 

o Reabilitar edifícios que se encontram degradados ou funcionalmente inadequados; 

o Requalificar espaços verdes e espaços urbanos desorganizados e sem condições para 

a circulação de cidadãos com mobilidade condicionada; 

o Promover a refuncionalização de edifícios, equipamentos, espaços de valor 

arquitetónico e cultural e de espaços públicos coletivos, promovendo o seu potencial 

para atrair funções urbanas inovadoras e competitivas; 

o Modernizar infraestruturas; 

o Promover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e económica dos espaços 

urbanos; 

o Garantir o princípio da sustentabilidade, garantindo que as intervenções assentam 

num modelo financeiramente sustentável e equilibrado; 
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o Fomentar a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e 

privados; 

o Qualificar e integrar as áreas urbanas especialmente vulneráveis, promovendo a 

inclusão social e coesão territorial; 

o Incentivar a iniciativa privada, direta e indiretamente, a uma intervenção pró-ativa, 

sustentada e de valor acrescentado. 

A construção da estratégia territorial e operacional integra os seguintes níveis: a visão que define o que 

se pretende alcançar com a implementação da operação de reabilitação urbana num horizonte temporal 

de curto/médio prazo (ponto 4.1). Consequentemente, desta decorrem diferentes eixos e objetivos 

estratégicos (ponto 4.2.) que sustentam as principais opções de intervenção (ponto 4.3). 

 

4.1. Visão 

A reabilitação urbana constitui um importante estímulo ao desenvolvimento urbano e socioeconómico 

de um território, pelo seu caráter integrador e abrangente, na medida em que prevê a melhoria das 

condições e qualidade de vida da população, com um importante impacto na qualidade do ambiente 

urbano, e consequentemente, com efeitos multiplicadores na competitividade do território. 

Importa, agora, definir uma estratégia territorial e operacional que dê resposta às questões e desafios 

identificados no diagnóstico, num processo integrador das diversas funções atribuídas à vila do Bombarral 

como sede de concelho, identificando o papel deste núcleo urbano no quadro local, regional e nacional, 

tendo em consideração as diretrizes dos documentos estratégicos apresentados. Destaca-se o papel da 

vila do Bombarral na consolidação da rede urbana local, sendo a sede de concelho e, a nível regional, a 

sua função na estruturação do subsistema urbano de Torres Vedras ‑ Caldas da Rainha ‑ Alcobaça, 

fundamental para o reforço da conectividade urbana e para a dinamização de um policentrismo regional. 

Deste modo, pretende-se definir uma visão de futuro, entendida como o cenário prospetivo que se 

pretende alcançar, conducente com a abordagem estratégica que se pretende implementar através da 

ORU.  

Desta reflexão, surge a seguinte visão clara do que se pretende alcançar em termos de desenvolvimento 

urbano no concelho do Bombarral: 

Afirmar a vila do Bombarral como um polo urbano qualificado, sustentável e conectado, que valoriza 

a sua comunidade, património e identidade. 

 

Considerando a dimensão e multifuncionalidade da ARU do Bombarral, esta visão contempla um conjunto 

de dimensões que importa considerar tendo em vista o desenvolvimento sustentável da vila e a conexão 
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das diversas áreas que se encontram atualmente pouco integradas, tornando-o pouco coeso. Trata-se de 

uma visão que valoriza o papel da reabilitação urbana como ativadora do desenvolvimento e 

competitividade da vila do Bombarral, tendo por base os princípios da sustentabilidade, da coesão social 

e da conectividade intra e extramunicipal. 

 

4.2. Eixos e objetivos estratégicos de reabilitação 

A prossecução desta visão de futuro, prevê uma intervenção integrada, assente em 4 eixos estratégicos 

(EE). A cada EE está associado um conjunto de objetivos, gerais e específicos, que se materializam numa 

carteira detalhada de projetos estruturantes e respetivas ações (ponto 4.3). 

 

Figura 38. Eixos estratégicos 

Fonte: SPI, 2019 

 

A estratégia territorial e operacional prevê a concretização de uma intervenção integrada de reabilitação 

urbana na ARU do Bombarral, tendo em vista a melhoria do ambiente urbano por via da reabilitação e 

requalificação do parque edificado, assim como dos equipamentos e espaços públicos de utilização 

coletiva, complementadas por ações imateriais de ativação e mobilização da comunidade nas mais 

diversas áreas: económica, social, cultural e ambiental. 

De seguida apresenta-se, em maior detalhe, cada um dos eixos estratégicos e os respetivos objetivos 

específicos. 

Eixo 1. Fomentar a 
ligação entre núcleos 

estratégicos do 
centro urbano e 

promover a 
mobilidade 
sustentável  

BOMBARRAL 
+PERTO

Eixo 2. Promover a 
sustentabilidade e 

diversidade 
ambiental e 

ecológica 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL

Eixo 3. Revitalizar o 
tecido económico e 

cultural local 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO

Eixo 4. Qualificar o 
ambiente urbano e 

promover a 
cidadania, a 

socialização e a 
inclusão social  
BOMBARRAL
+INCLUSIVO
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Eixo 1. Fomentar a ligação entre núcleos estratégicos do centro urbano e promover a mobilidade 

sustentável BOMBARRAL +PERTO 

Acompanhando o processo de expansão urbana, o núcleo antigo sofreu um esvaziamento populacional, 

devido à deslocalização da população para a periferia o que originou o crescimento de novas bolsas 

habitacionais. Apesar desta mudança, os fluxos diários continuam a efetuar-se maioritariamente com 

viatura própria: de acordo com os dados dos últimos Censos (INE, 2011), na freguesia do Bombarral, o 

automóvel ligeiro é o meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares, seja como condutor 

(46%) seja como passageiro (16%). As deslocações a pé correspondem a 27% do total e as de bicicleta 1%, 

um valor residual.  

No contexto da mobilidade é ainda possível verificar a existência de várias lacunas no que respeita à 

intermodalidade e à oferta de transportes públicos urbanos, o que favorece a utilização do automóvel 

particular. 

Perante os atuais desafios ambientais, este retrato é demostrador da insustentabilidade neste campo, 

sendo premente promover a mobilidade suave e apoiar a redução do uso do automóvel em deslocações 

dentro da vila. Para tal, está prevista a implementação de quatro projetos estruturantes com enfoque na 

mobilidade sustentável, que permitam proporcionar condições para a utilização de modos suaves e de 

transportes públicos, assim como uma melhor coexistência entre automóvel, peão e ciclista, assegurando 

melhores condições de segurança na circulação interna na ARU e uma maior fruição no núcleo antigo e a 

respetiva articulação com outras áreas de expansão urbana, da periferia. 

Refere-se ainda a proximidade à Área Metropolitana de Lisboa, um dos principais polos empregadores, e 

que tem motivado o aumento dos fluxos pendulares entre Lisboa e o Bombarral de comboio, mas 

principalmente, de autocarro, com dezenas de carreiras diárias, o que constitui uma oportunidade de 

alavancar o desenvolvimento territorial, tendo por base um modelo sustentável de mobilidade. 

Neste contexto, o presente eixo integra os seguintes Objetivos específicos: 

Oe1. Promover a articulação e conexão dos diversos núcleos da vila; 

Oe2. Melhorar a acessibilidade da vila através da introdução de transportes públicos urbanos; 

Oe3. Ordenar e qualificar as vias, passeios e passadeiras para otimização dos fluxos de circulação;  

Oe4. Reduzir a utilização do automóvel privado; 

Oe5. Incrementar a mobilidade pedonal e os meios suaves nas deslocações internas; 

Oe6. Reforçar a intermodalidade; 

Oe7. Reduzir a poluição atmosférica e sonora. 
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Eixo 2. Promover a sustentabilidade e diversidade ambiental e ecológica BOMBARRAL +SUSTENTÁVEL 

A melhoria do ambiente urbano na ARU exige um trabalho de fortalecimento da estrutura ecológica, 

tirando partido das áreas verdes existentes (com destaque para a Mata Municipal e a Praça da República), 

mas que são insuficientes e não apresentam atualmente um modelo de rede que se adeque ao equilíbrio 

e sustentabilidade do ambiente urbano. Neste contexto, o presente eixo assume a premissa de criar um 

centro urbano mais sustentável, com a consolidação de uma estrutura verde urbana coerente e adequada 

ao espaço. Para tal prevê-se a implementação de um conjunto de projetos estruturantes de valorização 

da paisagem e penetração dos espaços naturais nas áreas mais consolidadas do aglomerado, criando 

corredores verdes que definam faixas contínuas de proteção da biodiversidade e melhoria da qualidade 

do ambiente urbano e permitindo o seu usufruto por parte da população residente e visitante. Uma das 

propostas estruturantes assenta na requalificação paisagística de diversas praças, largos e avenidas de 

ligação e a criação de um parque ribeirinho.   

Complementarmente, é também essencial a aposta na sensibilização da comunidade para a proteção do 

ambiente e sustentabilidade. A importância de tornar a cidade num elemento em equilíbrio com o meio 

ambiente que a suporta e envolve é essencial, prevendo-se uma forte aposta na mobilização da 

comunidade, através da dinamização de ações de sensibilização ambiental, em que a Mata Municipal será 

um espaço privilegiado para estas iniciativas. 

O presente eixo integra os seguintes Objetivos específicos: 

Oe8. Proteger e qualificar os espaços verdes existentes, potenciando o seu usufruto pela 

comunidade; 

Oe9. Melhorar a qualidade ambiental através da criação de uma estrutura verde urbana que garanta 

o equilíbrio ecológico; 

Oe10. Garantir a conservação da biodiversidade e a valorização dos recursos naturais; 

Oe11. Sensibilizar a população para os comportamentos sustentáveis e boas práticas ambientais. 

 

Eixo 3. Revitalizar o tecido económico e cultural local BOMBARRAL +COMPETITIVO 

A expansão urbana resultou no esvaziamento populacional e no abandono/desativação ou relocalização 

de indústrias e armazéns que se encontravam no núcleo mais antigo, e de outras atividades económicas.  

Uma das consequências visíveis deste fenómeno corresponde à diminuição do dinamismo económico nas 

ruas com uma função claramente comercial, como é o caso da rua do Comércio. Atualmente, é possível 

encontrar diversos edifícios cujos pisos térreos se encontram desocupados, apesar de se encontrarem 

numa localização privilegiada em termos comerciais. 

Para contrariar esta tendência considera-se premente que a ORU integre ações direcionadas para a 

revitalização económica, através de uma aposta na cultura e no conhecimento, os principais veículos para 
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a competitividade territorial. Para tal, prevê-se a requalificação de edifícios-âncora que permitam criar 

um conjunto de estruturas de apoio, inexistentes no território, que permitam apoiar a comunidade local 

(reabilitação de imóvel para instalação de Loja do Cidadão), mas também estruturas de suporte ao tecido 

económico local (reabilitação do Mercado Municipal e reabilitação da antiga escola para criação de um 

espaço multifuncional) e âncoras de inovação como será o RochaCenter. Numa perspetiva turística, de 

valorização do património e produtos locais de qualidade, está também prevista a criação de um Centro 

Lúdico e Turístico - à Descoberta da Pera Rocha através da refuncionalização e adaptação de edifício da 

ASAGRO.  

Muitas das apostas presentes neste eixo prendem-se com a valorização/capitalização do produto mais 

reconhecido do território, a pera rocha, um produto de qualidade que constitui o ex-libris do concelho 

com forte impacto na dinamização económica local. 

Para além da requalificação e refuncionalização de edifícios como âncoras de novas dinâmicas 

socioeconómicas e culturais, este eixo integra a aposta no reforço da multifuncionalidade da ARU através 

da dinamização do comércio e dos serviços de proximidade, assim como da mobilização da comunidade 

para iniciativas culturais de valorização da identidade local, promovendo produtos de qualidade que 

alavanquem o tecido económico local e regional, como é o caso da pera rocha e do vinho. 

Neste eixo elencam-se os seguintes Objetivos específicos: 

Oe12. Reabilitar edifícios públicos e equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação 

e promover a sua refuncionalização para a prestação de serviços diferenciados; 

Oe13. Reforçar a rede de estruturas de apoio à dinamização económica e cultural; 

Oe14. Reforçar lógicas multifuncionais na ARU; 

Oe15. Revitalizar e qualificar o comércio local, reforçando as relações de proximidade com a 

comunidade; 

Oe16. Incentivar a inovação e a transferência de conhecimento para o tecido económico local, 

apoiando a densificação da base económica; 

Oe17. Promover a inclusão social através da cultura e da valorização da identidade local;  

Oe18. Valorizar os produtos locais e apoiar a dinâmica dos agentes locais. 

  

Eixo 4. Qualificar o ambiente urbano e promover a cidadania, a socialização e a inclusão social 

BOMBARRAL+INCLUSIVO 

A deslocação da população residente para as zonas mais periféricas, onde a habitação e os terrenos estão 

disponíveis a valores mais baixos e com áreas mais generosas, teve consequências para o núcleo antigo 

resultando na degradação e abandono do parque edificado e na desertificação de diversas zonas. No 

sentido de travar esta tendência considera-se importante qualificar o ambiente urbano através da 
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reabilitação do edificado (público e privado) e do espaço público, de modo a atrair e fixar a população e 

revitalizar as atividades económicas, em torno de novas funcionalidades.  

A promoção da função residencial passa pela reabilitação dos núcleos edificados degradados através do 

incentivo à melhoria das condições de habitabilidade, gerando novos modelos habitacionais e urbanos 

que respondam ao modo de vida atual, tirando partido da proximidade à Área Metropolitana de Lisboa 

que se afirma como principal polo empregador. É neste contexto que, a par da necessidade urgente de 

melhorar as condições de habitabilidade na ARU do Bombarral, surge a oportunidade de qualificar o 

parque edificado para responder à previsão de crescimento da procura de habitação para venda e/ou 

arrendamento. Refere-se ainda o facto de predominarem, na ARU do Bombarral, habitações de traça 

tradicional, maioritariamente com 1 a 2 pisos, o que torna o aglomerado atrativo, bastante distinto dos 

centros urbanos da AML cujo parque edificado é constituído essencialmente por prédios de grande 

dimensão, pouco desafogados e espaço público de lazer escasso. 

Numa perspetiva de fomento da multifuncionalidade e incremento do sentimento de pertença através de 

uma maior utilização e dinamização dos espaços urbanos, as ações devem apostar na consolidação do 

papel da vila do Bombarral como centro urbano agregador de várias funções urbanas (residencial, 

comercial, industrial, cultural, de lazer, etc.). Importa por isso reforçar a importância de intervenção no 

espaço público, tornando-o mais moderno e atrativo, transformando-o num motor de qualificação 

urbana, na medida em que é a âncora de encontro e socialização da comunidade. 

Refere-se também, no âmbito deste eixo, a necessidade de reabilitação dos Paços do Concelho e do 

Palácio do Gorjão, elementos estruturantes do aglomerado e a intervenção no Bairro do Cintrão, pelas 

suas particularidades, na medida em que este constitui um núcleo habitacional bem definido, mas pouco 

integrado na restante malha urbana e que revela ainda debilidades estruturais no que diz respeito à 

acessibilidade, assim como a necessidade de reforçar a coesão social. 

Neste contexto, são Objetivos específicos, os seguintes: 

Oe19. Incentivar e apoiar a reabilitação de edificado privado; 

Oe20. Adequar o edificado antigo aos novos modelos habitacionais; 

Oe21. Atrair e fixar novos residentes; 

Oe22. Promover a coesão e sentido de comunidade e pertença através de espaços públicos 

qualificados; 

Oe23. Reforçar o envolvimento e participação ativa dos cidadãos na vida da comunidade; 

Oe24. Promover a valorização do património local e identitário; 

Oe25. Melhorar os acessos locais no interior da ARU, concretizando uma malha urbana coerente que 

permita ligações diretas a diferentes áreas residenciais. 
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4.3. Projetos estruturantes e esquema territorial de intervenção 

Tendo em consideração que a Operação de Reabilitação Urbana sistemática consiste numa “intervenção 

integrada de reabilitação urbana de uma área, dirigida à reabilitação do edificado e à qualificação das 

infraestruturas, dos equipamentos e dos espaços verdes e urbanos de utilização coletiva, visando a 

requalificação e revitalização do tecido urbano”, é identificado um conjunto de projetos estruturantes 

que incidem sobre as diversas dimensões prioritizadas nos quatro eixos estratégicos, nomeadamente, 

física e ambiental, económica, social e cultural. 

Neste enquadramento são apresentados 11 projetos estruturantes que se destacam pela sua capacidade 

de impulsionar um processo de regeneração e revitalização da vila do Bombarral, permitindo gerar 

dinâmicas urbanas que se espera que alavanquem outros investimentos, sejam eles públicos, sejam 

privados, de forma ordenada, coerente e sustentável. 
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Tabela 11. Estratégia Territorial e Operacional da ORU do Bombarral: Eixos estratégicos, objetivos específicos e projetos estruturantes 

 
VISÃO 

Afirmar a vila do Bombarral como um polo urbano qualificado, sustentável e conectado, que valoriza a sua comunidade, o seu património e a sua identidade. 

Ei
xo

s 

Es
tr

at
ég

ic
o

s Eixo 1. Fomentar a ligação entre 
núcleos estratégicos do centro urbano 
e promover a mobilidade sustentável   

BOMBARRAL +PERTO 

Eixo 2. Promover a sustentabilidade e 
diversidade ambiental e ecológica 

BOMBARRAL +SUSTENTÁVEL 

Eixo 3. Revitalizar o tecido económico e cultural 
local  

BOMBARRAL +COMPETITIVO 

Eixo 4. Qualificar o ambiente urbano e 
promover a cidadania, a socialização e a 

inclusão social   

BOMBARRAL +INCLUSIVO 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Oe1. Promover a articulação e conexão 

dos diversos núcleos da vila; 

Oe2. Melhorar a acessibilidade da vila 

através da introdução de transportes 

públicos urbanos; 

Oe3. Ordenar e qualificar as vias, 

passeios e passadeiras para otimização 

dos fluxos de circulação;  

Oe4. Reduzir a utilização do automóvel 

privado; 

Oe5. Incrementar a mobilidade 

pedonal e os meios suaves nas 

deslocações internas; 

Oe6. Reforçar a intermodalidade; 

Oe7. Reduzir a poluição atmosférica e 

sonora. 

 

Oe8. Proteger e qualificar os espaços verdes 

existentes, potenciando o seu usufruto pela 

comunidade; 

Oe9. Melhorar a qualidade ambiental 

através da criação de uma estrutura verde 

urbana que garanta o equilíbrio ecológico; 

Oe10. Garantir a conservação da 

biodiversidade e a valorização dos recursos 

naturais; 

Oe11. Sensibilizar a população para os 

comportamentos sustentáveis e boas 

práticas ambientais. 

 

Oe12. Reabilitar edifícios públicos e 

equipamentos devolutos e/ou em mau estado de 

conservação e promover a sua refuncionalização 

para a prestação de serviços diferenciados; 

Oe13. Reforçar a rede de estruturas de apoio à 

dinamização económica e cultural; 

Oe14. Reforçar lógicas multifuncionais na ARU; 

Oe15. Revitalizar e qualificar o comércio local, 

reforçando as relações de proximidade com a 

comunidade; 

Oe16. Incentivar a inovação e a transferência de 

conhecimento para o tecido económico local, 

apoiando a densificação da base económica; 

Oe17. Promover a inclusão social através da 

cultura e da valorização da identidade local;  

Oe18. Valorizar os produtos locais e apoiar a 

dinâmica dos agentes locais. 

Oe19. Incentivar e apoiar a reabilitação de 

edificado privado; 

Oe20. Adequar o edificado antigo aos 

novos modelos habitacionais; 

Oe21. Atrair e fixar novos residentes; 

Oe22. Promover a coesão e sentido de 

comunidade e pertença através de 

espaços públicos qualificados; 

Oe23. Reforçar o envolvimento e 

participação ativa dos cidadãos na vida da 

comunidade; 

Oe24. Promover a valorização do 

património local e identitário; 

Oe25. Melhorar os acessos locais no 

interior da ARU, concretizando uma malha 

urbana coerente que permita ligações 

diretas a diferentes áreas residenciais 

P
ro

je
to

s 
Es

tr
u

tu
ra

n
te

s P1. Programa “Plano B” 
P5. Rede de corredores verdes do 
Bombarral 

P7. Rede de espaços de ativação económica e 
cultural 

P9. Programa de reabilitação do edificado 
“Bombarral com Vida” 

P2. Sistema Urbano Multimodal do 
Bombarral 

P6. Programa de ativação ambiental 
P8. Programa de dinamização do comércio e da 
identidade local 

P10. Programa de requalificação e 
dinamização da rede de espaços públicos 

P3. Sistema urbano de mobilidade 
ciclável 

  P11. Reabilitação do Bairro do Cintrão 

P4. Sistema urbano de mobilidade 
pedonal 

   

 



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

66 

4.4. Exemplos inspiradores no âmbito da reabilitação urbana 

Tendo por base o aprofundado conhecimento da ARI da vila e a estratégia preconizada de reabilitação, 

assente em quatro eixos estratégicos, considerou-se pertinente realizar um trabalho de pesquisa de boas 

práticas e exemplos inspiradores que possam auxiliar o processo de implementação do PERU. Neste 

contexto, apresenta-se, por eixo estratégico, um conjunto de exemplos que apresentam correlações com 

os projetos estruturantes propostos no presente Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU da 

vila do Bombarral (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Exemplos de boas práticas 

Boas Práticas 

Eixos estratégicos  

Eixo I. Fomentar a ligação 
entre núcleos estratégicos 

do centro urbano e 
promover a mobilidade 

sustentável BOMBARRAL 
+PERTO 

Eixo II. Promover a 
sustentabilidade e 

diversidade ambiental 
e ecológica 

BOMBARRAL 
+SUSTENTÁVEL 

Eixo III. 
Revitalizar o 

tecido económico 
e cultural local 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 

Eixo IV. Qualificar o 
ambiente urbano e 

promover a cidadania, a 
socialização e a inclusão 

social BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

Bicipolitana + ++ ++ ++ ++ +    +  

Bike Bus, Pedi/Walking Bus  ++ ++ +  +      

Móvete ++ ++ ++ ++ ++ +      

Linha Azul - Pantufinhas + + + ++        

Agostinhas – bicicletas urbanas 
e rede de ciclovias de Torres 
Vedras  

+ ++ + +  +      

Renaturalização do Rio Aire     ++ +      

Parque de Escultura 
Contemporânea de Almourol 

  
 ++ ++ + + +  +  

Mochila Verde  + + + + ++      

Gaia – Florestação Urbana     ++ +      

Spazio 13      + ++ +  +  

Main Street Program       ++ +  +  

Cidade de Antuérpia: Pop up to 
date 

  
    ++ +  +  

Boas práticas para conservação 
de edifícios 

  
      ++   

Street art murals for urban 
renewal 

  
     +  ++ ++ 

Pa-Redes          ++ ++ 

“Honoring the Past, Valuing the 
Present, Imagining the Future” 

  
       ++ ++ 

L’ego do meu Bairro      +    ++ ++ 
 

Legenda:  

Relação com os projetos estruturantes: (++) forte; (+) razoável; ( ) sem relação 
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Eixo 1. Fomentar a ligação entre núcleos estratégicos do centro urbano e promover a mobilidade 

sustentável, BOMBARRAL +PERTO 

 

 

BICIPOLITANA 

Entidade Promotora Comuna de Pesaro Temática 
▪ Mobilidade suave; 
▪ Dinamização do comércio e 

espaços culturais 

Localização Pesaro, Itália Web Bicipolitana  

Descrição 

Pesaro é uma Comuna italiana com cerca de 90.000 habitantes e 
com 126 km2 de área. O projeto Bicipolitana foi aprovado em 2005.  
O Bicipolitana reflete uma estratégia que aposta na bicicleta como 
a nova protagonista da cidade. O projeto integra zonas 30 (bairros 
com um limite de velocidade de 30 km/h) e ciclovias 
criteriosamente implementadas visando a promoção das áreas 
circundantes. O grafismo minimalista e intuitivo está na base da 
comunicação com o utilizador, visando uma rápida identificação das 
ciclovias. As 11 linhas disponíveis constituem rotas em rede e 
funcionam como conexões espaço-funcionais e conexões sociais, 
que deram vida a lugares que, no passado, eram desconhecidos 
e/ou estavam completamente degradados ou abandonados. 
Em 2005 a cidade contava com 20 km de ciclovias, valor que 
atualmente atinge os 90 km de extensão.  

 

Informação adicional 

Pesaro_apresentação 

 

  

http://www.comune.pesaro.pu.it/viabilitaemobilita/citta-della-bicicletta/bicipolitana/
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/events/Manchester_event_21-11-2018/5.Barbadoro_Bicipolitana.pdf
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BIKE BUS  
PEDI/WALKING BUS 

Entidade Promotora Movimentos de cidadãos Temática 
▪ Mobilidade suave 
▪ Educação ambiental 

Localização Vários Web 
Bike Bus 
Pedi Bus 

Descrição 

O CicloExpresso é uma iniciativa que surgiu no Parque das Nações, 
em Lisboa, em 2015, e que consistiu na criação de um comboio de 
bicicletas para a ida para a escola. As crianças vão de bicicleta, em 
fila indiana, atrás do primeiro adulto, os restantes adultos vão atrás 
e a meio do pelotão podendo chegar-se para o lado de modo a criar 
uma bolha de proteção. Os pais podem inscrever só a criança ou 
também podem participar nesta iniciativa como monitores. O 
projeto teve um grande sucesso e, desde 2018, também já decorre 
em Aveiro.  
Com o amadurecimento da iniciativa em Lisboa, o CicloExpresso 
passou a integrar, com um caráter pontual, passeios temáticos 
(como o “Passeio do Dia de Reis”, e o “Vamos de bicicleta ao 
mercado!”). 
No caso dos Pedi bus, são inúmeros os exemplos nacionais e 
internacionais, sendo essencial na sua concretização o 
envolvimento da escola, pais e autoridades locais. Destaca-se o 
“Ruas do Bairro, Amigas da Criança” em Lisboa e o “A pé para a 
Escola”, uma iniciativa conjunta de Loures e Barreiro: A 
importância desta iniciativa determinou inclusive o 
desenvolvimento pelo IMT de um manual sobre como 
implementar os Pedi Bus.   

  

 

 

Informação adicional 

Bike Bus Aveiro 
Ruas do Bairro, Amigas das Crianças 
A pé para a escola  

 
  

https://cicloexpressodooriente.wordpress.com/tag/bike-bus/
http://www.imt-ip.pt/sites/IMTT/Portugues/Planeamento/Documents/ManualPedibus.pdf
https://www.publico.pt/2018/10/16/local/noticia/criancas-pedalam-de-casa-ate-a-escola-num-comboio-conduzido-por-alguns-pais-1847576
https://www.apsi.org.pt/index.php/pt/campanhas-e-acoes/campanhas-e-acoes/80-ruas-do-bairro-amigas-das-criancas
http://www.fcsh.unl.pt/apeparaaescola/programas/KIT%20%27A%20P%C3%A9%20para%20a%20Escola%27_Manual.pdf
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MÓVETE 

Entidade Promotora Concello de Pontevedra Temática ▪ Mobilidade suave 

Localização Pontevedra, Espanha Web 
Pontevedra: movete  

Descrição 

Estrategicamente, em Pontevedra acredita-se que a cidade é para 
as pessoas e que é “obrigação” da administração pública garantir 
que os cidadãos possam usufruir do espaço público “em segurança 
e com conforto”. Essas premissas contaminam todas as áreas do 
poder local, desde logo o urbanismo, mas também as medidas de 
mobilidade que, conjugados, mexem com a hierarquia habitual das 
cidades. Onde antes passavam 87 mil carros por dia, hoje os peões 
são reis – e por isso, devem ter metade do espaço disponível em 
largura numa rua, no mínimo – e os restantes modos ganham 
espaço consoante o seu impacto. Os carros não foram expulsos, mas 
a sua circulação foi condicionada, de modo a priorizar apenas “o 
tráfego necessário” e a uma velocidade que, em muitos casos, 
ronda os 20 km/h. Alguns indicadores marcantes desta estratégia: 
Pontevedra é uma cidade em que o centro se livrou de 97% do 
tráfego, todo o espaço urbano tem menos 53% de carros a circular 
diariamente, só 5% das pessoas envolvidas em acidentes 
necessitam de ir ao hospital, e as crianças voltaram a brincar nas 
ruas. 

 

 
 Informação adicional 

Pontevedra-better-on-foot  

 
 

  

LINHA AZUL - PANTUFINHAS 

Entidade Promotora 
Câmara Municipal de 
Coimbra 

Temática ▪ Mobilidade elétrica 

Localização Coimbra Web 
Linha Azul  

Descrição 

A Linha Azul apresenta um sistema de transportes composto por 
autocarros elétricos que circulam no centro histórico de Coimbra, 
fazendo a ligação entre a Baixa e a Alta de Coimbra, e percorrendo 
o núcleo medieval da cidade.  
Esta linha não dispõe de paragens, pelo que, os autocarros param 
a um simples sinal feito ao motorista, da mesma forma que 
deixam o utilizador no local em que este desejar. 

 

 

  

http://www.pontevedra.eu/movete/
https://fussverkehr.ch/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/Pontevedra-better-on-foot.pdf
http://www.smtuc.pt/servicos/index_linha_azul.php
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AGOSTINHAS – BICICLETAS URBANAS E 
REDE DE CICLOVIAS DE TORRES VEDRAS 

Entidade Promotora 
Câmara Municipal de 
Torres Vedras 

Temática ▪ Mobilidade suave 

Localização Torres Vedras Web 

Bicicletas Urbanas de Torres 

Vedras  

Descrição 

O município disponibiliza bicicletas públicas de utilização universal 
– as agostinhas, distribuídas por 20 bikestations.  
O sistema, criado em 2013, obriga ao registo prévio do utilizador e 
à diferenciação entre utilizador frequente e utilizador ocasional 
(turistas, por exemplo). O utilizador ocasional recebe um código de 
acesso temporário (com um custo de 5€/semana) e o utilizador 
frequente recebe um cartão de utilizador (anuidade de 10€; gratuito 
para (i) alunos inscritos em escolas da cidade e com idade superior 
a 14 anos e (ii) séniores com idade igual ou superior a 55 anos e 
inscritos no Projeto Municipal do Desporto Sénior).  
O sistema integrado de bicicletas públicas de Torres Vedras assenta 
numa plataforma web, sendo constituído por pontos de 
parqueamento de bicicletas, quiosque internet, bicicletas e 
software de gestão. 
No que diz respeito à rede de ciclovias, esta foi pensada para servir 
essencialmente viagens casa-trabalho ou casa-escola, procurando 
conciliar as condições de segurança para os ciclistas com a 
proximidade necessária com os locais de destino das viagens. 
Atualmente, a rede está a ser alargada visando (i) uma maior 
utilização da bicicleta nos modos de deslocação da população; (ii) 
uma cidade mais segura, uma vez que parte significativa das 
ciclovias é implantada em vias que estão atualmente afetas à 
circulação rodoviária, em eixos que estão sobredimensionados para 
a procura rodoviária que apresentam, mitigando assim o excesso de 
velocidade na circulação dos veículos motorizados. 

 
 

 

Informação adicional 

ciclovia_TV 

  

https://www.mobilidade-tvedras.pt/bicicletas-urbanas/#Estado-online
https://www.mobilidade-tvedras.pt/bicicletas-urbanas/#Estado-online
http://www.cm-tvedras.pt/artigos/detalhes/rede-de-ciclovias-urbanas-de-torres-vedras/
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Eixo 2. Promover a sustentabilidade e diversidade ambiental e ecológica  

BOMBARRAL +SUSTENTÁVEL 

 

 

RENATURALIZAÇÃO DO RIO AIRE 

Entidade Promotora Estado de Genebra Temática 
▪ Corredor ecológico - Frente 

ribeirinha 
▪ Valorização do património natural 

Localização Genebra Web 
urbannext.net/renaturation-river-air/  

Descrição 

Próximo de Genebra, o rio Aire atravessa terrenos outrora 
afetos à agricultura. Desde o século XIX que o rio foi sendo 
progressivamente canalizado. Em 2001, o Estado de Genebra 
abriu um concurso com vista à sua revitalização e 
renaturalização, devolvendo-o à sua forma original.  
O projeto vencedor qualificou o canal antigo e criou novos 
canais, aumentando a área renaturalizada e a diversidade de 
espaços devolvidos à população. A abordagem arquitetónica 
responde a uma evidente necessidade de intervenção 
ambiental, ao mesmo tempo que assume a importância de 
uma mudança cultural na relação com o rio e com o meio 
ambiente.  
Foram criados espaços de recreio em equilíbrio com a 
natureza e as espécies autóctones predominam.  

 

 
 
 

 

PARQUE DE ESCULTURA CONTEMPORÂNEA DE 
ALMOUROL 

Entidade Promotora 
Câmara Municipal de 
Vila Nova da Barquinha 

Temática 
▪ Valorização do património natural 
▪ Revitalização económica e cultural 

Localização Vila Nova da Barquinha Web 
barquinhaearte  

Descrição 

Neste projeto desenvolveu-se um conceito de intervenção que 
propôs o reordenamento e reorganização da área marginal do 
rio e do núcleo urbano, criando-se um novo remate construído 
pela via e passeios marginais, pelo canal e por um conjunto de 
acontecimentos ao longo do seu percurso. Dotou-se os sete 
hectares do Parque do melhor da escultura contemporânea 
portuguesa, cobrindo autores e obras cujo trabalho se 
desenvolveu da década de 60 até à atualidade.  
Neste espaço existe também uma galeria de exposições, loja, 
ateliers artísticos, biblioteca, alojamento temporário para 
criadores, equipamentos desportivos, espaços lúdicos para as 
crianças e percursos ribeirinhos, tudo enquadrado numa 
envolvente natural de rara beleza, a escassos metros do Rio 
Tejo. 

 

 

https://urbannext.net/renaturation-river-air/
http://www.barquinhaearte.pt/pt/
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MOCHILA VERDE 

Entidade Promotora 
Agência de Energia e 
Ambiente de Lisboa 

Temática ▪ Educação ambiental 

Localização Lisboa Web Mochila Verde 

Descrição 

Este corresponde a um projeto pedagógico de cariz ambiental, 
promovido pela Lisboa E-Nova e pela Câmara Municipal de Lisboa. 
Tratou-se de uma experiência-piloto com a duração de quatro 
anos, dirigida a 425 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, de Escolas 
Públicas do Concelho de Lisboa, acompanhando o seu percurso do 
1º ao 4º ano. Tendo como quadro de referência o contexto urbano, 
as temáticas ambientais, energéticas e os valores de uma 
cidadania ativa, visou, incentivar os mais jovens a descobrir Lisboa, 
a conhecer a sua biodiversidade, a desenvolver o interesse pela 
participação na vida coletiva, elementos indissociáveis de uma 
Educação para a Sustentabilidade (EDS).  
A «Eco-Mochila» foi entregue aos alunos das Escolas aderentes, 
contendo recursos educativos para incentivar a aquisição de 
competências em EDS. Os alunos receberam anualmente novos 
componentes da Mochila que funcionaram como indutores 
pedagógicos/didáticos do «Programa de Projeto», elaborado pelos 
Professores aderentes. 

 
 
 

 

 

GAIA – Florestação Urbana 

Entidade Promotora Comuna de Bolonha Temática 
▪ Reabilitação urbana 
▪ Valorização do património natural 
▪ Proteção do clima 

Localização Bolonha, Itália Web http://www.lifegaia.eu/ 

Descrição 

O atual protocolo GAIA – Florestação Urbana assenta numa 
parceria público privada, promovida pelo município de Bolonha 
e que visa a florestação urbana da cidade de Bolonha. O atual 
protocolo vem no seguimento do anterior projeto financiado 
pelo Fundo Europeu Life+09, GAIA – Green Area Inner-city que 
foi coordenado pelo Município de Bolonha, em parceria com 
quatro entidades: Cittalia – Fondazione Anci Ricerche, Impronta 
Etica, Istituto di Biometeorologia del CNR e Unindustria Bologna. 
O projeto visa (i) contribuir localmente para a melhoria da 
qualidade do ambiente urbano e do ar, através da plantação de 
árvores pelo território do município; (ii) envolver o maior 
número possível de empresas, de modo a atingir, no mínimo, 
uma plantação de 3 000 árvores. 
A concretização plena desta parceria possibilita a 
implementação de um sistema de governação ambiental 
inovador, no qual, empresas e Município convergem para o 
incremento da qualidade do ambiente urbano. 

 
 

 
 
 

 

https://lisboaenova.org/mochila-verde/
http://www.lifegaia.eu/
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Eixo 3. Revitalizar o tecido económico e cultural local  

BOMBARRAL +COMPETITIVO 

 

 

SPAZIO 13 

Entidade Promotora Movimento de cidadãos Temática 

▪ Inovação social 
▪ Reabilitação urbana 
▪ Capacitação dos cidadãos 
▪ Revitalização económica e cultural 

Localização Libertà, Itália Web SPAZIO 13  

Descrição 

Este projeto resultou na conversão de uma antiga escola 
desativada localizada num subúrbio de Libertà, em Itália, num 
centro de indústrias criativas. O projeto constitui uma 
experiência comunitária de inovação social, associada à 
requalificação de um edifício público desativado. A ação de 
regeneração urbana promoveu o envolvimento da população 
local, das associações juvenis e do tecido económico local, na 
criação de um espaço multicultural com três macro-valências: (i) 
Espaço de formação (arquitetura, engenharia, fotografia, 
comunicação digital, empreendedorismo); (ii) Espaço de 
formação prática (fablab impressão 3D, carpintaria, produção 
de áudio/vídeo, gravação de música, impressão de fotos); (iii) 
Espaço social e de eventos (salas de co-working, biblioteca 
pública, sala para eventos e debates). Pelo exposto, o SPAZIO 13 
apresenta uma oferta cultural diversificada associada a três 
grandes setores (educação, produção e colaboração), assente 
em métodos interdisciplinares e multi-alvo, e que permitem o 
diálogo permanente com o bairro, uma estreita integração nas 
redes locais e o fortalecimento económico do território. 

 

 

 
 
 

Informação adicional 

Spazio 13  

 
  

https://urbact.eu/spazio-13-creative-hub-urban-regeneration
https://spazio13.org/
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MAIN STREET PROGRAM 

Entidade Promotora Entidade privada. Temática 

▪ Inovação social; 
▪ Reabilitação urbana; 
▪ Revitalização económica, social 

e cultural 

Localização EUA Web 
Main Street Program  

Descrição 

O projeto assenta numa visão próxima do conceito de 
desenvolvimento integrado: a comunidade pode implementar a 
sua própria estratégia de revitalização comercial, desde que a 
mesma respeite integralmente as cinco principais áreas do 
Programa – a reestruturação económica, a organização, a 
promoção, o design e o ambiente sustentável. 
O projeto visa a criação de um espaço agradável e atrativo que 
estimule os visitantes a voltar ao centro da urbe, recorrendo a 
diversas formas e meios de fomentar a compra, o lazer e a 
permanência, e de usufruir do espaço e das condições que o 
mesmo tem para oferecer.  

 

  

https://www.mainstreet.org/home
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CIDADE DE ANTUÉRPIA: POP UP TO DATE 

Entidade Promotora Município de Antuérpia Temática 
▪ Reabilitação urbana; 
▪ Revitalização económica, social 

e cultural 

Localização Antuérpia, Bélgica Web 
Antwerp_GPsummary 

Descrição 

Este projeto assenta na conversão de propriedades comerciais 
desocupadas em plataformas para o empreendedorismo 
criativo, através da criação de uma rede colaborativa de 
entidades: entidades públicas, organizações sem fins lucrativos, 
empreendedores e habitantes locais. 
A autarquia assume o papel de facilitador e financiador e as 
organizações sem fins lucrativos asseguram a comunicação com 
as comunidades locais e com os proprietários de 
estabelecimentos devolutos. 
O processo inicia com a identificação dos proprietários de 
estabelecimentos devolutos e dos empreendedores criativos. 
Seguidamente o estabelecimento é arrendado pela organização 
sem fins lucrativos, em nome da autarquia. Como o foco da 
intervenção também recai na reabilitação urbana, os 
estabelecimentos são alvo de uma ligeira reabilitação através de 
financiamento do governo local. Posteriormente, e por um 
período fixo de dois meses, os estabelecimentos são cedidos, por 
um custo reduzido, a empreendedores que queiram testar os 
seus negócios num ambiente real. Após este período, a 
rentabilidade do negócio e a ambição/aspirações dos 
empreendedores são avaliadas. 
Após três edições desta iniciativa, os resultados são 
extremamente positivos: (i) o sucesso da reconversão destes 
estabelecimentos vagos é de 70%, dos quais 60% estão 
arrendados a longo prazo e 10% foram vendidas aos 
empreendedores; (ii) a paisagem urbana melhorou em virtude 
das reabilitações efetuadas, dotando os espaços urbanos de um 
cunho mais apelativo; (iii) o bairro alvo desta iniciativa funciona 
como uma incubadora para disseminar empreendedores para 
outros pontos da cidade; (iv) o projeto foi divulgado pela 
comunicação social, o que contribuiu para a transmissão de uma 
imagem de renovação e de empreendedorismo do bairro. 

 

 

 

 

 

  

https://urbact.eu/sites/default/files/438_Antwerp_GPsummary.pdf
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Eixo 4. Qualificar o ambiente urbano e promover a cidadania, a socialização e a inclusão social   

BOMBARRAL +INCLUSIVO 

 

 

BOAS PRÁTICAS PARA CONSERVAÇÃO DE 
EDIFÍCIOS 

Entidade Promotora 
Câmara Municipal de 
Loulé 

Temática 
▪ Reabilitação urbana; 
▪ Capacitação para a reabilitação 

Localização Loulé Web 
BOAS PRÁTICAS LOULÉ  

Descrição 

Visando o apoio à reabilitação urbana da cidade, à preservação do 
património arquitetónico e à preservação da memória coletiva de 
Loulé, o Município disponibiliza na sua página, um Guia de Boas 
Práticas Conservar&Reabilitar, e sugerindo procedimentos a ter 
em conta com: chaminés, elementos em ferro, obscurecimento 
dos vãos, portas e caixilharias, guarnecimento de vãos, novos 
elementos apostos às fachadas e revestimento de paredes 
exteriores. 

 

 

 

STREET ART MURALS FOR URBAN RENEWAL 

Entidade Promotora 
Street Art Foundation 
City of Heerlen 

Temática 
▪ Inovação social; 
▪ Reabilitação urbana; 
▪ Revitalização económica e cultural 

Localização Heerlen, Holanda Web 

STREET ART MURALS FOR URBAN 

RENEWAL  

Descrição 

Heerlen é uma antiga cidade mineira que sofreu com o colapso 
desta atividade económica, o que resultou na decadência 
económica e social da cidade, com o consequente aumento do 
desemprego e perda de população. 
Em 2001, a cidade implementou uma estratégia de 
regeneração urbana e social assente na criação/produção de 
arte pelas comunidades dos bairros mais fragilizados. Para tal 
foi desencadeado um movimento de arte urbana que levou à 
criação de murais pela comunidade local e organizações locais, 
com o apoio de empresários e artistas que cocriaram e/ou 
assumiram a copropriedade das obras. Este movimento foi 
essencial para a renovação da imagem da cidade e para a 
dinamização da sua agenda cultural e de toda a comunidade. 
O sucesso deste projeto resulta (i) da ligação emocional que 
foi criada entre a comunidade e o espaço público; e (ii) da 
história do local e das suas gentes que se encontram 
espelhados nos murais e que permitiram reforçar a identidade 
local. 

 
 
 
 
 
 
 

Informação adicional 

heerlenmurals  

http://www.cm-loule.pt/pt/menu/125/boas-praticas.aspx
http://cms.cm-loule.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/files/DRIU/desdobravel.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/331_Herleen_Gpsummary.pdf
https://urbact.eu/sites/default/files/331_Herleen_Gpsummary.pdf
https://heerlenmurals.nl/
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PA-REDES 

Entidade 
Promotora 

▪ Clube Intercultural Europeu; 
▪ Associação de moradores “Viver 

Melhor no Beato” 
▪ Associação de Antigos Alunos da 

Faculdade de Belas Artes de 
Lisboa 

Temática 
▪ Inovação social; 
▪ Reabilitação urbana; 
▪ Capacitação dos cidadãos 

Localização Lisboa Web 
PA-REDES  

Descrição 

Um museu urbano ao ar livre feito pelos próprios moradores e que 
espelha as memórias dos bairros sociais João Nascimento Costa e 
Carlos Botelho, em Lisboa, na freguesia do Beato, é o resultado da 
intervenção do projeto do Clube Intercultural Europeu 
denominado PA-REDES, que decorreu entre 2016-2017. Numa 
primeira fase, fez-se o levantamento das memórias e histórias dos 
bairros, com a participação de toda a comunidade. Paralelamente 
decorreram ateliês de pintura e desenho, estes mais vocacionados 
para as crianças e jovens participantes (cerca de 50), que 
realizaram diversos murais nos dois bairros. Os locais a pintar e os 
temas foram definidos pelos moradores em assembleias 
comunitárias. 

 

 
 

 

HONORING THE PAST, VALUING THE PRESENT, 
IMAGINING THE FUTURE 

Entidade Promotora Wild Works Temática 
▪ Inovação social; 
▪ Capacitação dos cidadãos 

Localização St. Dennis, Reino Unido Web 

“Honoring the Past, Valuing the 

Present, Imagining the Future”  

Descrição 

A iniciativa promovida pela Wild Works, como parte de uma 
estratégia mais alargada (Sustainable Communities Consultation 
in Clay Area) decorreu na vila de St. Dennis, na Cornualha, um 
local fortemente ligado à exploração da argila. Com o mote 
“Honouring the Past, Valuing the Present, Imagining the Future”, 
a iniciativa visou reforçar o sentimento de pertença da 
comunidade local através de atividades mais práticas, evitando o 
uso excessivo de métodos tradicionais de auscultação como os 
questionários. 

 

 
  

https://clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com/category/projecto-pa-redes/
https://wildworks.biz/projects/clay-project/
https://wildworks.biz/projects/clay-project/
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L’EGO DO MEU BAIRRO 

Entidade Promotora Associação OLHO.TE Temática 

▪ Inovação social; 
▪ Reabilitação urbana; 
▪ Capacitação dos cidadãos; 
▪ Revitalização económica e cultural 

Localização Madeira Web 
L’ego do meu Bairro  

Descrição 

Desenvolvido, no biénio 2016-2018, pela associação 
OLHO.TE, o projeto L’Ego do meu Bairro teve como 
destinatários os habitantes do Bairro da Nazaré, na Ilha da 
Madeira, um conjunto residencial construído entre o início 
dos anos 1980 e 2001, cujos espaços se têm vindo a degradar. 
Neste espaço, só 38% dos quase 5 mil habitantes se encontra 
na vida ativa, o que resulta em problemas de inclusão social e 
autoestima dos moradores. O projeto visou especialmente os 
jovens e crianças em situação de abandono ou insucesso 
escolar e as pessoas com dificuldade em aceder ao mercado 
de trabalho. 
O objetivo principal do “L’ego do meu Bairro” foi a 
requalificação simultânea do espaço e das competências 
pessoais dos seus habitantes. Muitas ações incidiram na 
recuperação de espaços públicos, incluindo muros, 
equipamento e jardins. Foram desenvolvidos workshops de 
jardinagem e de cerâmica e ações de formação para 
aumentar as competências sociais e criar novas qualificações 
adequadas ao mercado de trabalho. As formações foram 
variadas, desde o teatro e pintura, a disciplinas de 
empreendedorismo. 

 

 

  

https://www.facebook.com/associacaoolho.te/
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5. Programa da Operação de Reabilitação Urbana 

5.1. Projetos estruturantes e ações prioritárias 

O Programa Estratégico de Reabilitação Urbana envolve múltiplas dimensões de intervenção, como a 

física, económica, social, ambiental e cultural, incluindo a requalificação do edificado, do espaço público 

e, numa dimensão imaterial, a aposta na sensibilização e mobilização da população para a reabilitação e 

sustentabilidade. O PERU é uma ferramenta estratégica para a qualificação e revitalização da ARU da vila, 

com uma visão, eixos estratégicos e objetivos específicos estabelecidos. 

Neste contexto, o PERU é constituído por 11 projetos estruturantes (Tabela 13) que integram ações 

prioritárias, cujas fichas se apresentam de seguida. 
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Tabela 13. Estratégia Territorial e Operacional: Eixos estratégicos, projetos estruturantes e ações prioritárias 

EIXOS ESTRATÉGICOS PROJETOS ESTRUTURANTES AÇÕES PRIORITÁRIAS 

Eixo 1. Fomentar a ligação 
entre núcleos estratégicos do 
centro urbano e promover a 

mobilidade sustentável   
BOMBARRAL +PERTO 

P1. Programa “Plano B” 

AP1.1. Estudo de trânsito e circulação 

AP1.2. App “Plano B” 

AP1.3. Zonas 30 

P2. Sistema Urbano Multimodal do 
Bombarral 

AP2.1. Rede de parques de estacionamento e de carregamento de veículos elétricos 

AP2.2. Linha urbana de transportes públicos 

AP2.3. Sistema inteligente de informação urbana 

P3. Sistema urbano de mobilidade 
ciclável 

AP3.1. Rede urbana de ciclovias    

AP3.2. Bicicletas de utilização partilhada e parqueamentos 

P4. Sistema urbano de mobilidade 
pedonal 

AP4.1. Rede urbana pedonal 

AP4.2. Passagem pedonal/ciclável de nível - Linha do Oeste 

Eixo 2. Promover a 
sustentabilidade e diversidade 

ambiental e ecológica 
BOMBARRAL +SUSTENTÁVEL 

P5. Rede de corredores verdes do 
Bombarral 

AP5.1. Arborização linear 

AP5.2. Parque ribeirinho 

P6. Programa de ativação 
ambiental 

AP6.1. Valorização e preservação da mata municipal 

AP6.2. Iniciativas de sensibilização ambiental 

Eixo 3. Revitalizar o tecido 
económico e cultural local  

BOMBARRAL +COMPETITIVO 

P7. Rede de espaços de ativação 
económica e cultural 

AP7.1. Reabilitação do Mercado Municipal 

AP7.2. Reabilitação e refuncionalização das antigas instalações do IVV 

AP7.3. Refuncionalização de antiga escola primária da Vila 

AP7.4. Instalação da Loja do Cidadão na Rua do Comércio 

AP7.5. Refuncionalização e adaptação de edifício da ASAGRO 

P8. Programa de dinamização do 
comércio e da identidade local 

AP8.1. Ciclos de animação urbana 

AP8.2. Parcerias para a requalificação e dinamização do comércio tradicional 

Eixo 4. Qualificar o ambiente 
urbano e promover a 

cidadania, a socialização e a 
inclusão social   

BOMBARRAL +INCLUSIVO 

P9. Programa de reabilitação do 
edificado “Bombarral com Vida” 

AP9.1. Reabilitação do parque edificado da ARU 

AP9.2. Reabilitação dos Paços do Concelho 

AP9.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício do Palácio do Gorjão  

P10. Programa de requalificação e 
dinamização da rede de espaços 
públicos  

AP10.1. Requalificação paisagística e modernização da rede de espaços públicos de encontro  

AP10.2. Requalificação e dinamização da Rua Júlio Tornelli 

P11. Reabilitação do Bairro do 
Cintrão 

AP11.1. Requalificação da malha urbana do Bairro 

AP11.2. Programa de inclusão social “CÁ - Cintrão com Arte” 
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P1 Programa “Plano B” 

Objetivos 
específicos 

Oe1. Promover a articulação e conexão dos diversos núcleos da vila 

Oe3. Ordenar e qualificar as vias, passeios e passadeiras para otimização dos fluxos de circulação 

Oe5. Incrementar a mobilidade pedonal e os meios suaves nas deslocações internas 

Oe6. Reforçar a intermodalidade 

Oe7. Reduzir a poluição atmosférica e sonora 

 

 

Descrição 

A mobilidade da população é fortemente condicionada pelo ordenamento do território, bem como pelas 
infraestruturas e meios de transporte disponíveis e o seu estado de conservação, influenciando em larga medida 
a qualidade de vida das populações.  
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Na ARU do Bombarral verifica-se que a mobilidade interna apresenta um conjunto de constrangimentos, sendo a 
dependência do automóvel particular nas deslocações diárias o mais expressivo e com maior impacto ambiental. 

No sentido de melhorar a qualidade do ambiente urbano e promover a articulação e complementaridade entre os 
diferentes espaços da ARU, a autarquia pretende implementar o programa “Plano B” (Esta denominação tem um 
duplo sentido, o B de Bombarral demonstrando uma aposta inequívoca de valorização do concelho e plano B no 
sentido de reforçar que importa agir para combater e minimizar o impacto dos nossos hábitos quotidianos em 
matéria de ambiente), focado na promoção de novas soluções de mobilidade, nomeadamente, os modos suaves 
e os transportes públicos, através de uma abordagem integrada e inclusiva. Como tal, prevê-se o planeamento da 
circulação do tráfego (AP1.1), de acordo com as alterações que se pretendem para o espaço público, 
nomeadamente, as decorrentes da implementação do sistema urbano multimodal (P2), da rede de ciclovias (P3) 
e da rede pedonal (P4).  

Numa perspetiva de promoção da mobilidade urbana inclusiva e sustentável, prevê ainda aproximar a comunidade 
das soluções de mobilidade sustentável, através da criação de uma aplicação móvel (que terá um cartão físico, em 
alternativa à App) informativa e interativa (AP1.2) e a criação de zonas de velocidade limitada em áreas críticas na 
circulação pedonal e zonas de atravessamento das ciclovias para garantir a segurança dos utilizadores (AP1.3). 

O projeto suporta os restantes projetos estruturantes definidos no âmbito deste eixo estratégico, na medida em 
que dele decorrem as bases para a concretização da criação do sistema multimodal (P2), da rede de ciclovias (P3) 
e da rede pedonal (P4). 

Ações prioritárias 

AP1.1. Estudo de trânsito e circulação 

AP1.2. App “Plano B” 

AP1.3. Zonas 30 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

••• •• •• •• 
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AP1.1. Estudo de trânsito e circulação 

 

Descrição 

Face aos novos desafios do desenho urbano decorrentes da compatibilização do automóvel com outros modos de 
transporte (transporte público urbano, ciclável e pedonal) e da necessidade de adaptar a rede pedonal à população 
com mobilidade condicionada, considera-se premente o desenvolvimento, a curto prazo, de um plano de 
organização e gestão de trânsito para a vila do Bombarral. 

Esta ação prevê efetuar um estudo de sentidos e organização de trânsito que inclua um plano de circulação para 
as diversas vias da ARU, no sentido de operacionalizar o sistema municipal de mobilidade e trânsito, de acordo 
com os índices de sinistralidade rodoviária e intervenções a realizar no âmbito destes eixos. 

De forma sistematizada a presente ação integra, entre outros aspetos:  

• Hierarquização da rede viária através de intervenções nos perfis e sinalética direcional; 
• Concretização de alternativas de circulação sem necessidade de atravessamento do espaço central; 
• Identificação de zonas críticas de conflito entre o modo rodoviário, pedonal e ciclável. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P2. Sistema Urbano Multimodal do Bombarral, no P3. 
Sistema urbano de mobilidade ciclável e no P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal, na medida em que 
contribuem para a promoção da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental 

▪ POSEUR 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP1.2. App “Plano B” 

 

Descrição 

Tendo por base os projetos estruturantes a implementar no âmbito do eixo 1, pretende-se criar uma ferramenta 
interativa e flexível que facilite a comunicação com os utilizadores, visando informar e sensibilizar/capacitar a 
população para a mobilidade sustentável, desincentivando a utilização do automóvel e promovendo a utilização 
dos modos suaves e transportes públicos nas deslocações urbanas e interurbanas. 

Esta App irá permitir carregar viagens para utilizar nos transportes públicos (cartão virtual) e fornecer informação 
em tempo real sobre a localização do shuttle, contribuindo para agilizar a utilização do sistema multimodal (P2). A 
App irá ainda integrar informação sobre toda a rede ciclável (P3) e pedonal (P4), assim como conteúdos que 
incitem a mudança de comportamentos, com impacto na descarbonização (boas práticas, dicas e desafios).  

Procurando incentivar a população a adotar comportamentos mais sustentáveis, no que diz respeito à mobilidade, 
a App prevê oferecer também um conjunto de benefícios/prémios/descontos no comércio tradicional local, e que 
poderão resultar da resposta a desafios vários.  

Trabalhados de forma apelativa e simples, com forte dimensão gráfica, para melhor compreensão e apropriação 
por parte do público, pretende-se que esta App constitua uma ferramenta essencial de ativação da comunidade, 
com enfoque nas camadas mais jovens. 

Em alternativa à App, haverá a possibilidade de gerar um cartão físico “Plano B” (pessoal e intransmissível) que 
poderá ser carregado com viagens a utilizar no shuttle, e permitirá aceder a um conjunto de descontos e benefícios 
no comércio tradicional.  

Esta ação está articulada com as ações constantes no P2. Sistema Urbano Multimodal do Bombarral, no P3. 
Sistema urbano de mobilidade ciclável e no P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal, na medida em que 
contribuem para promoção da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases 
com efeito de estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Operadores de transportes urbanos 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ POSEUR 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP1.3. Zonas 30 

 

Descrição 

Complementar à criação da rede ciclável e pedonal na ARU, prevê-se criar um conjunto de zonas 30 que permitam 
aumentar a segurança dos peões e utilizadores das ciclovias e assim incentivar a população residente e visitante a 
percorrer a ARU a pé e de bicicleta, uma vez que a velocidade de circulação dos automóveis é reduzida. 

Esta ação prevê a instalação de sinalética vertical e a alteração do pavimento para forçar a redução da velocidade 
rodoviária para 30 km/hora em cruzamentos e/ou atravessamentos principais das redes pedonal e ciclável, 
nomeadamente, na Av. Dr. Joaquim Albuquerque, Rua Joaquim G. Henriques Furtado, Praça do Município, Rua 
Comendador António Costa, Rua Mouzinho de Albuquerque, Av. Casimiro da Silva Marques, Rua Júlio Tornelli, N8 
e Praça José Pereira de Carvalho, sem prejuízo de serem identificadas outras. 

A intervenção prevê aumentar a segurança dos peões e ciclistas e, por outro lado, promover a descarbonização 
do centro urbano através do incentivo à diminuição do tráfego em zonas críticas. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal, no P3. Sistema 
urbano de mobilidade ciclável e no P2. Sistema Urbano Multimodal do Bombarral, na medida em que contribuem 
para a promoção da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito 
de estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P2 Sistema Urbano Multimodal do Bombarral 

Objetivos 
específicos 

Oe1. Promover a articulação e conexão dos diversos núcleos da vila 

Oe2. Melhorar a acessibilidade da vila através da introdução de transportes públicos urbanos 

Oe4. Reduzir a utilização do automóvel privado 

Oe6. Reforçar a intermodalidade 

Oe7. Reduzir a poluição atmosférica e sonora 

 

Descrição 

A ARU do Bombarral apresenta uma grande extensão em termos de área e é caracterizada pela heterogeneidade 
de espaços e pelo contraste entre o núcleo antigo, onde se assiste a um esvaziamento populacional progressivo, 
e a periferia com novas bolsas habitacionais, equipamentos e serviços públicos de relevo (Segurança Social, Centro 
Escolar EB1, Escola EB2,3 e Secundária, Pavilhão municipal, Piscinas, Centro Social, etc.).   
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Sendo o automóvel o meio de transporte mais utilizado nas deslocações dentro da ARU, e conhecendo o impacto 
negativo deste na emissão de gases de efeito de estufa, pretende-se testar outras soluções de mobilidade que 
promovam a utilização dos transportes públicos urbanos e dos modos suaves, privilegiando o modo pedonal e 
ciclável. 

A beneficiação e criação de bolsas de estacionamento (AP2.1.), a criação de um linha urbana de transportes 
públicos (AP2.2.) e a instalação de um sistema inteligente de informação urbana (AP2.3) constituem as ações que 
integram este projeto. Estas ações interrelacionadas pretendem criar condições para a utilização de transportes 
públicos, em plena articulação com a rede ciclável (P3) e pedonal (P4) a criar na ARU, numa perspetiva de reforço 
da intermodalidade e multimodalidade. 

O projeto complementa os projetos estruturantes definidos no âmbito deste eixo estratégico, nomeadamente, o 
P3. Sistema urbano de mobilidade ciclável, P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal e o P2. Sistema Urbano 
Multimodal do Bombarral. 

Ações prioritárias 

AP2.1. Rede de parques de estacionamento e de carregamento de veículos elétricos 

AP2.2. Linha urbana de transportes públicos 

AP2.3. Sistema inteligente de informação urbana 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

••• •• •• •• 
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AP2.1. Rede de parques de estacionamento e carregamento 
de veículos elétricos 

 

Descrição 

Atualmente assiste-se a uma multiplicidade de espaços informais que são utilizados para estacionamento indevido 
de viaturas, contribuindo para acentuar os constrangimentos de tráfego que se verificam no centro urbano do 
Bombarral. 

Numa perspetiva de ordenamento e organização funcional, a presente ação prevê a disponibilização de 
estacionamento ao longo das vias estruturantes, procurando requalificar as bolsas existentes que se encontram 
em mau estado de conservação e criar um conjunto de novas bolsas que ainda não se encontram formalizadas 
para esta função, apesar de serem utilizadas informalmente.  

Além de promoverem a circulação pedonal e ciclável no centro urbano, as bolsas de estacionamento favorecerão 
a intermodalidade, já que são também locais de paragem do shuttle elétrico, assegurando a ligação aos principais 
pontos da vila e a ligação ao interface rodoviário (Terminal Rodoviário) e ferroviário (Estação Ferroviária). 

Esta ação prevê o arranjo urbanístico dos espaços, através da utilização de soluções que assegurem a 
permeabilidade dos pavimentos, assim como a marcação de lugares e a instalação da sinalética informativa 
adequada em diversos parques de estacionamento a requalificar, entre eles,  na Tv. dos Paços do Concelho, na 
Rua Luís de Camões (2 parques), na Av. Mouzinho de Albuquerque/N8 (3 parques) e junto à Câmara Municipal. 
Refere-se ainda a criação de dois novos parques de estacionamento: junto à Estação Ferroviária e junto ao Centro 
de Saúde. 

Nos diversos espaços de estacionamento formal indicados será avaliada a possibilidade de instalação de diversos 
postos de carregamento de veículos elétricos.  

Esta ação está articulada com as ações constantes no P3. Sistema urbano de mobilidade ciclável, no P4. Sistema 
urbano de mobilidade pedonal e no P1. Programa “Plano B”, na medida em que contribuem para a promoção da 
mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental  

▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP2.2. Linha urbana de transportes públicos 

 

Descrição 

Na ARU é expressiva a percentagem de população idosa e carenciada a residir no núcleo antigo, em arruamentos 
de perfil estreito e com caraterísticas pouco adequadas à sua mobilidade, sendo também expressiva a 
percentagem de população empregada e estudante que trabalha/estuda dentro da própria freguesia. Contudo, a 
vila do Bombarral não dispõe de um serviço de transporte público urbano para dar resposta às necessidades de 
mobilidade da população.  

Pretende-se criar um circuito urbano de transporte público. Para isso, esta ação contempla a aquisição de um 
shuttle (mini-autocarro) e a definição de rotas23 curtas e circulares, seguindo as vias estruturantes, com paragem 
em diversos pontos de ligação aos principais equipamentos e serviços públicos, assim como paragem nos parques 
de estacionamento para promover a intermodalidade. Com dimensões que lhes permitirá circular nas ruas 
estreitas e equipado com rampa de acesso e dispositivos de fixação de cadeira de rodas, o mini-autocarro deverá 
possuir uma lotação a rondar os 20 lugares (10 lugares sentados e 10 lugares de pé), incluindo 1 lugar para cadeira 
de rodas.  

Esta ação irá contemplar um período de teste, em que será feito um trabalho de proximidade com a comunidade 
local que habita, trabalha e/ou visita a vila do Bombarral, no sentido de encontrar soluções ajustadas às 
necessidades dos utilizadores relativamente às rotas e horários. Numa fase inicial prevê-se a implementação de 
dois circuitos que poderão funcionar de forma alternada, conforme as necessidades da população. Refere-se ainda 
que a opção por uma solução elétrica de shuttle revela o esforço do município em apostar na diminuição do 
consumo de energia e na utilização racional dos recursos, já que o seu impacto no meio urbano será reduzido, seja 
em termos de poluição atmosférica (ausência de emissões de gases efeito de estufa) seja sonora (silencioso).  

A utilização do shuttle exige a adesão à App “Plano B” ou, em alternativa, ao cartão com o mesmo nome. Além de 
permitirem carregar viagens, estas ferramentas oferecerão um conjunto de descontos e benefícios no comércio 
tradicional. Pretende-se que o shuttle faça parte de um sistema de transportes multimodal eficiente, que incentive 
a população a utilizar menos o automóvel nas suas deslocações dentro da vila, promovendo a multimodalidade e 
a redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P1. Programa “Plano B” e apresenta um forte contributo 
para o sucesso das ações integradas no P3. Sistema urbano de mobilidade ciclável e no P4. Sistema urbano de 
mobilidade pedonal. 

O valor dos encargos com os recursos humanos (motoristas) não está contemplado na estimativa apresentada.  

Promotor 
CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 
- 

Natureza do investimento 
Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental 

▪ POSEUR 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

               

                                                                   

23 Propostas de rota incluídas no cartograma da ficha do presente projeto (P3). Trata-se de uma proposta preliminar, 

sujeita a alterações. 
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AP2.3. Sistema inteligente de informação urbana 

 

Descrição 

A presente ação prevê a instalação de uma solução inteligente de informação, associada ao sistema multimodal 

urbano. Trata-se de um sistema integrado entre operadores do transporte público, com indicação em tempo real 

de informação sobre percursos, paragens e horários do shuttle, em painéis instalados em diversos locais da ARU. 

Neste sistema será incorporada uma ferramenta de monitorização da qualidade do ar que permitirá aferir os níveis 

de alguns poluentes na atmosfera, e divulgar esta informação à população. Isto permitirá envolver e sensibilizar 

os cidadãos, levando a uma alteração comportamental da comunidade local. Além da qualidade do ar, o sistema 

poderá apresentar níveis de poluição sonora, temperatura e humidade. 

Os dispositivos deste sistema serão instalados próximo dos parques de estacionamento, assim como junto à 

Câmara Municipal, à estação ferroviária, ao terminal rodoviário, às escolas/equipamentos desportivos, ao Bairro 

do Cintrão (Praça dos Mártires da Pátria) e Centro de Saúde, entre outros locais considerados relevantes para a 

sua instalação. 

Pretende-se, neste âmbito, vincar a aposta na intermodalidade, qualificando a oferta existente e a criar, 

incorporando um sistema que permita disponibilizar informação dos transportes públicos em tempo real, 

aumentando a confiança dos cidadãos na resposta da rede e no impacto que estes têm na melhoria da qualidade 

do ar. 

Este sistema será autossuficiente em termos energéticos, já que se pretende que funcione através de energia 

fotovoltaica e terá ligação à App “Plano B”, permitindo aceder à informação em qualquer lado. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P1. Programa “Plano B”, no P3. Sistema urbano de 

mobilidade ciclável e no P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal, na medida em que contribuem para a 

promoção da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito de 

estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental 

▪ Linha de Apoio à Sustentabilidade – Turismo de Portugal 

▪ POSEUR 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P3 Sistema urbano de mobilidade ciclável 

Objetivos 
específicos 

Oe1. Promover a articulação e conexão dos diversos núcleos da vila 

Oe4. Reduzir a utilização do automóvel privado 

Oe5. Incrementar a mobilidade pedonal e os meios suaves nas deslocações internas 

Oe6. Reforçar a intermodalidade 

Oe7. Reduzir a poluição atmosférica e sonora 

 

Descrição 

O presente projeto decorre da necessidade de aumentar a ligação e articulação entre o núcleo antigo e a periferia 
da ARU, onde se encontram as novas bolsas habitacionais e os equipamentos públicos. Numa perspetiva de 
fomentar a sustentabilidade do território, esta ligação deve ser reforçada através de soluções de mobilidade que 
não comprometam a qualidade do ar e que garantam a utilização racional dos recursos. De acordo com os dados 
do INE, é o automóvel o meio de transporte mais utilizado nas deslocações, pelo que se prevê privilegiar o modo 
pedonal e ciclável.  
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No âmbito deste projeto, facilitado pelo relevo pouco acentuado do centro urbano, pretende-se oferecer 
condições para a mobilidade ciclável através da criação de uma rede de ciclovias (AP3.1.) abrangendo os principais 
pontos da ARU, assim como da disponibilização de bicicletas de utilização coletiva e parqueamentos (AP3.2.).  

O projeto complementa os projetos estruturantes definidos no âmbito deste eixo estratégico, nomeadamente, o 
P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal, o P2. Sistema Urbano Multimodal do Bombarral e o P1. Programa 
“Plano B”. 

Ações prioritárias 

AP3.1. Rede urbana de ciclovias 

AP3.2. Bicicletas de utilização partilhada e parqueamentos 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

••• •• •• •• 
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AP3.1. Rede urbana de ciclovias 

 

Descrição 

A inexistência de ciclovias na ARU constitui um entrave à utilização de modos de transporte suaves na circulação 
quotidiana, como por exemplo, a bicicleta. Como tal, pretende-se adaptar a faixa de rodagem à circulação de 
velocípedes através da segregação de espaços. Sempre que não for possível a sua segregação devido à reduzida 
dimensão dos perfis transversais, as vias cicláveis funcionarão na faixa de rodagem em canal partilhado com os 
automóveis. Para a marcação das vias cicláveis, prevê-se a aplicação de refletores na faixa de rodagem assim como 
a aplicação, no início de cada troço, de sinalização vertical e sinalização horizontal com o símbolo de velocípede, 
de acordo com as normas em vigor. 

A rede ciclável será implementada em toda a ARU, fazendo a ligação entre os equipamentos escolares e 
desportivos municipais, o núcleo antigo, a zona ribeirinha e o bairro do Cintrão. De acordo com o estudo efetuado, 
considera-se pertinente que a rede inclua a passagem nas seguintes vias/locais: Rua Cidade de Nampula, Av. Dr. 
Joaquim Albuquerque, Rua Evaristo Judicibus, Rua Joaquim G. Henriques Furtado, Rua José Veríssimo Duarte, 
Praça do Município, Rua Comendador António Costa, , Rua 18 de março, Praça da República, Tv. da Escola, Tv. 
Moinho do Corvo, Rua Aníbal C. Rosado, Av. Casimiro da Silva Marques, Rua Júlio Tornelli e Rua Mouzinho de 
Albuquerque/N8 (ligando ao Bairro do Cintrão). Trata-se de uma proposta preliminar que poderá ser alargada a 
outras vias e locais da vila, ao longo do período de implementação da ORU. 

Espera-se que a criação de ciclovias aumente a utilização de bicicletas no centro urbano e contribua para uma 
maior aproximação dos residentes ao núcleo antigo, o que deverá ter um impacto positivo na revitalização do 
comércio tradicional, dos espaços públicos e dos equipamentos de utilização coletiva. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P4. Sistema urbano de mobilidade pedonal, no P2. Sistema 
Urbano Multimodal do Bombarral e no P1. Programa “Plano B”, na medida em que contribuem para a promoção 
da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Além disso, prevê-se que esta solução de mobilidade tenha impacto na utilização dos diferentes espaços do centro 
urbano, pelo que se espera um impacto positivo na concretização das ações do P5. Rede de corredores verdes do 
Bombarral, do P7. Rede de espaços de ativação económica e cultural, do P8. Programa de dinamização do 
comércio e da identidade local, do P10. Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços públicos e 
do P11. Reabilitação do Bairro do Cintrão. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

▪ Fundo Ambiental 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP3.2. Bicicletas de utilização partilhada e parqueamentos 

 

Descrição 

A presente ação prevê reforçar a utilização da bicicleta enquanto modo alternativo de deslocação em circuitos 
curtos, estando esta ação intimamente ligada à criação da rede urbana de ciclovias, prevista na AP3.1. 

Pretende-se promover o uso quotidiano deste modo de transporte, disponibilizando bicicletas de utilização 
coletiva no sentido de facilitar a locomoção. O parqueamento de bicicletas é também uma necessidade deste 
espaço, no sentido de evitar o estacionamento informal em locais inapropriados, que obstruem a circulação de 
peões nos passeios.  

Para tal, prevê-se o ordenamento do espaço urbano através da aquisição de cerca de 20 bicicletas de utilização 
coletiva e de estruturas de parqueamento com fixação ao quadro para segurança adicional, a instalar em 
diferentes pontos da ARU preferencialmente em praças e largos, nas imediações da faixa ciclável, estimando-se a 
criação de 5 a 6 pontos com lugares de estacionamento. 

A localização dos parqueamentos de bicicletas será avaliada, sendo desde já apontadas as seguintes hipóteses a 
analisar: Rua do Mercado (próximo do Terminal Rodoviário), Av. Casimiro da Silva Marques (próximo da estação 
ferroviária), Av. Dr. Joaquim de Albuquerque (próximo da sede do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó), Rua 
Cidade de Nampula (próximo do pavilhão municipal e piscinas municipais), Praça do Município e Praça dos 
Mártires da Pátria (Bairro do Cintrão).  

Esta ação, em conjunto com a implementação de ciclovias, potenciará a utilização deste modo de transporte, 
viabilizando os fluxos de natureza quotidiana. As bicicletas de utilização coletiva terão igualmente uma ligação à 
App “Plano B”, permitindo aceder a informação sobre a sua localização.  

Esta ação está articulada com as ações constantes no P4, P2 e no P1, na medida em que contribuem para a 
promoção da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito de 
estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental 

▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P4 Sistema urbano de mobilidade pedonal 

Objetivos 
específicos 

Oe1. Promover a articulação e conexão dos diversos núcleos da vila 

Oe3. Ordenar e qualificar as vias, passeios e passadeiras para otimização dos fluxos de circulação 

Oe4. Reduzir a utilização do automóvel privado 

Oe5. Incrementar a mobilidade pedonal e os meios suaves nas deslocações internas 

Oe6. Reforçar a intermodalidade 

Oe7. Reduzir a poluição atmosférica e sonora 

 

Descrição 

A criação de percursos acessíveis a toda a população (residente e visitante), que contribuam para uma melhor 
articulação das diferentes zonas da ARU, constitui uma das principais prioridades deste programa estratégico, no 
domínio da mobilidade, pois induz a inclusão e coesão social e territorial. 
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Sujeita a um grande desgaste, a rede pedonal da ARU apresenta um conjunto de patologias que importa corrigir, 
seja a inexistência de passeios, a degradação do seu estado de conservação ou o desadequado dimensionamento. 
Como tal, considera-se premente intervir na requalificação e beneficiação dos percursos pedonais assim como 
criar uma ligação segura e adequada entre os dois lados da linha de caminho-de-ferro. 

As obras de requalificação da rede pedonal deverão permitir a melhoria das condições de segurança e circulação 
dos utilizadores e a adequação da rede pedonal às necessidades da população com mobilidade reduzida, 
desincentivando a utilização do automóvel nas deslocações de curta distância. 

O projeto estruturante prevê a criação da rede urbana pedonal (AP4.1) e a beneficiação da passagem de nível 
pedonal/ciclável da Linha do Oeste (AP4.2). 

O projeto complementa os projetos estruturantes definidos no âmbito deste eixo estratégico, nomeadamente, o 
P3. Sistema urbano de mobilidade ciclável, o P2. Sistema Urbano Multimodal do Bombarral e o P1. Programa 
“Plano B”. 

Ações prioritárias 

AP4.1. Rede urbana pedonal 

AP4.2. Passagem de nível pedonal/ciclável - Linha do Oeste 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

••• •• •• •• 
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AP4.1. Rede urbana pedonal 

 

Descrição 

A presente ação prevê dotar a vila de uma rede estruturada de percursos pedonais, que garanta o acesso e a 

ligação entre os locais mais utilizados pela população, tendo em conta as suas necessidades quotidianas de 

deslocação.  

A ação prevê a intervenção nos arruamentos onde se verificam situações de degradação ou desadequação, 

podendo ser alargada a outros arruamentos além dos indicados no cartograma24 que, no período de 

implementação ORU, sejam considerados prioritários. Para tal pretende-se efetuar uma requalificação, 

reperfilamento e manutenção dos passeios e de passadeiras, assim como a eliminação de barreiras arquitetónicas 

e a adaptação das vias de circulação pedonal a todos os cidadãos, em particular aos portadores de mobilidade 

reduzida. 

Esta intervenção pretende melhorar as condições de segurança destes percursos e a mobilidade da população 

residente e visitante, nomeadamente no acesso a equipamentos, bens e serviços. Esta ação está articulada com 

as ações constantes no P3. Sistema urbano de mobilidade ciclável, no P2. Sistema Urbano Multimodal do 

Bombarral e no P1. Programa “Plano B”, na medida em que contribuem para a promoção da mobilidade 

sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

               

 

  

                                                                   

24 Vide ficha de projeto P4. 
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AP4.2. Passagem de nível pedonal/ciclável - Linha do Oeste 

 

Descrição 

Esta ação visa a eliminação de um ponto de conflito que constrange a fruição pedonal e ciclável na ARU, 
nomeadamente, o atravessamento da linha de caminho-de-ferro. Para tal, prevê-se requalificar a passagem de 
nível seguras, de modo a garantir a conectividade entre as secções este e oeste da ARU, nomeadamente, através 
da beneficiação da passagem existente (junto à Estação ferroviária do Bombarral). 

A análise da estrutura e dinâmicas ocorridas no seio da ARU demonstra que a linha de caminho-de-ferro constitui 
uma barreira física à articulação funcional, à mobilidade e à expansão urbana, gerando uma desconexão entre as 
secções referidas. Apesar deste constrangimento, a secção a este da linha revela um forte potencial de 
desenvolvimento, com amplas áreas urbanizáveis que poderão ser ocupadas pela função residencial e por diversas 
atividades económicas na área do comércio e dos serviços.  

A intervenção prevista nesta ação revela-se fundamental não só para promover a conectividade e a segurança dos 
utilizadores aquando da passagem da linha de caminho-de-ferro nas suas deslocações quotidianas (pedonais e 
cicláveis), mas também para dinamizar a economia local, na medida em que permite reforçar as condições de 
mobilidade, quer para quem se desloca ao centro da vila, quer para a população empregada nas empresas que se 
localizam nesta secção. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P3. Sistema urbano de mobilidade ciclável, no P2. Sistema 
Urbano Multimodal do Bombarral e no P1. Programa “Plano B”, na medida em que contribuem para a promoção 
da mobilidade sustentável, o que deverá gerar uma redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

IP – Infraestruturas de Portugal 

CP- Comboios de Portugal 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P5 Rede de corredores verdes do Bombarral 

Objetivos 
específicos 

Oe8. Proteger e qualificar os espaços verdes existentes, potenciando o seu usufruto pela 

comunidade 

Oe9. Melhorar a qualidade ambiental através da criação de uma estrutura verde urbana que garanta 

o equilíbrio ecológico 

Oe10. Garantir a conservação da biodiversidade e a valorização dos recursos naturais 

Oe11. Sensibilizar a população para os comportamentos sustentáveis e boas práticas ambientais 

 

Descrição 

O presente projeto visa dotar a ARU de espaços verdes, zonas permeáveis que permitam atenuar efeitos da 
concentração urbana, nomeadamente no que se refere a ondas de calor associadas a espaços densamente 
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povoados e com elevado fluxo automóvel e, complementarmente, que permitam que espécies de fauna autóctone 
possam circular na vila encontrando canais de ligação aos espaços agrícolas envolventes.  

Apesar de se registarem espaços verdes, permeáveis, de pequenas dimensões no interior dos quarteirões que 
constituem a ARU, em alguns casos as suas dimensões são exíguas e, na ausência de um continuo natural em 
contexto de espaço público, o seu caráter é fragmentado. Também os espaços atualmente expectantes, que 
correspondem a grandes manchas permeáveis de terreno da ARU, serão a médio prazo urbanizados e deverão 
contribuir para a implementação dos Oe deste eixo.   

As intervenções na rede de corredores verdes urbanos são estruturais e indutoras de novas dinâmicas de 
reabilitação, estando previsto o incremento da arborização dos arruamentos (A5.1.) e a criação de um parque 
urbano ribeirinho visando a aproximação da vila ao rio Real (AP5.2). 

O projeto complementa ações prioritárias definidas no âmbito de outros projetos relacionados com a 
requalificação e dinamização dos espaços públicos de socialização, a dinamização do comércio e da identidade 
local, nomeadamente, do P7, P8 e P10. 

Ações prioritárias 

AP5.1. Arborização linear 

AP5.2. Parque ribeirinho 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

•• ••• •• •• 
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AP5.1. Arborização linear 

 

Descrição 

Conforme previamente referenciado, a vila do Bombarral constitui uma área de descontinuidade no verde 
envolvente, essencialmente agrícola, uma vez que no aglomerado não existem corredores de ligação com estes 
espaços. Este contexto, trabalhado nos vários projetos do presente eixo, é também respondido na presente ação 
que visa consolidar canais de ligação e espaços verdes intersticiais na ARU que liguem o coração verde da vila - a 
Mata Municipal, à envolvente agrícola e natural. 

A ação assenta na criação de uma rede de ruas arborizadas que conservem os valores e funções dos ecossistemas 
naturais e que constituam uma fonte de benefícios à população, designadamente: melhoria da qualidade do ar e 
da água; redução da poluição sonora; aumento do conforto climático; proteção contra a erosão dos solos; 
aumento da retenção das águas pluviais; aumento do sequestro do carbono; mitigação do efeito de estufa; criação 
e melhoria da qualidade de habitats; permeabilidade da paisagem; melhoria da saúde e do bem-estar; espaços 
esteticamente mais apelativos e promoção da biodiversidade. Em termos concretos, e carecendo de uma análise 
técnica especializada e projeto específico, identificam-se as seguintes áreas prioritárias de intervenção: 

▪ Arborização de ruas com largura superior a 6 m, e que estão associadas maioritariamente a vias com 
estacionamento. As vias aqui incluídas compreendem a Avenida Joaquim Albuquerque, a Avenida Vasco 
Pereira da Conceição, a Rua Mouzinho de Albuquerque e a Rua Infante Dom Henrique; 

▪ Arborização de ruas de pouca extensão e com largura inferior a 6 m, designadamente Rua 18 de março, 
Rua Madre de Deus, Rua Casimiro S. Marques e Rua Júlio Tornelli. Tendo em conta a limitação de espaço, 
as espécies a selecionar devem ser de pequena dimensão (com diâmetro de copa inferior a 8 metros) 
podendo, caso seja necessário, a arborização ser apenas num dos lados da rua. Pretende-se, na Rua Júlio 
Tornelli o reforço da arborização existente, com a utilização de pereiras Pyrus communis, visando a 
promoção do fruto da região: a pera-rocha.   

Esta ação permitirá criar e/ou reforçar uma rede de arruamentos arborizados, apostando na conectividade e na 
consolidação rede de corredores ecológicos na vila do Bombarral, visando a conservação dos valores ecológicos 
naturais, das suas funções, a melhoria da qualidade de vida da população e transformação da vila num espaço 
mais agradável para os habitantes e para os visitantes/turistas. A implementação desta ação é feita em conjunto 
com a AP4.1. relacionada com a qualificação da rede de circulação pedonal, sempre que os arruamentos a 
intervencionar forem coincidentes.  

Esta ação, para além da complementaridade direta com a AP4.1, está articulada com as ações constantes no P3. 
Sistema urbano de mobilidade ciclável e P10. Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços 
públicos, uma vez que com a arborização linear destas vias se promoverá uma maior utilização e socialização 
nestes espaços. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 
Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios sustentabilidade 

▪ POSEUR – Ações piloto de implementação de Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP5.2. Parque ribeirinho 

 

Descrição 

A Vila do Bombarral apresenta uma localização privilegiada, na margem poente do Rio Real, no entanto, a frente 
ribeirinha não está integrada na vila como espaço de lazer ou recreio que permita à população o usufruto deste 
elemento natural. É neste contexto que a presente ação se foca, visando a melhoria da qualidade ambiental, 
urbanística e paisagística do território através da regeneração e integração das margens ribeirinhas nas dinâmicas 
urbanas, criando um espaço de recreio que reforce as ligações entre território urbano e rural. 

Em termos operacionais, a ação visa a criação de um parque ribeirinho nas traseiras do Palácio do Gorjão (com 
possibilidade de ser alargado futuramente) que, para garantir o contínuo verde, deve incorporar também espaços 
privados, peças chave neste espaço que se pretende qualificado, tratado e utilizado.  

Esta ação visa a criação de um espaço de fruição coletiva, através de uma intervenção integrada de paisagismo 
sustentável, com zona de lazer, dotada de mobiliário urbano contemporâneo, nomeadamente papeleiras, bancos 
de jardim e implementação de iluminação energeticamente eficiente. 

Com esta ação pretende-se potenciar a ligação da vila com a sua envolvente natural.  

Promotor 

CM Bombarral 

Proprietários privados 

Principais entidades a envolver 

Proprietários de terrenos 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU (por via de um reforço de investimento da AG) 

▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios sustentabilidade 

▪ POSEUR – Ações piloto de implementação de Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P6 Programa de ativação ambiental 

Objetivos 
específicos 

Oe8. Proteger e qualificar os espaços verdes existentes, potenciando o seu usufruto pela 

comunidade 

Oe10. Garantir a conservação da biodiversidade e a valorização dos recursos naturais 

Oe11. Sensibilizar a população para os comportamentos sustentáveis e boas práticas ambientais 

 

Descrição 

O presente projeto tem como objetivo contribuir para a promoção e incorporação de uma cultura identitária e de 
respeito pela sustentabilidade ambiental nos habitantes da vila do Bombarral e nos visitantes/turistas da vila. 
Valorizando a forte ligação do concelho, nomeadamente das atividades económicas, aos recursos e envolvente 
natural, pretende-se trabalhar com a comunidade essa ligação e trazer para o contexto urbano e hábitos 
quotidianos padrões de sustentabilidade que são relevantes para a melhoria da qualidade de vida dos residentes 
na ARU.  
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O Programa de ativação ambiental é uma aposta do Município na criação de uma nova dinâmica de atividades de 
sensibilização/educação para a sustentabilidade, mobilidade e consciencialização cívica, reforçando as iniciativas 
existentes e alargando o espectro de atividades a desenvolver e de entidades e públicos a mobilizar. Neste 
contexto, o presente projeto é constituído por duas ações, uma referente à preservação e valorização da mata 
municipal (AP6.1), um espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades de âmbito ambiental e uma ação 
que engloba um conjunto de iniciativas de educação ambiental (AP6.2), a decorrer em vários espaços para toda a 
comunidade. 

Este projeto reforça a importância da sensibilização para a educação ambiental, uma ferramenta abrangente e 
dinâmica de educação dos cidadãos, assente num processo constante de trabalho coletivo com vista a fortalecer 
a consciência cívica e crítica sobre o desenvolvimento sustentável e a necessária mudança comportamental para 
que os nossos espaços possam ser os espaços dos nossos netos, bisnetos e dos que, a seguir a eles, habitem o 
Bombarral. 

O projeto complementa ações prioritárias definidas no âmbito do P5. Rede de corredores verdes, mas também de 
outros projetos relacionados com a mobilidade sustentável (P2, P3 e P4), dado o seu contributo para a melhoria 
da qualidade do ambiente urbano. 

Ações prioritárias 

AP6.1. Valorização e preservação da mata municipal 

AP6.2. Iniciativas de sensibilização ambiental 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

•• ••• • • 



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

105 

AP6.1. Valorização e preservação da mata municipal 

 

Descrição 

A mata municipal do Bombarral é uma antiga coutada, cenário das caçadas da corte que ali se deslocava com esse 
intuito. A 24 de dezembro de 1941 foi classificada como Área de Interesse Público. Com cerca de quatro hectares, 
é um bosque mediterrânico, sendo um dos dois únicos representantes desta floresta existentes em Portugal 
Continental (o outro localiza-se na Serra da Arrábida). 

A mata municipal é o pulmão verde da vila, conservando vegetação com vários séculos, com espécies 
emblemáticas do género Quercus, como carvalhos, sobreiros e carrascos; e zambujeiros, adernos, medronheiros, 
gilbardeiras e aroeiras. Face às potencialidades deste espaço natural, do ponto de vista florístico, científico, 
pedagógico e lúdico; à sua importância histórica como local emblemático da memória da vila, a presente ação na 
mata municipal assenta numa intervenção intermédia. Pretende-se reforçar dinâmicas sociais e promover a 
circulação pedonal e o acesso à natureza, objetivando a alteração de hábitos da população, a redução do índice 
de sedentariedade e o incremento da socialização. Em termos concretos materializa-se nas seguintes iniciativas: 

▪ Qualificação de percursos pedonais e cicláveis, em material que garanta a manutenção da 
permeabilidade do solo; 

▪ Requalificação das instalações sanitárias; 

▪ Instalação de sinalética informativa das espécies com identificação do nome científico, nome comum, 
família e local de origem. A sinalética deverá também ser disponibilizada em braille, visando a inclusão 
social e o acesso de informação a todos os cidadãos; 

▪ Colocação de papeleiras, bancos e bebedouros, de forma a criar espaços de estadia e contemplação. 
Será privilegiada a colocação de equipamentos feitos de materiais naturais como a madeira ou a pedra; 

▪ Instalação de iluminação pública de modo a garantir a segurança, sem descurar a proteção do meio 
natural envolvente; 

▪ Dinamização de trilhos interpretativos da Mata, visando alertar para a biodiversidade e mais-valias que 
esta representa para o concelho e para a vila. De uma forma que se pretende dinâmica e divertida, os 
participantes poderão descobrir as principais espécies de fauna e flora que vivem na Mata; 

▪ Implementação da iniciativa “Ninhos na Mata”, em que se pretende dar a conhecer a ornitologia, as 
principais espécies de aves que povoam o Parque, a sua relação com a flora existente e que se pretende 
culmine com a construção e fixação de ninhos para aves, de modo a aumentar os locais de nidificação. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P5, uma vez que com a valorização da Mata, o município 
passará a dispor de um espaço verde dignificado e visitável, ferramenta essencial de promoção e dinamização de 
ações de sensibilização ambiental. 

Promotor 
CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 
- 

Natureza do investimento 
Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental 

▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios sustentabilidade 

▪ POSEUR – Ações piloto de implementação de Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

               



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

106 

 

AP6.2. Iniciativas de sensibilização ambiental 

 

Descrição 

Apostar no desenvolvimento sustentável é indissociável de uma aposta continuada e resiliente na sensibilização e 
educação ambiental. A presente ação corporiza essa aposta, prevendo-se que o município, anualmente, prepare 
um calendário/programa de iniciativas de sensibilização no qual estejam vertidas as prioridades no respeitante à 
educação ambiental para o desenvolvimento sustentável. 

Estas iniciativas serão dirigidas para diversos públicos, desde a comunidade educativa e associações, aos agentes 
económicos locais, à população residente e aos visitantes e turistas. Entre as atividades potenciais a definir 
anualmente, poderão estar integradas as seguintes:  

(i) dinamização de ações de formação, workshops, eventos comemorativos de datas festivas;  
(ii) dinamização de saídas de campo dando a conhecer a mata municipal, o Rio Real e a vila, 

promovendo a sua preservação através da vivência e partilha de experiências de carácter 
ambiental; 

(iii) dinamização de ações temáticas em domínios como os resíduos, a água, a eficiência energética, a 
compostagem, a agricultura biológica, a floresta, a mobilidade suave, a alimentação saudável e a 
promoção da biodiversidade. Incluem-se neste âmbito ações de reflorestação, campanhas de 
reutilização de recursos e redução do desperdício, ações de limpeza urbana e das margens do rio, 
ações de sensibilização para a poupança da água, ações para a produção e consumo sustentáveis, 
ações para a organização e cultivo de hortas urbanas e oficinas didáticas dirigidas para os mais 
novos. 

Esta aposta do município na dinamização e promoção de um conjunto de iniciativas de sensibilização ambiental 
destinado a toda a comunidade mostra-se essencial para a formação cívica e para a preservação e a qualificação 
do território da ARU e de todo o concelho.  

A presente ação tem uma articulação transversal com as restantes ações/projetos. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Agrupamento de Escolas 

AdVT – Águas do Vale do Tejo 

Águas do Oeste 

Valorsul 

Associações locais 

OesteCIM 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundo Ambiental 

▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios sustentabilidade  

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P7 Rede de espaços de ativação económica e cultural 

Objetivos 
específicos 

Oe12. Reabilitar edifícios públicos e equipamentos devolutos e/ou em mau estado de conservação 
e promover a sua refuncionalização para a prestação de serviços diferenciados 

Oe13. Reforçar a rede de estruturas de apoio à dinamização económica e cultural 

Oe14. Reforçar lógicas multifuncionais na ARU 

Oe15. Revitalizar e qualificar o comércio local, reforçando as relações de proximidade com a 
comunidade 

Oe16. Incentivar a inovação e a transferência de conhecimento para o tecido económico local, 
apoiando a densificação da base económica 

 

Descrição 

A “vida” de uma área urbana está intrinsecamente associada às funções nela existentes e à capacidade de estas 
atraírem pessoas e dinâmicas e, por arrastamento, outras funções complementares que contribuam para um 
impacto positivo na qualidade de vida da comunidade local. Neste contexto, reconhecendo a necessidade de 
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melhorar os serviços de apoio à população e dinamizar o núcleo urbano, através da gestão sustentável e eficiente 
de recursos já existentes, o projeto “Rede de espaços de ativação económica e cultural” tem como objetivo intervir 
num conjunto de edifícios e equipamentos públicos, atualmente com necessidades evidentes de reabilitação e 
refuncionalização, qualificando-os como elementos estruturantes de suporte a atividades económicas e culturais. 
A aposta passa assim pela valorização de espaços existentes em detrimento da construção de novos, permitindo 
uma gestão mais eficiente de recursos públicos, quer em termos financeiros como em termos urbanísticos.  

Este projeto engloba a requalificação de espaços-âncora que permitirá criar uma rede de equipamentos presentes 
em diferentes zonas da ARU e que funcionará como elemento de dinamização económica e cultural do Bombarral. 
As funções previstas nas várias ações são diversas, tendo em comum o apoio direto à comunidade local, quer aos 
cidadãos como às empresas/tecido económico da ARU e concelho. A concretização deste projeto passa pela 
implementação de seis ações prioritárias em diferentes domínios:  

• Espaços administrativos de apoio à população: reabilitação de imóvel para instalação de Loja do Cidadão; 

• Espaços de apoio às empresas e tecido económico local: reabilitação do Mercado Municipal, reabilitação 
de antiga escola para criação de um espaço multifuncional e reabilitação de antigas instalações do IVV 
para acolhimento do RochaCenter e áreas de apoio;  

• Espaços turístico/culturais: Centro Lúdico e Turístico - à Descoberta da Pera Rocha, através da 
refuncionalização e adaptação de edifício da ASAGRO, numa perspetiva de valorização do património e 
produtos locais de qualidade. 

O projeto é complementar ao P8. Programa de dinamização do comércio e da identidade local, devendo a sua 
implementação ser articulada. 

Ações prioritárias 

AP7.1. Reabilitação do Mercado Municipal 

AP7.2. Reabilitação e refuncionalização das antigas instalações do IVV 

AP7.3. Refuncionalização de antiga escola primária da Vila 

AP7.4. Instalação da Loja do Cidadão 

AP7.5. Refuncionalização e adaptação de edifício da ASAGRO 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

•• •• ••• • 
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AP7.1. Reabilitação do Mercado Municipal 

 

Descrição 

A presente ação corresponde à reabilitação do Mercado Municipal, um importante espaço de comércio tradicional 
que, no entanto, se encontra em funcionamento com algumas fragilidades.  

Em termos operacionais, será realizada uma intervenção nas fachadas e cobertura, mantendo o uso atual do 
edifício, mas dotando-o das adequadas condições higieno-sanitárias, acessibilidades e condições técnicas para as 
atividades comerciais que aqui se desenvolvem, em conformidade com a legislação em vigor. 

Para além do edifício, também é concretizada a intervenção na zona envolvente, de modo a qualificar o espaço 
público e criar melhores condições de acessibilidade à zona comercial. Esta componente de requalificação 
paisagística cria zonas de circulação pedonal, melhorias em pavimentos, reforço da vegetação (contribuindo para 
a criação de corredores verdes prevista no Eixo 2), instalação de mobiliário urbano, entre outras, de forma a 
dignificar as condições de utilização do espaço e permitir uma mais adequada articulação com o restante 
aglomerado urbano. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Comerciantes 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU (por via de um reforço de investimento da AG) 

▪ FEADER – DLBC Alto Oeste – Cadeias Curtas e mercados locais 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP7.2. Reabilitação e refuncionalização das antigas 
instalações do IVV 

 

Descrição 

As instalações do antigo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) são compostas por um conjunto de edifícios cuja 
construção data dos anos 50, destinados a armazenagem, arrecadação, destilaria e apoios diversos à 
vitivinicultura. Estas localizam-se na parte sul da ARU, numa zona próxima do núcleo histórico do Bombarral e, 
atualmente, encontram-se devolutas e em mau estado de conservação.  

Assim, pretende-se intervir em dois dos edifícios que compõe este conjunto, bem como no seu espaço envolvente. 
Em termos de programa funcional, os edifícios serão convertidos em espaço de acolhimento do RochaCenter, com 
atividades de investigação aplicada e experimental; desenvolvimento multidisciplinar para melhoria da pós-
colheita e tecnologias de pera Rocha e outros frutos produzidos ou comercializados. 

Do ponto de vista estrutural, é prioritário intervir nas fachadas e cobertura para possibilitar a adaptação dos 
espaços, garantindo condições de segurança, conforto e eficiência no uso de recursos (energia, água…).  Dada a 
dimensão do projeto, a intervenção será faseada: numa primeira fase, prevê-se a reabilitação da envolvente opaca 
– fachadas/cobertura, tendo em consideração a urgência da intervenção devido ao atual estado de conservação 
dos mesmos; numa segunda fase será levada a cabo a requalificação dos espaços interiores dos edifícios, bem 
como os arranjos exteriores potenciando condições de mobilidade e acessibilidade adequadas, organização de 
áreas de lazer e vivência do espaço.  

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU  

▪ FEDER – POCI/PO CENTRO, Sistema de Apoio às Ações Coletivas  

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP7.3. Refuncionalização da antiga escola primária da Vila 

 

Descrição 

A presente ação diz respeito à reabilitação e refuncionalização da antiga escola primária da vila, atualmente 
devoluta, localizada na rua 6 de outubro, para passar a espaço multifuncional de acolhimento empresarial e de 
serviços públicos.  

Com uma localização central e espaços de dimensão e estrutura facilmente adaptável à função preconizada, 
pretende-se que a intervenção permita a adaptação do interior, se possível numa lógica modular e ajustável à 
procura/necessidades das funções acolhidas.  

Pretende-se que este espaço acolha serviços públicos à população, entre eles, um polo da biblioteca municipal, 
dada a proximidade ao núcleo escolar e outras funções, como o acolhimento de empresas. Através desta ação, 
pretende-se apoiar o acesso à cultura, assim como apoiar o empreendedorismo e iniciativas que contribuam para 
diversificar e dinamizar o tecido económico local, criando condições para receber outras iniciativas, como ações 
de formação e capacitação, eventos de networking, entre outros. 

Face ao exposto, para além da intervenção física visando adaptar o edifício a esta nova função, a ação envolve 
ainda o desenvolvimento do programa funcional e de dinamização do espaço. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Oeste CIM  

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER – PO CENTRO, Sistema de Apoio às Ações Coletivas - Rede Oeste Empreendedor (projeto 
intermunicipal)  

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP7.4. Instalação da Loja do Cidadão 

 

 

Descrição 

A presente ação refere-se à instalação da Loja do Cidadão no concelho do Bombarral através da realização de 
obras de reabilitação e adaptação física de um edifício devoluto, localizado na Rua do Comércio.  

Para além do seu contributo para a reabilitação e revitalização urbana, esta intervenção, enquadrada em modelos 
integrados de atendimento descentralizado na Administração Pública, visa promover a reorganização da rede de 
serviços públicos, numa lógica de concentração de serviços de atendimento num único local, resultando em 
ganhos de tempo e redução de custos quer para os cidadãos/empresas quer para a Administração Pública. 

Após conclusão dos trabalhos conducentes à reabilitação do imóvel/disponibilização dos espaços, proceder-se-á 
à instalação dos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira e do Instituto da Segurança Social, assim como do 
Espaço do Cidadão e serviços municipais. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

AMA e Entidades responsáveis pelos serviços a instalar 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ FEDER - PO Centro, PI 2.3: Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP7.5. Refuncionalização e adaptação de edifício da 
ASAGRO 

 

Descrição 

O concelho do Bombarral é um dos territórios de produção da Pera Rocha do Oeste, um produto de Denominação 
de Origem Protegida – DOP, um nome geográfico identifica um produto originário desse local ou região, cuja 
qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico específico, incluindo 
fatores naturais e humanos, cujas fases de produção têm lugar na área geográfica delimitada. 

Tendo em consideração a importância desta “marca” territorial, é objetivo da presente ação contribuir para a 
promoção deste produto com características únicas, de sabor e qualidade certificada, numa perspetiva turística, 
através da criação do Centro Lúdico e Turístico “à Descoberta da Pera Rocha”, a instalar no atual edifício da 
ASAGRO, localizado na rua Jerónimo da Mata. Para tal, serão realizadas as obras necessárias para a 
refuncionalização e adaptação do imóvel a este fim, bem como o desenvolvimento dos recursos/atividades a 
disponibilizar aos visitantes. 

O Centro Lúdico e Turístico “À descoberta da Pera Rocha” assume-se como um espaço privilegiado para dar a 
conhecer os atributos diferenciadores da Pera Rocha e a sua importância para a história da agricultura local, 
através de exposições/conteúdos interativos instalados no local mas também através da promoção de visitas a 
locais de produção (onde os visitantes ficam a conhecer as principais rotinas da atividade frutícola, as condições 
geográficas determinantes para a qualidade do produto, etc.); da realização de provas de degustação; workshops 
de culinária utilizando pera rocha, entre outras atividades. 

Este espaço servirá, também, como apoio às atividades desenvolvidas no âmbito do AP8.1. Ciclos de animação 
urbana. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Agrupamento de Escolas 

ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha 

Confraria da Pera Rocha do Oeste 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Turismo de Portugal – Linha de Apoio à Sustentabilidade 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

               

 

  



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

114 

P8 Programa de dinamização do comércio e da identidade local 

Objetivos 
específicos 

Oe15. Revitalizar e qualificar o comércio local, reforçando as relações de proximidade com a 

comunidade 

Oe16. Incentivar a inovação e a transferência de conhecimento para o tecido económico local, 

apoiando a densificação da base económica 

Oe17. Promover a inclusão social através da cultura e da valorização da identidade local 

Oe18. Valorizar os produtos locais e apoiar a dinâmica dos agentes locais 

 

Descrição 

O projeto P8. Programa de dinamização do comércio e da identidade local tem como objetivo revitalizar o 
comércio tradicional, incluindo o setor da restauração, através da promoção de atividades de animação no núcleo 
urbano e da qualificação destas atividades económicas, complementando as iniciativas/intervenções de caráter 
físico, de reabilitação do edificado, promovidas no âmbito do P7. 
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De forma a preservar a identidade local, valorizar o património arquitetónico, económico e cultural, e assegurar a 
competitividade e a criação de emprego através da atração de investimentos e visitantes, este projeto integra a 
aposta no reforço da multifuncionalidade da ARU através da dinamização do comércio e dos serviços de 
proximidade (AP8.2), assim como da mobilização da comunidade para iniciativas culturais de valorização da 
identidade local, promovendo produtos de qualidade que alavanquem o tecido económico local e regional, como 
é o caso da pera rocha e do vinho. Com o intuito de reforçar a identidade local prevê-se criar um Ciclo de animação 
urbana, o qual, funcionará numa lógica de rede e de complementaridade com as intervenções físicas preconizadas 
para a vila do Bombarral. 

Ações prioritárias 

AP8.1. Ciclos de animação urbana 

AP8.2. Parcerias para a requalificação e dinamização do comércio tradicional 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL +INCLUSIVO 

• •• ••• ••• 
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AP8.1. Ciclos de animação urbana 

 

Descrição 

Consciente do seu papel de alavancagem na animação na vila, a autarquia visa, com a presente ação, criar uma 
dinâmica e uma diversidade de oferta, através da promoção de um conjunto de atividades ao longo do ano. 

A ação Ciclos de animação urbana deve ser programada anualmente, devendo a autarquia trabalhar no sentido 
de consolidar eventos que permitam à comunidade e visitantes criar hábitos de participação. Serão por isso 
integradas atividades a realizar regularmente com datas pré-definidas e que se manterão. Entre os eventos a 
integrar nos ciclos, desataca-se o Festival do Vinho Português e Feira Nacional da Pera Rocha e o evento “Arraial 
Oitocentista” que teve a sua primeira edição de 2018, com o regresso da histórica Avenida da Estação ao final do 
século XIX. Este será um evento a manter numa lógica anual.  

No âmbito da presente ação prioritária pretende-se igualmente que sejam integradas atividades que permitam a 
dinamização e envolvimento da população no processo de requalificação, valorização e diferenciação do ambiente 
urbano da vila/território, através da implementação de iniciativas de ativação social, cultural e urbanística 
baseadas na criatividade e suportadas numa lógica intercultural e intergeracional. Nos Ciclos integrar-se-ão 
atividades a desenvolver ao longo do ano, focadas no envolvimento da população e das entidades locais (escolas, 
IPSS, proteção civil, agentes económicos, etc.) e no convite a artistas e ativadores sociais no sentido de, em 
conjunto, cocriarem e executarem soluções criativas e diferenciadoras que visem a melhoria e a qualificação do 
ambiente urbano e que apoiem num processo contínuo de valorização da identidade e estímulo ao sentimento de 
pertença da comunidade pela sua vila e pelo seu bairro. Para tal, prevê-se o estabelecimento de parcerias com 
instituições de ensino no domínio das artes plásticas e visuais para a realização de oficinas criativas 
(pinturas/grafitis, land art, fotografia, vídeo, cinema/curtas metragens, etc.) dirigidas à população em geral, mas 
também a públicos específicos, nas quais possam ser pensadas e testadas soluções de apropriação artística e 
comunitária de espaços da vila/concelho, o trabalho em torno de saberes e produtos endógenos que estabeleça, 
quando possível, o cruzamento com saberes e técnicas ancestrais, numa lógica intergeracional. Em comum nesta 
vasta panóplia de possibilidades, a qualificação e respeito pelo território e torná-lo motivo de orgulho para quem 
aqui habita ou tem as suas raízes reforçando o seu cariz acolhedor, familiar, diferenciador e inovador para quem 
visita o Bombarral e, muito importante, demonstrar que este é um espaço atrativo para qualquer pessoa que o 
escolha para residir de forma sustentável e em harmonia com o ambiente. 

Fruto das atividades desenvolvidas equacionar-se-á a integração, nos Ciclos, de mais um evento anual – AR de 
Bombarral (Artes de Rua) que contemple uma mostra de criatividade para a dinamização da vila, com o 
envolvimento da comunidade e dos convidados externos que trabalharam com a comunidade e que deixam 
marcas visíveis e diferenciadoras.  

Refere-se ainda o interesse da autarquia de dar continuidade e alargar o âmbito do evento “Pera à Prova”, um 
concurso gastronómico organizado pelo Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, em parceria com a ANP – 
Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Bombarral. O evento 
tem como principal objetivo promover um produto de grande importância para o concelho do Bombarral e para a 
região Oeste, incentivando os formandos na área da cozinha e pastelaria a criar novos sabores a partir da Pera 
Rocha. Considerando a pertinência da iniciativa para a valorização dos produtos locais, pretende-se que esta passe 
a estar integrada num evento de maior escala e regular (anual), articulado com a realização de atividades em toda 
a zona comercial da vila (ex. Rua do Comércio, Praça do Município e zonas próximas), envolvendo o comércio 
tradicional e restauração. 

Para além do concurso gastronómico (com a participação dos alunos dos cursos profissionais) e exposição de 
trabalhos dos AE, pretende-se realizar provas gastronómicas, promover a decoração temática das montras, a 
introdução de receitas com pera nos menus dos restaurantes durante o período em que decorre o festival, de 
modo a promover este produto local, entre outras iniciativas…  

Para além dos espaços públicos, estas iniciativas poderão utilizar os equipamentos públicos da vila, como o Centro 
Lúdico e Turístico “à Descoberta da Pera Rocha”, enquanto local privilegiado de promoção turística deste recurso. 

A presente ação articula-se diretamente com o P7. Rede de espaços de ativação económica e cultural, assim como 
com o P10. Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços públicos. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 
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Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste 

ANP – Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha 

Confraria da Pera Rocha do Oeste 

Comércio tradicional e restauração,  

Associações locais 

Comunidade local 

Natureza do 
investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ 

e 250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

               

  



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

118 

AP8.2. Parcerias para a requalificação e dinamização do 
comércio tradicional 

 

Descrição 

O trabalho de campo para caraterização da ARU demonstrou a existência de um elevado número de espaços 
comerciais devolutos dispersos um pouco por todo o núcleo urbano, bem como a necessidade de modernização 
de alguns estabelecimentos em funcionamento, de forma a fomentar uma imagem mais uniforme e de qualidade 
do comércio local. 

Assim, visando envolver a comunidade no processo de reabilitação e revitalização em curso e promover a 
qualificação do comércio tradicional, a presente ação diz respeito à criação de parcerias entre os comerciantes e 
instituições de ensino, nomeadamente o Agrupamento de Escolas Fernão do Pó - Bombarral e o IPL, com 
instituição de ensino superior com instalações no Oeste, consubstanciadas num protocolo de colaboração entre 
estas entidades.  

Esta ação prevê dar oportunidade aos estudantes de artes (da ESAD e de Artes Visuais da escola secundária do AE 
Fernão do Pó) de encontrar soluções de reabilitação e decoração de interiores que permitam dar nova vida aos 
estabelecimentos comerciais, reforçando a sua atratividade. 

Mediante uma inscrição e análise prévia do estabelecimento por parte da autarquia e das escolas parceiras, serão 
desenvolvidas propostas de modernização dos espaços e, posteriormente, apresentadas aos proprietários para 
que possam analisar, deixando à sua consideração a implementação. As propostas a desenvolver poderão focar-
se nos elementos interiores e/ou no aspeto exterior dos edifícios (fachadas, montras, toldos, esplanadas…), de 
forma a ser criada uma imagem coerente no espaço urbano. 

Esta iniciativa poderá abranger outras áreas de estudo, caso sejam consideradas pertinentes. 

A Câmara Municipal do Bombarral será responsável pela divulgação do projeto, estabelecimento das parcerias e 
sensibilização dos proprietários dos estabelecimentos comerciais para a iniciativa.  

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

IPL - Escola Superior de Artes e Design (ESAD) 

Agrupamento de Escolas Fernão do Pó - Bombarral (ensino secundário) 

Comerciantes 

Natureza do investimento 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P9 Programa de reabilitação do edificado “Bombarral com vida” 

Objetivos 
específicos 

Oe19. Incentivar e apoiar a reabilitação de edificado privado 

Oe20. Adequar o edificado antigo aos novos modelos habitacionais 

Oe21. Atrair e fixar novos residentes 

Oe24. Promover a valorização do património local e identitário 

.  

Descrição 

A ARU da vila do Bombarral apresenta um uso maioritariamente residencial – 87% dos edifícios têm uma função 
exclusivamente residencial, verificando-se uma percentagem considerável de edifícios em estado razoável (26%), 
em mau estado (15%) e em ruína (5%). De acordo com a idade do edificado, na ARU da vila do Bombarral, 78% do 
edificado foi construído anteriormente a 1990, o que reflete a antiguidade, nomeadamente no núcleo mais antigo 
da vila, que apresenta edifícios com várias patologias e debilidades, o que justifica a necessidade de proceder a 
intervenções ligeiras ou mais profundas. 

O Programa de reabilitação do edificado “Bombarral com Vida” é um projeto que objetiva a melhoria do ambiente 
urbano através do incentivo e promoção da reabilitação e qualificação do parque habitacional da vila do 



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

120 

Bombarral, e que integra duas ações prioritárias. A concretização destas ações prioritárias visa a reabilitação do 
edificado privado da ARU, complementam as ações de requalificação do espaço público a empreender pelo 
Município e objetivam captar e impulsionar investimento privado para a reabilitação e/ou reconstrução de 
edifícios primordialmente para fins habitacionais, mas também para funções de comércio e serviços. 

Considerando que são espaços-âncora da vila, está também prevista a reabilitação dos Paços do Concelho e do 
Palácio do Gorjão, atual equipamento com multivalências, designadamente Museu Municipal, Posto de Turismo, 
Biblioteca, Auditório e Anfiteatro ao ar livre, que se constitui como principal ação âncora que agregará e polarizará 
a dinâmica que se pretende criar.  

O projeto complementa ações prioritárias definidas no âmbito de outros projetos relacionados com a 
requalificação e dinamização da rede de espaços públicos e de espaços de ativação económica e cultural (P7 e 
P10). 

Ações prioritárias 

AP9.1. Reabilitação do parque edificado da ARU 

AP9.2. Reabilitação dos Paços do Concelho 

AP9.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício do Palácio do Gorjão 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

• •• ••• ••• 
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AP9.1. Reabilitação do parque edificado da ARU 

 

Descrição 

Esta ação visa a reabilitação do parque edificado privado da ARU da vila do Bombarral, tendo em vista a melhoria 
das condições de habitabilidade das habitações, a melhoria das condições de eficiência energética dos edifícios, a 
qualificação e modernização dos espaços comerciais. Como consequência, esta reabilitação permitirá promover a 
valorização funcional na área de intervenção e o aumento de imóveis disponibilizados para arrendamento. 

No âmbito desta ação, foi realizado um levantamento/determinação do estado de conservação do conjunto 
edificado da ARU, através da observação dos edifícios, designadamente da análise dos elementos visíveis do 
exterior (por exemplo, as fachadas, coberturas e caixilharias).  

No trabalho de campo e, como referido, baseado numa análise apenas externa dos imóveis, os mesmos foram 
classificados de acordo com o seguinte: 

▪ Edifícios em mau estado: edifício que necessita de obras profundas e de conservação, em que é 
necessário refazer coberturas, telhas, rebocos, pinturas, janelas, portas e que apresenta fissuras 
profundas, associadas a patologias graves; 

▪ Ruína: edifício total ou parcialmente colapsado, que necessita de uma intervenção profunda – alterações 
de fundo na estrutura, nas fachadas ou nas coberturas e/ou nova construção e/ou intervenções na 
organização interior da edificação. 

A planta do estado de conservação, baseada no trabalho indicado é um elemento meramente indicativo e 
orientador, não dispensando a verificação e vistoria por parte dos serviços técnicos da autarquia.  

Neste contexto, foram identificados os edifícios em ruína e em mau estado de conservação que deverão ser alvo 
de uma avaliação por parte da autarquia no sentido de confirmar a necessidade e urgência das intervenções. As 
intervenções nestes edifícios privados são da responsabilidade dos proprietários.  

O Município do Bombarral assegurará todo o apoio necessário, nomeadamente apoio técnico e benefícios fiscais, 
nomeadamente:  

▪ Intervenção junto dos proprietários de imóveis devolutos, degradados ou em estado de ruína, dentro do 
quadro regulamentar; 

▪ Apoio técnico municipal para esclarecimento dos proprietários que pretendam levar a cabo ações de 
reabilitação dos seus imóveis, nomeadamente no respeitante ao acesso a fundos (informação sobre 
benefícios fiscais, divulgação do programa “Reabilitar para arrendar”, do IHRU, do IFRRU, etc.) e aos 
procedimentos a considerar na candidatura aos respetivos fundos; 

▪ Otimização do processo de instrução e análise de processos administrativos conducentes à 
implementação de obras de reabilitação urbana; 

▪ Sensibilização para a reabilitação e valorização arquitetónica do edificado, dando a conhecer (i) a 
importância da reabilitação urbana na preservação e valorização do património edificado e na promoção 
de dinâmicas de desenvolvimento económico; (ii) o dever de manutenção e/ou reposição das condições 
de segurança, salubridade e arranjo estético do edificado; (iii) a adoção de critérios de eficiência 
energética do edificado. 

A presente ação articula-se diretamente com todas as ações de todos os Projetos. 

Promotor 

Proprietários  

Principais entidades a envolver 

Banca 

Câmara Municipal do Bombarral 

Natureza do investimento 

Privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 
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▪ Financiamento próprio 

▪ Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 

▪ Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP9.2. Reabilitação dos Paços do Concelho 

 

Descrição 

O edifício dos Paços do Concelho (antigo Palácio dos Henriques), inaugurado em 1949, é um elemento central e 
estruturante da vila, em torno do qual se encontra um tecido económico dinâmico, com serviços, comércio e 
outros equipamentos.  

Tendo em consideração a antiguidade do edifício, existem lacunas do ponto de vista térmico e energético que 
importa colmatar, de forma a torná-lo mais eficiente, sustentável e a garantir o conforto dos seus utilizadores – 
funcionários e cidadãos.  

Para tal, a reabilitação envolve a aplicação de soluções construtivas que permitam a obtenção de ganhos a nível 
energético e térmico, com intervenção na envolvente opaca (ao nível da cobertura – substituição de telhas e 
introdução de isolamento térmico), na qual serão utilizadas matérias de isolamento, bem como na envolvente 
envidraçada (substituição das caixilharias atuais por outras de vidro duplo, com maior eficiência térmica). 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Oeste CIM 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ POSEUR – PI 4.3. Apoio à Eficiência energética, à gestão inteligente de energia e à utilização de 
energias renováveis nas infraestruturas da administração local 

▪ Contratos Programa 

▪ Programa BEM (Beneficiação de Equipamentos Municipais) 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP9.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício do 
Palácio do Gorjão 

 

Descrição 

A construção do Palácio do Gorjão, também conhecido como Palácio dos Coimbras, data no início do século XVII e 
está classificado com IIP. Este Palácio foi adquirido pela Câmara Municipal, que aqui instalou o Museu Municipal, 
o Posto de Turismo e, em anexo, a Biblioteca, um auditório e um anfiteatro ao ar livre.  

Atualmente e, apesar de estar em pleno funcionamento, o edifício apresenta algumas patologias, nomeadamente 
ao nível da eficiência energética e térmica, devendo ser intervencionado no sentido de ser uma referência em 
termos de desempenho energético, podendo inclusive esta vertente funcionar também como demonstradora para 
a comunidade.   

Com o intuito de melhorar a imagem urbana de Bombarral, de promover a sustentabilidade ambiental e fomentar 
a adoção de critérios de eficiência energética em edifícios públicos e privados, a presente ação compreende três 
fases: a primeira diz respeito à reabilitação da zona da atual Biblioteca do Palácio, a segunda à reabilitação da atual 
zona do Museu, e a terceira à reorganização do espaço funcional do edifício. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Oeste CIM 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU (por via de um reforço de investimento da AG) 

▪ FEDER - PO Centro, PI 6.3. Valorização do Património Cultural 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P10 Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços públicos 

Objetivos 
específicos 

Oe21. Atrair e fixar novos residentes 

Oe22. Promover a coesão e sentido de comunidade e pertença através de espaços públicos 

qualificados 

Oe23. Reforçar o envolvimento e participação ativa dos cidadãos na vida da comunidade 

Oe24. Promover a valorização do património local e identitário 

 

Descrição 

O Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços públicos da ARU do Bombarral integra duas ações 
prioritárias, referentes à requalificação e modernização de espaços públicos que se encontram atualmente 
desqualificados.  

Pretende-se criar uma rede de espaços públicos urbanos que, para além das funções expressas, sejam espaços de 
encontro e socialização com melhores condições de utilização para moradores e visitantes e/ou turistas. Propõe-
se a valorização, estruturação, qualificação e criação de uma rede de espaços públicos, adequados às caraterísticas 
da malha urbana em que se inserem que, de forma linear ou em áreas de pequena e média dimensão, contribuem 
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para o equilíbrio social e ambiental, prevendo a requalificação paisagística de ruas/praças/largos, colocação de 
mobiliário confortável e funcional e a instalação de sinalética em braille, visando a inclusão social e o acesso de 
informação a todos os cidadãos, sempre que pertinente. 

Pretende-se com estas intervenções dotar estes espaços de iluminação pública mais eficiente, de mobiliário 
urbano inteligente, parques infantis, pavimentos, sinalética e de um sistema de rede Wi-Fi gratuito para todos os 
munícipes e visitantes. 

A concretização destas ações contribuirá para a criação de espaços públicos multifuncionais, que possam ser 
facilmente adaptados a novas iniciativas/usos, respondendo rapidamente às necessidades da população, e que 
irão funcionar como catalisadores da renovação urbana, introduzindo novas dinâmicas, novos hábitos de vida, de 
fruição do espaço público, pretendendo-se que alavanquem direta e indiretamente outros investimentos, 
especialmente privados.  

O projeto complementa ações prioritárias definidas no âmbito de outros projetos relacionados com os corredores 
verdes do Bombarral (P5) e ativação ambiental (P6), mobilidade sustentável (P1, P2, P3 e P4) e com o programa 
de dinamização do comércio e da identidade local (P7 e P8). 

Ações prioritárias 

AP10.1. Requalificação paisagística e modernização da rede de espaços públicos de encontro  

AP10.2. Requalificação e dinamização da Rua Júlio Tornelli 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO BOMBARRAL +PERTO BOMBARRAL +PERTO BOMBARRAL +PERTO 

••• •• ••• ••• 
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AP10.1. Requalificação paisagística e modernização da rede 
de espaços públicos de encontro 

 

Descrição 

A presente ação integra a requalificação paisagística e modernização das principais praças e largos da vila do 
Bombarral, integrados na ARU, designadamente a Praça da República, Praça José Pereira de Carvalho, Largo de 
Madre de Deus, Largo do Comendador e Praça do Município/Largo dos Aviadores, entre outros que possam ser 
identificados como prioritários.  

Pretende-se criar uma rede adequada de espaços públicos, nomeadamente largos e praças, como espaços de estar 
com condições propícias ao encontro e socialização, já que estas são essenciais no reforço do sentido de 
comunidade e sentimento de pertença dos residentes.  

A presente ação foca-se assim na consolidação de uma rede de largos e praças qualificada e na melhoria das 
condições de conforto destes espaços públicos, no respeitante ao ordenamento espacial sistematizado ao nível 
do sombreamento e estrutura verde, pavimentação, mobiliário urbano e sinalética. A incorporação de elementos 
naturais nestes espaços estratégicos é uma premissa essencial à sua qualificação e utilização, não só por questões 
urbanísticas e ambientais já previamente expressas, como por questões de conforto da sua utilização. 

Neste contexto, as intervenções permitirão o aumento da funcionalidade e amenidade da rede de largos e praças 
da ARU, o reforço da atratividade e a promoção de dinâmicas de animação urbana diurna e noturna, através da 
implementação de soluções que assegurem uma gestão e manutenção eficazes destes espaços públicos.  

Não obstante serem identificados espaços existentes que deverão ser alvo de requalificação, conforme também 
previamente definido, a ocupação de áreas expectantes da ARU deve ter em consideração a premissa de aumentar 
esta tipologia de espaços no aglomerado e garantir lógicas de ligação criando redes urbanas seguras na sua 
apreensão e utilização. 

Prossegue-se deste modo uma estratégia materializada por intervenções cirúrgicas que contribuem para o 
aumento da qualidade e conforto ambiental e urbanístico e para o reforço da vocação cívica, comercial e de lazer 
destes espaços urbanos. Esta ação tem articulação direta com as ações constantes no P7. Rede de espaços de 
ativação económica e cultural, P8. Programa de dinamização do comércio e da identidade local e P9. Programa de 
reabilitação do edificado “Bombarral com Vida”. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

- 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

- 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios sustentabilidade 

▪ POSEUR – Ações piloto de implementação de Planos de Adaptação às Alterações Climáticas 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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10.2. Requalificação e dinamização da Rua Júlio Tornelli 

 

Descrição 

Paralela à linha ferroviária e, com início na Estação Ferroviária da vila do Bombarral, a Rua Júlio Tornelli é um dos 
cartões de visita da vila, porta de entrada de quem aqui chega de comboio. O casario que a define é heterogéneo 
em termos de funções originais, sendo, contudo, de inegável valor arquitetónico. Com um perfil amplo, é uma rua 
de sentido único para o tráfego rodoviário, não sendo, contudo, de intensa utilização.  

A ação preconiza a transformação desta área num espaço predominantemente pedonal, com zonas de esplanada 
associadas a funções comerciais/restauração que se considera poderem adequar-se a uma nova centralidade 
comercial a instalar. A dimensão do arruamento, passeios e as caraterísticas do edificado, com espaços devolutos 
ou subaproveitados que poderiam acolher espaços de restauração, permite inferir que esta rua deverá ser alvo de 
projeto de requalificação com este cariz multifuncional e com funções que permitam a sua dinamização ao longo 
de todo o dia, com espaços para diferentes públicos. Cafés, esplanadas, repavimentação e reperfilamento da área, 
zonas de estar informais, sombreamentos, iluminação eficiente e serviço de wifi são algumas das caraterísticas a 
integrar no projeto.  

Pretende-se a requalificação e dinamização de um novo espaço público de socialização, aumentando o conforto, 
a qualidade ambiental e urbanística deste espaço e assumindo-o como nova centralidade de caráter turístico e 
comercial, numa estratégia de atração de novos residentes e investidores. 

A presente ação articula-se diretamente com as ações do P5, P9 e do P10. 

Promotor 

CM Bombarral 

Proprietários privados  

Principais entidades a envolver 

Investidores e comerciantes 

Natureza do investimento 

Público e privado 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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P11 Reabilitação do Bairro do Cintrão 

Objetivos 
específicos 

Oe22. Promover a coesão e sentido de comunidade e pertença através de espaços públicos 

qualificados 

Oe23. Reforçar o envolvimento e participação ativa dos cidadãos na vida da comunidade 

Oe24. Promover a valorização do património local e identitário 

Oe25. Melhorar os acessos locais no interior da ARU, concretizando uma malha urbana coerente 
que permita ligações diretas a diferentes áreas residenciais 

 

Descrição 

A malha urbana do Bairro do Cintrão caracteriza-se, de uma forma geral, pelo casario compacto de piso térreo ou, 
no máximo, com dois pisos e pela elevada densidade de construção, apresentando algumas carências no que diz 
respeito ao espaço público e ao casario, as quais comprometem a qualidade de vida e a coesão social e territorial 
da ARU. Estas debilidades são fundamentalmente visíveis do topo oeste do Bairro. 
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Dadas a sua localização excêntrica e as particularidades descritas, considera-se importante reforçar a coesão social 
do Bairro, promovendo iniciativas que mobilizem a população para cuidar e valorizar a comunidade onde estão 
integradas, através de um envolvimento ativo que deverá facilitar a implementação de futuras iniciativas neste 
território e paulatinamente aproximar as dinâmicas aqui existentes das dinâmicas das restantes zonas da ARU, 
criando um quadro de complementaridade enriquecedor para toda a comunidade.  

O projeto estruturante prevê a requalificação dos arruamentos degradadas e fecho da malha viária (AP11.1) e a 
criação do programa de inclusão social “CÁ - Cintrão com Arte” (AP11.2). 

O projeto complementa os projetos estruturantes definidos no âmbito deste eixo estratégico, nomeadamente, o 
P9. Programa de reabilitação do edificado “Bombarral com Vida” e P10. Programa de requalificação e dinamização 
da rede de espaços públicos. 

Ações prioritárias 

AP11.1. Requalificação da malha urbana do Bairro 

AP11.2. Programa de inclusão social “CÁ - Cintrão com Arte” 

Impacto nos Eixos Estratégicos 

EE1 EE2 EE3 EE4 

BOMBARRAL +PERTO 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

••• • •• ••• 
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AP11.1. Requalificação da malha urbana do Bairro 

 

Descrição 

A presente ação prevê melhorar os arruamentos do Bairro do Cintrão, tendo em vista a concretização de uma 
malha urbana coerente que permita as ligações diretas a diferentes espaços deste bairro e a sua ligação à restante 
ARU. 

Decorrente do trabalho de campo, foram detetadas graves fragilidades em alguns arruamentos do topo oeste do 
bairro do Cintrão, com especial destaque para a Rua da Paz cujo pavimento se encontra em mau estado de 
conservação (em terra batida), tendo sido igualmente identificada a inexistência de ligação entre a Rua da Paz, a 
Rua Direita, a Rua da Concórdia e as diferentes secções do bairro, já que atualmente não têm saída.  

No sentido de colmatar estes constrangimentos, prevê-se, através desta ação, pavimentar a Rua da Paz e proceder 
ao fecho da malha urbana, no sentido de facilitar a circulação viária e aumentar a acessibilidade do Bairro, 
particularmente, da população residente no final da Rua da Paz, Rua Direita e Rua da Concórdia, atualmente sem 
saída. Nestas ruas em particular prevê-se efetuar uma intervenção que incluirá a terraplanagem para a abertura 
das vias, ligando-as a uma nova via a criar, a qual desembocará na Rua Mártires da Pátria. A intervenção prevê 
ainda a pavimentação destas vias e a instalação de sinalética rodoviária para a gestão do tráfego rodoviário.  

Esta ação está articulada com as ações constantes no P9. Programa de reabilitação do edificado “Bombarral com 
Vida” e P10. Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços públicos, na medida em que 

contribuem para qualificar o ambiente urbano e promover a cidadania, a socialização e a inclusão social. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Proprietários privados de terrenos 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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AP11.2. Programa de inclusão social “CÁ - Cintrão com Arte” 

 

Descrição 

Alicerçada numa abordagem integradora, esta ação prevê criar um programa de mobilização da população 
residente no Bairro do Cintrão focada no papel da cultura na inclusão social, no sentido de promover a coesão e o 
sentido de comunidade.  

A ação consiste na implementação de um programa de arte para a comunidade, que resultará na criação de 
instalações artísticas temporárias no Largo do Cintrão, com elementos desenvolvidos pela comunidade e que 
deverá estar posteriormente integrado nos Ciclos de animação urbana (AP10.2). O programa deve ser dinamizado 
por uma equipa municipal de ação social e deve ter na sua génese a recolha de saberes e tradições, nomeadamente 
junto da população mais idosa do Bairro e da população mais carenciada. Através deste levantamento será 
estruturado o programa de inclusão que poderá ter como objetivo o combate à solidão da população mais 
envelhecida e/ou o apoio na inserção no mercado de trabalho da população mais carenciada, tirando partido e 
trabalhando competências que possam facilitar a melhoria da sua qualidade de vida. A arte será o fio condutor do 
Programa.  

A equipa municipal deverá ser apoiada por agentes de dinamização especializados, externos, e que podem estar 
associados a esta ação e à AP8.1., devendo, contudo, ser adaptadas as dinâmicas às especificidades dos territórios 
trabalhados. Uma das possíveis atividades a integrar nesta AP, são workshops de arte ministrados por artistas e 
formadores de diversas áreas e que permita à comunidade explorar competências e trabalhar coletivamente para 
a melhoria do ambiente urbano do Bairro. O resultado do trabalho desenvolvido será exposto no Bairro, 
nomeadamente no Largo do Cintrão e deverá estar integrado nos Ciclos de Animação Urbana. 

A arte, ou as artes, numa visão abrangente, serão os veículos de afirmação e valorização da cultura local, 
proporcionando experiências diferenciadoras e transversais para todos os habitantes do Bairro do Cintrão. 

Esta ação está articulada com as ações constantes no P9. Programa de reabilitação do edificado “Bombarral com 
Vida” e P10. Programa de requalificação e dinamização da rede de espaços públicos, na medida em que 
contribuem para qualificar o ambiente urbano e promover a cidadania, a socialização e a inclusão social. 

Promotor 

CM Bombarral 

Principais entidades a envolver 

Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 

Associação Cultural e Recreativa do Cintrão 

Natureza do investimento 

Público 

Estimativa do investimento 

Até 100.000€ 
Entre 100.000€ e 

250.000€ 
Entre 250.000€ e 

500.000€ 
Entre 500.000€ e 

1.000.000€ 
Mais de 

1.000.000€ 

     

Fonte principal de financiamento 

▪ Financiamento próprio 

▪ FSE - PO Centro/POISE, PI 9.1 – Cultura para Todos 

Cronograma 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
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Figura 39. Cartograma síntese das ações propostas  
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5.2. Cronograma da operação 
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Eixo 1. 
Fomentar a 

ligação entre 
núcleos 

estratégicos do 
centro urbano e 

promover a 
mobilidade 
sustentável   

BOMBARRAL 
+PERTO 

P1. Programa “Plano 
B” 

AP1.1. Estudo de trânsito e circulação                

AP1.2. App “Plano B”                

AP1.3. Zonas 30                

P2. Sistema Urbano 
Multimodal do 
Bombarral 

AP2.1. 
Rede de parques de estacionamento e de 
carregamento de veículos elétricos 

               

AP2.2. Linha urbana de transportes públicos                

AP2.3. Sistema inteligente de informação urbana                

P3. Sistema urbano 
de mobilidade 
ciclável 

AP3.1. Rede urbana de ciclovias                

AP3.2. 
Bicicletas de utilização partilhada e 
parqueamentos 

               

P4. Sistema urbano 
de mobilidade 
pedonal 

AP4.1. Rede urbana pedonal                

AP4.2. 
Passagem de nível pedonal/ciclável - Linha 
do Oeste 

               

Eixo 2. 
Promover a 

sustentabilidade 
e diversidade 
ambiental e 

ecológica 
BOMBARRAL 

+SUSTENTÁVEL 

P5. Rede de 
corredores verdes 
do Bombarral 

AP5.1. Arborização linear                

AP5.2. Parque ribeirinho 
               

P6. Programa de 
ativação ambiental  

AP6.1. 
Valorização e preservação da mata 
municipal  

               

AP6.2. Iniciativas de sensibilização ambiental  
               

Eixo 3. 
Revitalizar o 

tecido 
económico e 
cultural local  
BOMBARRAL 

+COMPETITIVO 

P7. Rede de espaços 
de ativação 
económica e cultural 

AP7.1. Reabilitação do Mercado Municipal                

AP7.2. 
Reabilitação e refuncionalização das 
antigas instalações do IVV 

               

AP7.3. 
Refuncionalização de antiga escola 
primária da Vila 

               

AP7.4. Instalação da Loja do Cidadão                

AP7.5. 
Refuncionalização e adaptação de edifício 
da ASAGRO 

               

P8. Programa de 
dinamização do 

AP8.1. Ciclos de animação urbana                 

AP8.2. 
Parcerias para a requalificação e 
dinamização do comércio tradicional 
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EIXOS 
ESTRATÉGICOS 

PROJETOS 
ESTRUTURANTES 

AÇÕES PRIORITÁRIAS 
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comércio e da 
identidade local 

Eixo 4. 
Qualificar o 
ambiente 
urbano e 

promover a 
cidadania, a 

socialização e a 
inclusão social   
BOMBARRAL 
+INCLUSIVO 

 

P9. Programa de 
reabilitação do 
edificado 
“Bombarral com 
Vida” 

AP9.1. Reabilitação do parque edificado da ARU                

AP9.2. Reabilitação dos Paços do Concelho                

AP9.3. 
Reabilitação e refuncionalização do edifício 
do Palácio do Gorjão 

               

P10. Programa de 
requalificação e 
dinamização da rede 
de espaços públicos 

AP10.1. 
Requalificação paisagística e modernização 
da rede de espaços públicos de encontro 

               

AP10.2. 
Requalificação e dinamização da Rua Júlio 
Tornelli 

               

P11. Reabilitação do 
Bairro do Cintrão 

AP11.1. Requalificação da malha urbana do Bairro                

AP11.2. 
Programa de inclusão social “CÁ - Cintrão 
com Arte” 
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5.3. Complementaridades e interdependências 

A execução articulada de diversas ações é fundamental para a efetiva regeneração urbana da ARU do 

Bombarral, uma vez que estas apresentam relações de complementaridade e interdependência e que, 

isoladamente, o seu impacto é menos significativo. 

Neste âmbito, foram identificadas as complementaridades e interdependências diretas e indiretas 

existentes entre as intervenções definidas no âmbito de PERU, como se poderá observar na tabela 

seguinte. 

Existem ações complementares que apenas fazem sentido se executadas em conjunto, como por 

exemplo, a AP2.2. Linha urbana de transportes públicos e a AP2.3. Sistema inteligente de informação 

urbana. 

Uma interdependência direta acontece quando existe uma determinada ação que contribui para a 

concretização mais eficaz de uma segunda ação, como é o caso da AP1.1. Estudo de trânsito e circulação, 

que contribui para a consequente execução das restantes ações do Eixo 1 (P1, P2, P3 e P4). 

As interdependências indiretas encontram-se associadas aos eixos estratégicos de intervenção e são 

identificadas tendo como objetivo salientar a necessidade de articulação das diversas ações, de modo a 

concretizar os objetivos específicos definidos para cada eixo. 
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Tabela 14. Complementaridades e interdependências 

AÇÕES PRIORITÁRIAS 1.
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5
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1

 

8.
2

 

9.
1

 

9.
2

 

9.
3

 

10
.1

 

10
.2

 

11
.1

 

11
.2

 

AP1.1. Estudo de trânsito e 
circulação 

                       
 

    

AP1.2. App “Plano B”                             

AP1.3. Zonas 30                             

AP2.1. Rede de parques de 
estacionamento e de carregamento 
de veículos elétricos 

                       
 

    

AP2.2. Linha urbana de transportes 
públicos 

                       
 

    

AP2.3. Sistema inteligente de 
informação urbana 

                       
 

    

AP3.1. Rede urbana de ciclovias                             

AP3.2. Bicicletas de utilização 
partilhada e parqueamentos 

                       
 

    

AP4.1. Rede urbana pedonal                             

AP4.2. Passagem de nível 
pedonal/ciclável - Linha do Oeste 

                       
 

    

AP5.1. Arborização linear                             

AP5.2. Parque ribeirinho                             

AP6.1. Valorização e preservação da 
mata municipal 

                       
 

    

AP6.2. Iniciativas de sensibilização 
ambiental 

                       
 

    

AP7.1. Reabilitação do Mercado 
Municipal 

                       
 

    

AP7.2. Reabilitação e 
refuncionalização das antigas 
instalações do IVV 

                       
 

    

AP7.3. Refuncionalização de antiga 
escola primária da Vila 

                       
 

    

AP7.4. Instalação da Loja do Cidadão                             

AP7.5. Refuncionalização e 
adaptação de edifício da ASAGRO 
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AÇÕES PRIORITÁRIAS 1.
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1
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1
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10
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11
.1

 

11
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AP8.1. Ciclos de animação urbana                             

AP8.2. Parcerias para a requalificação 
e dinamização do comércio 
tradicional 

                       
 

    

AP9.1. Reabilitação do parque 
edificado da ARU 

                       
 

    

AP9.2. Reabilitação dos Paços do 
Concelho 

                       
 

    

AP9.3. Reabilitação e 
refuncionalização do edifício do 
Palácio do Gorjão 

                       
 

    

AP10.1. Requalificação paisagística e 
modernização da rede de espaços 
públicos de encontro 

                       
 

    

AP10.2. Requalificação e 
dinamização da Rua Júlio Tornelli 

                       
 

    

AP11.1. Requalificação da malha 
urbana do Bairro 

                       
 

    

AP11.2. Programa de inclusão social 
“CÁ - Cintrão com Arte” 

                       
 

    

 
Legenda 

 Ações complementares  Interdependências diretas  Interdependências indiretas 
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5.4. Programa de investimento e financiamento 

5.4.1. Programa de investimento 

Estima-se que o montante global de investimento das 28 ações seja superior a 11 milhões de euros, um 

investimento essencialmente público; sendo expectável que o investimento exclusivamente privado 

seja superior a 27 milhões de euros25, e esteja afeto à reabilitação do edificado privado.  

De referir que as estimativas de investimento apresentadas constituem, apenas, valores indicativos, os 

quais deverão ser aferidos e consolidados ao longo da implementação do PERU. 

Importa igualmente salientar que o investimento público, que se concentra maioritariamente nos 

primeiros cinco anos da operação, irá induzir dinâmicas urbanas positivas, as quais se prevê que sejam 

capazes de alavancar direta ou indiretamente o investimento privado, fator imprescindível para gerar e 

dinamizar as diversas funções e atividades urbanas.  

  

 

 

 

                                                                   

25 Para o cálculo da estimativa de investimento foi considerada a área de implantação dos edifícios. Considerando a 

presença de edifícios com dois pisos na ARU do Bombarral, e aplicando um acréscimo de 50% na área considerada 

para o cálculo, obtém-se uma estimativa de investimento de 40.000.000€. Salienta-se que o levantamento efetuado 

é meramente indicativo e orientador, não dispensando a verificação e vistoria por parte dos serviços técnicos da 

autarquia. 



 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

140 

Tabela 15. Programa de Investimento 

PROJETOS ESTRUTURANTES AÇÕES PRIORITÁRIAS 
ESTIMATIVA DO 
INVESTIMENTO 

NATUREZA DO 
INVESTIMENTO 

P1. Programa “Plano B” 

AP1.1. Estudo de trânsito e circulação Até 100.000€ Público 

AP1.2. App “Plano B” Até 100.000€ Público 

AP1.3. Zonas 30 Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

P2. Sistema Urbano Multimodal 
do Bombarral 

AP2.1. 
Rede de parques de estacionamento e de carregamento de veículos 
elétricos 

Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP2.2. Linha urbana de transportes públicos Até 100.000€ Público 

AP2.3. Sistema inteligente de informação urbana Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

P3. Sistema urbano de 
mobilidade ciclável 

AP3.1. Rede urbana de ciclovias    Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP3.2. Bicicletas de utilização partilhada e parqueamentos Até 100.000€ Público 

P4. Sistema urbano de 
mobilidade pedonal 

AP4.1. Rede urbana pedonal Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP4.2. Passagem pedonal/ciclável de nível - Linha do Oeste Até 100.000€ Público 

P5. Rede de corredores verdes do 
Bombarral 

AP5.1. Arborização linear Até 100.000€ Público 

AP5.2. Parque ribeirinho Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

P6. Programa de ativação 
ambiental 

AP6.1. Valorização e preservação da mata municipal Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP6.2. Iniciativas de sensibilização ambiental Até 100.000€ Público 

P7. Rede de espaços de ativação 
económica e cultural 

AP7.1. Reabilitação do Mercado Municipal Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP7.2. Reabilitação e refuncionalização das antigas instalações do IVV Mais de 1.000.000€ Público 

AP7.3. Refuncionalização de antiga escola primária da Vila Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

AP7.4. Instalação da Loja do Cidadão Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

AP7.5. Refuncionalização e adaptação de edifício da ASAGRO Entre 100.000€ e 250.000€ Público 

P8. Programa de dinamização do 
comércio e da identidade local 

AP8.1. Ciclos de animação urbana Entre 500.000€ e 1.000.000€ Público 

AP8.2. Parcerias para a requalificação e dinamização do comércio tradicional Até 100.000€ Privado  

P9. Programa de reabilitação do 
edificado “Bombarral com Vida” 

AP9.1. Reabilitação do parque edificado da ARU Mais de 1.000.000€ Privado 

AP9.2. Reabilitação dos Paços do Concelho Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP9.3. Reabilitação e refuncionalização do edifício do Palácio do Gorjão  Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

P10. Programa de requalificação 
e dinamização da rede de 

espaços públicos 
 

AP10.1. 
Requalificação paisagística e modernização da rede de espaços 
públicos de encontro  

Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP10.2. Requalificação e dinamização da Rua Júlio Tornelli Entre 500.000€ e 1.000.000€ 
Público e 
Privado 

P11. Reabilitação do Bairro do 
Cintrão 

AP11.1. Requalificação da malha urbana do Bairro Entre 250.000€ e 500.000€ Público 

AP11.2. Programa de inclusão social “CÁ - Cintrão com Arte” Até 100.000€ Público 
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Os valores de referência utilizados para o cálculo da estimativa de investimento de cada ação prioritária 

são os que constam da tabela seguinte e encontram-se sistematizados de acordo com a tipologia de 

intervenção: 

Tabela 16. Valores de referência 

Reabilitação do edificado 

As estimativas de valores associados à reabilitação do edificado da ARU tiveram como base níveis de intervenção distintos em 
função do seu estado de conservação, o qual foi identificado aquando do levantamento de campo 

Nível de intervenção Valor de investimento de referência por área (IVA incluído) 

Intervenção ligeira 150 €/m2 

Intervenção média 450 €/m2 

Intervenção profunda 700 €/m2 

Reabilitação do espaço público 

As estimativas de valores associados à reabilitação do espaço público da ARU tiveram como base níveis de intervenção distintos 
em função do seu estado de conservação, o qual foi identificado aquando do levantamento de campo 

Nível de intervenção Valor de investimento de referência por área (IVA incluído) 

Intervenção ligeira 30 €/m2 

Intervenção média 70 €/m2 

Intervenção profunda 100 €/m2 

Criação de espaço público/arruamentos urbanos 

70 €/m2, por área de construção  

Criação de espaços verdes 

35 €/m2, por área de construção  

Criação de ciclovias 

30 a 35 €/m2 
 

 

5.4.2. Financiamento 

A concretização da estratégia e dos objetivos definidos no presente Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana da ARU da vila do Bombarral assenta na implementação de um programa de investimentos 

associado a um conjunto de projetos estruturantes e ações prioritárias de tipologia e dimensão física e 

financeira distinta, as quais foram devidamente explanadas no ponto anterior. 

A concretização do programa de investimentos e dos objetivos estratégicos associados pressupõe (i) o 

envolvimento institucional e operacional das entidades públicas e dos atores privados e (ii) a captação de 

meios financeiros disponíveis – públicos e privados. 

Os projetos estruturantes e ações prioritárias que constam do programa de investimentos serão 

concretizados, maioritariamente, por financiamento próprio da Câmara Municipal do Bombarral 

(exclusivamente municipal), conforme o indicado nas fichas de cada ação prioritária. Importa, contudo, 

destacar que existem outros instrumentos financeiros aos quais o Município poderá recorrer.  
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Efetivamente, o financiamento da operação poderá ser realizado através de diversas fontes de 

financiamento, das quais se destacam quatro tipologias distintas: financiamento exclusivamente 

municipal, financiamento comunitário, instrumentos financeiros e financiamento privado. 

O financiamento exclusivamente municipal abrange as ações promovidas pela Câmara Municipal que 

serão unicamente alavancadas através de financiamento próprio. No entanto, destaca-se que esta 

avaliação é realizada tendo em consideração as prioridades de investimento definidas no atual Quadro 

Estratégico Comum 2014-2020 | Portugal 2020, podendo ser enquadrável em futuros programas e 

iniciativas públicas. 

O financiamento comunitário diz respeito a ações enquadráveis nas prioridades de investimento definidas 

no Acordo Parceria Portugal 2020 e nos respetivos programas operacionais regionais e temáticos.  

A estratégia territorial e operacional definida para o Bombarral pretende, igualmente, acompanhar e 

responder aos desafios definidos para o território nacional e para a Região Centro, que se corporizam nos 

documentos orientadores nacionais e regionais, nomeadamente nos diversos programas operacionais 

regionais e temáticos. Neste contexto, alguns dos projetos estruturantes e ações prioritárias encontram-

se enquadrados no PO do Centro 2014-2020, nos programas operacionais temáticos, como é o caso dos 

Programas Operacionais da Inclusão Social e Emprego (PO ISE), Competitividade e Internacionalização (PO 

CI), Capital Humano (PO CH) e Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (PO SEUR); bem como 

no Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR).  

Destacam-se igualmente, pela sua relevância, os seguintes instrumentos financeiros de apoio à 

implementação do PERU: 

▪ Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU); 

▪ Programa Valorizar do Turismo de Portugal (diversas linhas); 

▪ Fundo Ambiental; 

▪ Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE); 

▪ Programa BEM (Beneficiação de Equipamentos Municipais); 

▪ Contratos Programa; 

▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios sustentabilidade. 

Por fim importa destacar o financiamento privado, direcionado para as ações prioritárias cujos 

promotores são entidades privadas, e para as quais o investimento é da sua única e exclusiva 

responsabilidade. 

Seguidamente apresenta-se uma tabela com o resumo das fontes de financiamento por ação prioritária 

proposta. 
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Tabela 17. Potenciais fontes de financiamento, por ação prioritária 

 

PROJETOS 
ESTRUTURANTES 

AÇÕES PRIORITÁRIAS ESTIMATIVA DO INVESTIMENTO 

P1. Programa 
“Plano B” 

AP1.1. 
Estudo de trânsito e 
circulação 

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundo Ambiental 
▪ POSEUR 

AP1.2. App “Plano B” 
▪ Financiamento próprio 
▪ POSEUR 

AP1.3. Zonas 30 
▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

P2. Sistema Urbano 
Multimodal do 

Bombarral 

AP2.1. 

Rede de parques de 
estacionamento e de 
carregamento de veículos 
elétricos 

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 
▪ Fundo Ambiental 

AP2.2. 
Linha urbana de transportes 
públicos 

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundo Ambiental 
▪ POSEUR 

AP2.3. 
Sistema inteligente de 
informação urbana 

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundo Ambiental 
▪ POSEUR 
▪ Linha de Apoio à Sustentabilidade, 

Turismo de Portugal 

P3. Sistema urbano 
de mobilidade 

ciclável 

AP3.1. Rede urbana de ciclovias    
▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 
▪ Fundo Ambiental 

AP3.2. 
Bicicletas de utilização 
partilhada e parqueamentos 

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 
▪ Fundo Ambiental 

P4. Sistema urbano 
de mobilidade 

pedonal 

AP4.1. Rede urbana pedonal 
▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 4.5., PAMUS 

AP4.2. 
Passagem pedonal/ciclável 
de nível - Linha do Oeste 

▪ Financiamento próprio 

P5. Rede de 
corredores verdes 

do Bombarral 

AP5.1. Arborização linear 

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios 

sustentabilidade 
▪ POSEUR – Ações piloto de implementação 

de Planos de Adaptação às Alterações 
Climáticas 

AP5.2. Parque ribeirinho 

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU (por via 

de um reforço de investimento da AG) 
▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios 

sustentabilidade 
▪ POSEUR – Ações piloto de implementação 

de Planos de Adaptação às Alterações 
Climáticas 

P6. Programa de 
ativação ambiental 

AP6.1. 
Valorização e preservação da 
mata municipal 

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundo Ambiental 
▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios 

sustentabilidade 
▪ POSEUR – Ações piloto de 

implementação de Planos de Adaptação 
às Alterações Climáticas 

AP6.2. 
Iniciativas de sensibilização 
ambiental 

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundo Ambiental 
▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios 

sustentabilidade 

P7. Rede de 
espaços de 

ativação económica 
e cultural 

AP7.1. 
Reabilitação do Mercado 
Municipal 

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU (por via 

de um reforço de investimento da AG) 
▪ FEADER – DLBC Alto Oeste – Cadeias 

Curtas e mercados locais 
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AP7.2. 
Reabilitação e 
refuncionalização das antigas 
instalações do IVV 

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU 
▪ FEDER – POCI/PO CENTRO, Sistema de 

Apoio às Ações Coletivas 

AP7.3. 
Refuncionalização de antiga 
escola primária da Vila 

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER – PO CENTRO, Sistema de Apoio às 

Ações Coletivas - Rede Oeste 
Empreendedor (projeto intermunicipal) 

AP7.4. 
Instalação da Loja do 
Cidadão 

▪ FEDER - PO Centro, PI 2.3: Sistema de 
Apoio à Modernização e Capacitação da 
Administração Pública 

AP7.5. 
Refuncionalização e 
adaptação de edifício da 
ASAGRO 

▪ Turismo de Portugal – Linha de Apoio à 
Sustentabilidade 

▪ Financiamento próprio 

P8. Programa de 
dinamização do 
comércio e da 

identidade local 

AP8.1. Ciclos de animação urbana ▪ Financiamento próprio 

AP8.2. 
Parcerias para a 
requalificação e dinamização 
do comércio tradicional 

▪ Financiamento próprio 

P9. Programa de 
reabilitação do 

edificado 
“Bombarral com 

Vida” 

AP9.1. 
Reabilitação do parque 
edificado da ARU 

▪ Financiamento próprio 
▪ Instrumento Financeiro de Reabilitação e 

Revitalização Urbanas (IFRRU) 
▪ Fundo Nacional de Reabilitação do 

Edificado (FNRE) 

AP9.2. 
Reabilitação dos Paços do 
Concelho 

▪ POSEUR – PI 4.3. Apoio à Eficiência 
energética, à gestão inteligente de 
energia e à utilização de energias 
renováveis nas infraestruturas da 
administração local 

▪ Contratos Programa 
▪ Programa BEM (Beneficiação de 

Equipamentos Municipais) 

AP9.3. 
Reabilitação e 
refuncionalização do edifício 
do Palácio do Gorjão  

▪ Financiamento próprio 
▪ FEDER - PO Centro, PI 6.5., PARU (por via 

de um reforço de investimento da AG) 
▪ FEDER - PO Centro, PI 6.3. Valorização do 

Património Cultural 

P10. Programa de 
requalificação e 
dinamização da 
rede de espaços 

públicos 
 

AP10.1. 

Requalificação paisagística e 
modernização da rede de 
espaços públicos de 
encontro  

▪ Financiamento próprio 
▪ Fundação Calouste Gulbenkian – apoios 

sustentabilidade 
▪ POSEUR – Ações piloto de implementação 

de Planos de Adaptação às Alterações 
Climáticas 

AP10.2. 
Requalificação e dinamização 
da Rua Júlio Tornelli 

▪ Financiamento próprio 

P11. Reabilitação 
do Bairro do 

Cintrão 

AP11.1. 
Requalificação da malha 
urbana do Bairro 

▪ Financiamento próprio 

AP11.2. 
Programa de inclusão social 
“CÁ - Cintrão com Arte” 

▪ Financiamento próprio 
▪ FSE - PO Centro/POISE, PI 9.1 – Cultura 

para Todos 
 

 

5.5. Modelo de gestão e execução 

Conforme o disposto no Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), as Operações de Reabilitação 

Urbana devem ser coordenadas e geridas por uma entidade gestora, que poderá assumir dois tipos 

distintos: uma empresa do setor empresarial local ou o próprio município. 

Neste contexto, face às características da ORU proposta e aos projetos estruturantes e ações prioritárias 

considerados, propõe-se que seja o Município do Bombarral a assumir diretamente as funções de 

entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana da ARU da vila do Bombarral. 
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Complementarmente, e face ao programa de investimentos apresentado, com projetos estruturantes de 

iniciativa eminentemente pública, de iniciativa municipal, e que se pretende que alavanquem o 

investimento privado, a presente ORU apresenta um modelo de execução por iniciativa da entidade 

gestora. 

Não obstante ser uma iniciativa do município, o sucesso da implementação da ORU implicará uma correta 

articulação e corresponsabilização dos proprietários e demais titulares de direitos sobre os edifícios, de 

atores relevantes da ARU da vila do Bombarral e de demais entidades públicas. 

Pelo exposto, serão adotados mecanismos eficientes de coordenação, de articulação e de criação de 

complementaridades entre todos os intervenientes, tendo em vista a confluência de interesses entre as 

ações de iniciativa pública e as ações de iniciativa privada, e promovendo/facilitando o estabelecimento 

de parcerias. 

Atendendo aos requisitos e exigência inerente à implementação de uma Operação de Reabilitação Urbana 

Sistemática, bem como ao facto de o Município do Bombarral assumir as funções de entidade gestora da 

Operação de Reabilitação Urbana, será criada uma unidade orgânica interna flexível, vocacionada para 

gerir e dar apoio/resposta aos munícipes em todos os aspetos relacionados com a reabilitação urbana, 

bem como para “apreciar o procedimento simplificado de controlo prévio, nos termos da alínea a) do 

artigo 7 º e dos artigos 8 º e 10 º do Decreto-lei n.º 305/2009, de 23 de outubro”. 

De acordo com RJRU, esta unidade orgânica interna flexível “deve integrar técnicos com as competências 

funcionais necessárias à apreciação de todo o procedimento de comunicação prévia, nomeadamente as 

necessárias para a análise da conformidade das operações urbanísticas com as normas legais e 

regulamentares aplicáveis”.  

Neste caso, “o Presidente da Câmara Municipal ou os Vereadores, se houver delegação de competências 

nestes, podem delegar ou subdelegar, consoante os casos, no dirigente responsável pela unidade orgânica 

flexível a competência para admitir ou rejeitar a comunicação prévia”.  

A implementação dos projetos estruturantes e ações prioritárias constantes da presente ORU beneficiará 

da existência de uma estrutura multidisciplinar que permitirá definir e acompanhar as intervenções, numa 

lógica coerente e articulada, assegurando a coordenação de diferentes aspetos e especialidades com 

elevada complexidade técnica. Assim, a unidade orgânica interna flexível, ficará responsável por: 

▪ Assegurar a implementação dos benefícios associados à ARU;  

▪ Agilizar os processos de reabilitação, nomeadamente no respeitante aos procedimentos internos 

da autarquia; 

▪ Promover a intervenção/participação de residentes e demais atores privados e públicos no 

processo de reabilitação urbana da ARU da vila do Bombarral, garantindo a coerência das 

intervenções; 
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▪ Identificar e captar possíveis investidores; 

▪ Criar uma base de dados dos imóveis da ARU da vila do Bombarral e um sistema de gestão, que 

permita monitorizar os edifícios de intervenção prioritária; 

▪  Desenvolver programas específicos de apoio à reabilitação e ao arrendamento; 

▪ Auscultar proprietários e agentes locais; 

▪ Divulgar e disseminar informação referente a apoios e oportunidades de financiamento para a 

reabilitação urbana; 

▪ Acompanhar e monitorizar a implementação da ORU, elaborando anualmente um relatório de 

monitorização de operação de reabilitação em curso, o qual deve ser submetido à apreciação da 

assembleia municipal. A cada cinco anos de vigência da operação de reabilitação urbana, o 

relatório de avaliação da execução da operação deverá se acompanhado, se for caso disso, de 

uma proposta de alteração do respetivo instrumento de programação; 

▪  Disponibilizar, na página eletrónica do município, os relatórios anuais de monitorização da 

operação de reabilitação em curso. 
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6. Quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação 

6.1. Benefícios fiscais 

A delimitação de uma ARU “obriga à definição, pelo Município, dos benefícios fiscais associados aos 

impostos municipais sobre o património, designadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o 

Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis (IMT), nos termos da legislação aplicável” 

e “confere aos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações 

nela compreendidos o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e financeiros à reabilitação urbana, 

nos termos estabelecidos na legislação aplicável, sem prejuízo de outros benefícios e incentivos relativos 

ao património cultural”, segundo o exposto no art.º 14º do RJRU. 

Neste contexto são aplicáveis os incentivos estipulados no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)26, 

associados aos impostos sobre o património, bem como no Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado27. 

Nos termos da legislação atualmente em vigor, em junho de 2019, são aplicáveis à ARU do Bombarral os 

benefícios fiscais que se apresentam de seguida, os quais são revistos periodicamente. Esta informação 

não dispensa a consulta da informação em vigor no portal da Autoridade Tributária Aduaneira: 

 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e Imposto Municipal sobre as Transmissões onerosas de imóveis 

(IMT), de acordo com o artigo 45º do EBF 

1 - Os prédios urbanos ou frações autónomas, concluídos há mais de 30 anos ou localizados em áreas de 

reabilitação urbana beneficiam dos incentivos previstos no presente artigo, desde que preencham 

cumulativamente as seguintes condições: (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, ou do 

regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril28; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro) 

b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de conservação 

esteja dois níveis acima do anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos 

                                                                   

26 Disponível no Portal das Finanças, através do link em: 

info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx  
27 Disponível no Portal das Finanças, através do link: 

info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx  
28 Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção 

tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam 

afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/Pages/default.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/60479180/201906181501/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/60479180/201906181501/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25344757/details/maximized
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/bf_rep/Pages/estatuto-dos-beneficios-fiscais-indice.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/civa_rep/Pages/codigo-do-iva-indice.aspx
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do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/201229, de 31 de dezembro, e sejam cumpridos os requisitos 

de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 

30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto30, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 

de setembro31, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 

(Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

2 - Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o número anterior são aplicáveis os seguintes 

benefícios fiscais: (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano, 

inclusive, da conclusão das obras de reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do 

proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação 

permanente ou a habitação própria e permanente; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro)  

b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de 

imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas 

obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; (Redação da Lei n.º 114/2017, 

de 29 de dezembro) 

c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira 

transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a arrendamento para 

habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 

habitação própria e permanente; (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se refere a 

alínea b) do n.º 1. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

 

Imposto sobre o sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), de acordo com os números 4, 5 e 7 

do artigo 71º do EBF 

                                                                   

29 Estabelece o regime de determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, 

arrendados ou não, para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de 

conservação do edificado, e que revoga os Decretos-Leis n.ºs 156/2006, de 8 de agosto, e 161/2006, de 8 de agosto 
30 Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios 

de Habitação e o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços, e transpõe a Diretiva 

n.º 2010/31/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético 

dos edifícios 
31 Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, relativo ao desempenho energético 

dos edifícios, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que estabelece um regime excecional 

e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 

30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou 

predominantemente ao uso habitacional 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/632428/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/499237/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/70280719/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25344757/details/maximized
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(…) 4 - São dedutíveis à coleta, em sede de IRS, até ao limite de 500€, 30% dos encargos suportados pelo 

proprietário relacionados com a reabilitação de: 

a) Imóveis, localizados em áreas de reabilitação urbana e recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação; ou 

b) Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27º e 

seguintes do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU32), que sejam objeto de reabilitação. 

5 - As mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são tributadas 

à taxa autónoma de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 

decorrentes da alienação de imóveis situados em áreas de reabilitação urbana, recuperados nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação.” (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

7 - Os rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território português são 

tributados à taxa de 5%, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam inteiramente 

decorrentes do arrendamento de: (Renumerado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, anterior n.º 

6): 

a) Imóveis situados em área de reabilitação urbana, recuperados nos termos das respetivas 

estratégias de reabilitação; 

b) Imóveis arrendados passíveis de atualização faseada das rendas nos termos dos artigos 27º e 

seguintes do NRAU, que sejam objeto de ações de reabilitação.” 

 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares (IRS) – Fundos de investimento imobiliário, de acordo com os números 1, 2, 3 e 21 do artigo 

71º do EBF 

1 – Ficam isentos do IRC os rendimentos de qualquer natureza obtidos por fundos de investimento 

imobiliário que operem de acordo com a legislação nacional desde que construídos entre 1 de janeiro de 

2008 e 31 de dezembro de 2013 e pelo menos 75% dos seus ativos sejam bens imóveis sujeitos a ações 

de reabilitação realizadas nas áreas de reabilitação urbana (Redação da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro). 

2 – Os rendimentos respeitantes a unidades de participação dos fundos de investimento referidos no 

número anterior, pagos ou colocados à disposição dos respetivos titulares, quer seja por distribuição ou 

mediante operação de resgate, são sujeitos a retenção na fonte de IRS ou de IRC, à taxa de 10%, exceto 

quando os titulares dos rendimentos sejam entidades isentas quanto aos rendimentos de capitais ou 

                                                                   

32 Lei nº6/2006, aprova o NRAU 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34578375/view?w=2014-12-19
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34578375/view?w=2014-12-19


 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

150 

entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos 

sejam imputáveis, excluindo: 

a) As entidades que sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 

claramente mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças; 

b) As entidades não residentes detidas, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades 

residentes. 

3 – O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação de unidades de 

participação nos fundos de investimento referidos no n.º 1 é tributado à taxa de 10 % quando os titulares 

sejam entidades não residentes a que não seja aplicável a isenção prevista no artigo 27.º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou sujeitos passivos de IRS residentes em território português que obtenham os 

rendimentos fora do âmbito de uma atividade comercial, industrial ou agrícola e não optem pelo respetivo 

englobamento. 

21 - Os incentivos fiscais consagrados no presente artigo são aplicáveis aos imóveis objeto de ações de 

reabilitação iniciadas após 1 de janeiro de 2008 e que se encontrem concluídas até 31 de dezembro de 

2020. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; anterior n.º 20.) 

 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, de acordo com a Lista I – Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida, 

do Código do IVA 

Aplicação da taxa reduzida (6%) nas seguintes situações: 

2.23 Empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou espaços públicos localizados em áreas 

de reabilitação urbana delimitadas nos termos legais, ou no âmbito de operações de requalificação e 

reabilitação de reconhecido interesse público nacional. (Redação da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 

dezembro) 

2.24 Empreitadas de reabilitação de imóveis, que independentemente da localização, sejam contratadas 

diretamente para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) pela sua sociedade gestora, ou 

pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.), bem como as que sejam realizadas 

no âmbito de regimes especiais de apoio financeiro ou fiscal à reabilitação de edifícios ou ao abrigo de 

programas apoiados financeiramente pelo IHRU, I.P. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 
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6.2. Apoios municipais 

Além dos benefícios fiscais decorrentes do exposto no artigo 14º do RJRU, este diploma legal estabelece 

ainda no artigo 75º que: 

“1 – Os municípios podem, nos termos previstos em legislação e regulamento municipal sobre a matéria, 

conceder apoios financeiros a intervenções no âmbito das operações de reabilitação urbana;  

2 — Os apoios financeiros podem ser atribuídos aos proprietários, às entidades gestoras da operação de 

reabilitação urbana e a terceiros que promovam ações de reabilitação urbana, incluindo as que se 

destinam à dinamização e modernização das atividades económicas. 

3 — A legislação a que se refere o n.º 1 e os apoios prestados devem assegurar o cumprimento das normas 

aplicáveis a respeito de proteção da concorrência e de auxílios do Estado.” 

Neste contexto, a autarquia define um conjunto de apoios municipais à reabilitação urbana, mediante 

pedido de requerimento prévio, nomeadamente: 

• Isenção do pagamento de taxas de ocupação do espaço público por motivo de obras de 

reabilitação, no período definido na calendarização da obra; 

• Reduções nas taxas de operações urbanísticas cobradas no âmbito dos processos relativos a 

obras de reabilitação (em vistorias e em urbanização e edificação). 

Estes entram em vigor após aprovação pelos órgãos competentes da autarquia. 

 

6.3. Outros apoios disponíveis para reabilitação urbana 

Em complemento aos benefícios fiscais decorrentes da delimitação de uma ARU e de outros apoios 

municipais que possam vir a ser concedidos, através de regulamento municipal (conforme apresentado 

no ponto anterior), os proprietários de imóveis que pretendam realizar intervenções de reabilitação, 

podem recorrer aos instrumentos de apoio que se apresentam de seguida. 

 

Instrumento Financeiro para Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU 2020) 

O IFRRU 2020, constituído através da RCM n.º 52-A/2015, de 23 de julho, é um veículo preferencial para 

maximizar a aplicação dos fundos comunitários disponibilizados pelo Portugal 2020 e pelos respetivos 

programas operacionais temáticos e regionais, para o período 2014-2020, nos domínios da regeneração 

e revitalização urbana. 

O IFRRU 2020 assenta em dois planos de intervenção, em que as funções de gestão e de acompanhamento 

do instrumento financeiro são cometidas a uma estrutura de missão, a funcionar junto do IHRU, e as 

funções de apreciação e aprovação da política de investimento e do programa de ação do instrumento 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69866641/details/normal?q=52-A%2F2015


 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

152 

financeiro em causa, entre outras medidas, são asseguradas por um Comité de Investimento. 

Corresponde a um instrumento financeiro, operacionalizado via empréstimo bancário ou garantias e 

bonificação das comissões de garantia. 

Encontra-se aberto, em contínuo, o Aviso para apresentação de candidaturas ao IFRRU 2020.  

Mais informação pode ser consultada em: https://ifrru.ihru.pt/  

 

Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível 

O programa "Reabilitar para Arrendar - Habitação Acessível" tem como objetivo o financiamento de 

operações de reabilitação de edifícios com idade igual ou superior a 30 anos, que após reabilitação 

deverão destinar-se predominantemente a fins habitacionais. Estas frações destinam-se a arrendamento 

em regime de renda condicionada. 

Este programa tem uma dotação inicial de 50 milhões de euros, contando com o apoio financeiro do 

Banco Europeu de Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa.  

Podem candidatar-se a este programa pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada ou pública, 

que sejam proprietárias de edifícios, ou parte de edifícios a reabilitar, ou que demonstrem serem titulares 

de direitos e poderes sobre os mesmos que lhes permitam onerá-los e agir como donos de obra no âmbito 

de contratos de empreitada. Os promotores devem ainda ter a sua situação tributária e contributiva 

devidamente regularizada, ou objeto de acordo de regularização, e não estarem em incumprimento 

perante o IHRU. 

Mais informação pode ser consultada em:  www.portaldahabitacao.pt/web/guest/como-se-candidatar-

rpa-ha  

 

1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação 

O 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, visa apoiar a promoção de soluções 

habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de 

capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. 

O Programa assenta numa dinâmica promocional predominantemente dirigida à reabilitação do edificado 

e ao arrendamento. Aposta também em abordagens integradas e participativas que promovam a inclusão 

social e territorial, mediante a cooperação entre políticas e organismos setoriais, entre as administrações 

central, regional e local e entre os setores público, privado e cooperativo.  

Em termos operacionais as famílias apresentam os pedidos de apoio habitacional junto do Município: 

a. O Município avalia os pedidos de apoio das famílias no quadro da sua estratégia local de 

habitação (obrigatória para que qualquer pessoa ou entidade possa aceder a este programa), 

https://ifrru.ihru.pt/documents/20126/35925/Aviso-de-abertura.pdf/dca31007-f6dc-d54f-d12d-879e01fbc74f?t=1554808797431
https://ifrru.ihru.pt/
http://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/como-se-candidatar-rpa-ha
http://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/como-se-candidatar-rpa-ha
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podendo optar por atribuir habitação municipal, por integrar os pedidos na sua candidatura, ou 

por fazer seguir os pedidos como candidaturas autónomas; 

b. O Município envia ao IHRU a sua candidatura, bem como as de outras entidades ou de famílias, 

que lhe mereçam parecer favorável; 

c. O IHRU analisa as candidaturas, podendo solicitar informação adicional, ou aconselhar alterações 

para as clarificar ou aperfeiçoar; 

d. Os beneficiários das candidaturas aprovadas e o IHRU celebram um acordo de financiamento ou 

colaboração no quadro do programa 1.º Direito. 

Mais informação pode ser consultada em: www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%c2%ba-direito  

 

Casa Eficiente 2020 

O Programa "Casa Eficiente 2020" visa conceder empréstimo em condições favoráveis a 

operações que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação 

particular, com especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos 

resíduos urbanos. As intervenções poderão incidir no envelope do edifício e nos seus 

sistemas. 

Podem candidatar-se proprietários de prédios residenciais ou suas frações, bem como os 

respetivos condomínios. Os prédios podem localizar-se em qualquer ponto do território 

nacional. As operações podem incidir nas partes privadas ou nas partes comuns. 

Mais informação pode ser consultada em: casaeficiente2020.pt/ e  

www.portaldahabitacao.pt/web/guest/casa-eficiente-2020  

 

Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado 

Trata-se de um instrumento no âmbito da política de habitação e reabilitação urbana, criado através da 

RCM n.º 48/2016, de 1 de setembro33, que visa dar uma resposta integrada a um conjunto alargado de 

objetivos de política pública, designadamente: (i) promover a reabilitação de edifícios e a regeneração 

urbana; (ii) combater o despovoamento dos centros urbanos e promover o acesso à habitação, em 

particular pela classe média; (iii) dinamizar o arrendamento habitacional; (iv) apoiar o comércio local, em 

particular o tradicional; (v) apoiar a retoma do setor da construção, a sua reorientação para a reabilitação 

e a criação de emprego no setor. 

                                                                   

33 Disponível em: dre.pt/application/conteudo/75239710   

http://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/1.%c2%ba-direito
https://casaeficiente2020.pt/
http://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/casa-eficiente-2020
https://dre.pt/application/conteudo/75239710
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“É um Fundo Especial de Investimento Imobiliário, fechado e de subscrição particular, orientado para o 

desenvolvimento de projetos de reabilitação de imóveis e para a promoção do arrendamento, tendo em 

vista a regeneração urbana e o repovoamento dos centros urbanos. Tem como principal objetivo um 

investimento mínimo de 51% da área de construção em cada subfundo e em cada Município para 

arrendamento para habitação própria permanente, e o investimento remanescente pode ser afeto a 

outros usos (comércio, serviços, lazer, logística, etc.).” 

Este instrumento permite aos participantes que nele integrem os seus imóveis promover a reabilitação 

dos mesmos e obter rendimentos sem aumentar os seus níveis de endividamento, podendo ser acordada 

a reaquisição do imóvel após a rentabilização do investimento efetuado. Podem participar as entidades 

públicas do Estado, os municípios, as entidades do terceiro setor, e as entidades privadas (incluindo 

pessoas singulares). 

Mais informação pode ser consultada em: www.fundiestamo.com/index.php/fundos/area-fnre/   

http://www.fundiestamo.com/index.php/fundos/area-fnre/


 PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA DA ARU DA VILA DO BOMBARRAL 

155 

7. Operacionalização da Operação de Reabilitação Urbana 

7.1. Critérios de acesso aos benefícios fiscais para ações de reabilitação 

O artigo 71º do EBF, para além de elencar os benefícios que podem ser concedidos, determina também a 

forma de acesso aos mesmos.  

No caso dos benefícios elencados no número 4 deste artigo, referentes ao IRS, nos números 18 e 19 é 

explicitado que: 

18 – Os encargos a que se refere o n.º 4 devem ser devidamente comprovados e dependem de 

certificação prévia por parte do órgão de gestão da área de reabilitação ou da comissão arbitral 

municipal, consoante os casos.” (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; anterior n.º 17.) 

19 - As entidades mencionadas no número anterior devem remeter à administração tributária as 

certificações referidas no número anterior. (Redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; anterior n.º 

18) 

Complementarmente, o número 23, esclarece ainda que, para efeitos de aplicação do Artigo 71º, se 

considera por: 

b)  “Ações de reabilitação”, as intervenções de reabilitação de edifícios, tal como definidas no Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, em 

imóveis que cumpram uma das seguintes condições:  

i. Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 

verificado antes do seu início (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

ii. Um nível de conservação mínimo 'bom' em resultado de obras realizadas nos dois anos 

anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das 

obras, incluindo imposto sobre valor acrescentado, corresponda, pelo menos, a 25% do valor 

patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação 

permanente” (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro). 

c) 'Área de reabilitação urbana' a área territorialmente delimitada nos termos do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro; (Redação 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

d) 'Estado de conservação' o estado do edifício ou da habitação determinado nos termos do disposto 

no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. (Redação da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro) 

No número 24 do mesmo artigo 71º do EBF, é estabelecido o procedimento a adotar: “A comprovação 

do início e da conclusão das ações de reabilitação é da competência da câmara municipal ou de outra 

entidade legalmente habilitada para gerir um programa de reabilitação urbana para a área da localização 
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do imóvel, incumbindo-lhes certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras compreendidas na 

ação de reabilitação, sem prejuízo do disposto na subalínea ii) da alínea a) do número anterior”. (Redação 

da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro) 

Os níveis associados ao estado de conservação do imóvel são: 5 – Excelente; 4 – Bom; 3 – Médio; 2 – Mau; 

1 – Péssimo. Esta classificação, assim como o quadro de responsabilidades e procedimentos, encontra-se 

devidamente explicitada no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, que estabelece o regime de 

determinação do nível de conservação dos prédios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não, 

para os efeitos previstos em matéria de arrendamento urbano, de reabilitação urbana e de conservação 

do edificado. Este estabelece ainda que a avaliação do nível de conservação é regulamentada pela Portaria 

nº 1192-B/2006, de 3 de novembro, que aprova a ficha de avaliação34, a qual integra os elementos do 

locado, relevantes para a determinação do nível de conservação. 

 

Instrução do processo: 

Os proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos de edifícios ou frações compreendidos na 

área delimitada, na qual se aplica a ORU, para poderem beneficiar dos apoios e incentivos definidos na 

presente Estratégia, devem proceder à instrução do processo do imóvel a reabilitar.  

O processo inicia-se junto dos serviços municipais com o pedido de vistoria para a avaliação do estado de 

conservação do imóvel e elaboração do respetivo relatório técnico. É da competência da Câmara 

Municipal do Bombarral o procedimento de vistorias e aprovação da concessão dos benefícios fiscais, 

após a boa conclusão das obras. A comprovação do início e da conclusão das ações de reabilitação é da 

competência da Câmara Municipal, incumbindo-lhe certificar o estado dos imóveis, antes e após as obras 

compreendidas na ação de reabilitação e determinar assim a legitimidade de acesso aos benefícios 

estabelecidos. 

Para efeitos de atribuição dos benefícios fiscais identificados e quando os mesmos forem solicitados por 

motivos de realização de obras de reabilitação, os interessados devem facultar à Câmara Municipal prova 

de titularidade do imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo, bem como todos os 

documentos necessários, comprovativos da ação de reabilitação realizada. 

 

 

 

                                                                   

34 Disponível em: www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/nrau/pt/nrau/docs/FichaAvaliacao.pdf  

https://dre.pt/pesquisa/-/search/152704/details/maximized?print_preview=print-preview
https://dre.pt/pesquisa/-/search/152704/details/maximized?print_preview=print-preview
http://www.portaldahabitacao.pt/opencms/export/sites/nrau/pt/nrau/docs/FichaAvaliacao.pdf
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Figura 40. Esquema de procedimento 

 

7.2. Condições para aplicação dos instrumentos de execução da reabilitação urbana 

O Regime Jurídico da Reabilitação Urbana prevê igualmente um conjunto de prerrogativas e instrumentos 

de execução de política urbanística, que visam agilizar os procedimentos de reabilitação dos edifícios, 

designadamente: 

Obrigação de reabilitar e obras coercivas (Artigo 55º):  

Caso seja atribuído a um edifício ou fração um nível de conservação 1 ou 2, a entidade gestora pode impor 

ao respetivo proprietário a obrigação de o reabilitar, determinando a realização e o prazo para a conclusão 

das obras ou trabalhos necessários à restituição das suas características de desempenho e segurança 

funcional, estrutural e construtiva, de acordo com critérios de necessidade, adequação e 

proporcionalidade.  

Quando o proprietário, incumprindo a obrigação de reabilitar, não iniciar as operações urbanísticas 

compreendidas na ação de reabilitação que foi determinada, ou não as concluir dentro dos prazos que 

para o efeito sejam fixados, pode a entidade gestora tomar posse administrativa dos edifícios ou frações 

para dar execução imediata às obras determinadas, aplicando-se o disposto nos artigos 107.º e 108.º do 

RJUE. 

No âmbito de operações de reabilitação urbana sistemática, a entidade gestora pode, em alternativa à 

aplicação do regime de obras coercivas previsto no número anterior e na estrita medida em que tal seja 

necessário, adequado e proporcional, atendendo aos interesses públicos e privados em presença, recorrer 

aos regimes de expropriação ou de venda forçada previstos nos artigos 61.º e 62.º. 
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Empreitada única (Artigo 56º):  

A entidade gestora de uma operação de reabilitação urbana pode promover a reabilitação de um conjunto 

de edifícios através de uma empreitada única.  

Salvo oposição dos proprietários, a entidade gestora, em representação daqueles, contrata e gere a 

empreitada única, a qual pode incluir a elaboração do projeto e a sua execução, podendo igualmente 

constituir parte de um contrato de reabilitação.  

No caso de os proprietários se oporem à representação pela entidade gestora, devem contratar com 

aquela as obrigações a que ficam adstritos no processo de reabilitação urbana, designadamente quanto 

à fixação de prazos para efeitos de licenciamento ou comunicação prévia e para execução das obras. 

Demolição de edifícios (Artigo 57º):  

A entidade gestora pode ordenar a demolição de edifícios aos quais faltem os requisitos de segurança e 

salubridade indispensáveis ao fim a que se destinam e cuja reabilitação seja técnica ou economicamente 

inviável. 

Aplica-se à demolição de edifícios, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido nos artigos 89.º 

a 92.º do RJUE. 

Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação, não pode ser efetuada 

a sua demolição total ou parcial sem prévia e expressa autorização da administração do património 

cultural competente, aplicando -se, com as devidas adaptações, as regras constantes do artigo 49.º da Lei 

n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

A aplicação do regime de demolição regulado nos números anteriores não prejudica, caso se trate de 

imóvel arrendado, a aplicação do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

306/2009, de 23 de outubro. 

Direito de preferência (Artigo 58º):  

A entidade gestora tem preferência nas transmissões a título oneroso, entre particulares, de terrenos, 

edifícios ou frações situados em área de reabilitação urbana.  

Tratando-se de património cultural imóvel classificado ou em vias de classificação ou de imóveis 

localizados nas respetivas zonas de proteção, o direito de preferência da entidade gestora não prevalece 

contra os direitos de preferência previstos no n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 

O direito de preferência apenas pode ser exercido caso a entidade gestora entenda que o imóvel deve ser 

objeto de intervenção no âmbito da operação de reabilitação urbana, discriminando na declaração de 

preferência, nomeadamente, a intervenção de que o imóvel carece e o prazo dentro do qual pretende 

executá-la. 
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O direito de preferência exerce-se nos termos previstos no RJIGT, para o exercício do direito de 

preferência do município sobre terrenos ou edifícios situados nas áreas do plano com execução 

programada, podendo ser exercido com a declaração de não aceitação do preço convencionado. 

Nos casos previstos na parte final do número anterior, assiste às partes do contrato, primeiro ao vendedor 

e depois ao comprador: 

a) O direito de reversão do bem quando não seja promovida a intervenção constante da declaração 

de preferência, aplicando -se o disposto no Código das Expropriações, com as devidas 

adaptações; 

b) O direito de preferência na primeira alienação do bem. 

Arrendamento forçado (Artigo 59º):  

Após a conclusão das obras realizadas pela entidade gestora nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

55.º, se o proprietário, no prazo máximo de quatro meses, não proceder ao ressarcimento integral das 

despesas incorridas pela entidade gestora, ou não der de arrendamento o edifício ou fração por um prazo 

mínimo de cinco anos afetando as rendas ao ressarcimento daquelas despesas, pode a entidade gestora 

arrendá-lo, mediante concurso público, igualmente por um prazo de cinco anos, renovável nos termos do 

artigo 1096.º do Código Civil. 

O arrendamento previsto neste artigo não afasta o disposto no n.º 3 do artigo 73.º. 

É correspondentemente aplicável à relação entre os titulares dos contratos de arrendamento e a entidade 

gestora o disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 306/2009, de 23 de outubro. 

Servidões (Artigo 60º):  

Podem ser constituídas as servidões administrativas necessárias à reinstalação e funcionamento das 

atividades localizadas nas zonas de intervenção.  

A constituição das servidões rege-se, com as necessárias adaptações, pelo disposto no artigo seguinte. 

Expropriação (Artigo 61º):  

Na estrita medida em que tal seja necessário, adequado e proporcional, atendendo aos interesses 

públicos e privados em presença, podem ser expropriados os terrenos, os edifícios e as frações que sejam 

necessários à execução da operação de reabilitação urbana.  

A entidade gestora pode ainda promover a expropriação por utilidade pública de edifícios e de frações se 

os respetivos proprietários não cumprirem a obrigação de promover a sua reabilitação, na sequência de 

notificação emitida nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 55.º, ou responderem à notificação alegando 

que não podem ou não querem realizar as obras e trabalhos ordenados. 
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A expropriação por utilidade pública inerente à execução da operação de reabilitação urbana rege -se 

pelo disposto no Código das Expropriações, com as seguintes especificidades: 

a) A competência para a emissão da resolução de expropriar é da entidade gestora; 

b) A competência para a emissão do ato administrativo que individualize os bens a expropriar é da 

câmara municipal ou do órgão executivo da entidade gestora, consoante tenha havido ou não 

delegação do poder de expropriação; 

c) As expropriações abrangidas pelo presente artigo possuem caráter urgente. 

No caso de a expropriação se destinar a permitir a reabilitação de imóveis para a sua colocação no 

mercado, os expropriados têm direito de preferência sobre a alienação dos mesmos, mesmo que não haja 

perfeita identidade entre o imóvel expropriado e o imóvel colocado no mercado. 

No caso da existência de mais que um expropriado a querer exercer a preferência, abre-se licitação entre 

eles, revertendo a diferença entre o preço inicial e o preço final para os expropriados, na proporção das 

respetivas indemnizações. 

Venda forçada (Artigo 62º):  

Se os proprietários não cumprirem a obrigação de reabilitar nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

55.º, ou responderem à respetiva notificação alegando que não podem ou não querem realizar as obras 

e trabalhos indicados, a entidade gestora pode, em alternativa à expropriação a que se alude no n.º 2 do 

artigo anterior, proceder à venda do edifício ou fração em causa em hasta pública a quem oferecer melhor 

preço e se dispuser a cumprir a obrigação de reabilitação no prazo inicialmente estabelecido para o efeito, 

contado da data da arrematação. 

Caso haja que proceder à venda forçada de imóveis constituídos em propriedade horizontal, apenas 

podem ser objeto de venda forçada as frações autónomas, ou partes passíveis de ser constituídas em 

frações autónomas, necessárias à realização da obrigação de reabilitar, financiando -se as obras do imóvel 

com a venda forçada destas e mantendo o proprietário o direito de propriedade das demais. 

A entidade gestora e o município dispõem de direito de preferência na alienação do imóvel em hasta 

pública. 

Para efeitos do disposto no n.º 1, a entidade gestora emite uma resolução de promoção de venda forçada, 

a qual deve ser fundamentada e notificada nos termos previstos no Código das Expropriações para a 

resolução de expropriar e requerimento da declaração de utilidade pública, com as devidas adaptações, 

devendo sempre indicar o valor base do edifício ou fração resultante de avaliação promovida nos termos 

e de acordo com os critérios ali previstos. 

Ao proprietário assiste o direito de alienar o edifício ou fração em causa a terceiro no prazo previsto no 

n.º 5 do artigo 11.º do Código das Expropriações, bem como o de dizer o que se lhe oferecer sobre a 
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proposta de valor base apresentada, no mesmo prazo, podendo apresentar contraproposta 

fundamentada em relatório elaborado por perito da sua escolha. 

Para efeitos do exercício do direito de alienação do bem, nos termos do número anterior: 

a) O proprietário informa a entidade gestora da intenção de alienação e, antes de esta ocorrer, da 

identidade do possível adquirente; 

b) A entidade gestora deve, no prazo de cinco dias contados a partir da receção da informação 

prevista na parte final da alínea anterior, notificar o possível adquirente da obrigação de 

reabilitação do edifício ou fração e do regime aplicável nos termos do presente decreto-lei; 

c) A alienação do bem só pode ocorrer após o possível adquirente ter sido notificado nos termos 

da alínea anterior. 

Caso o proprietário tenha apresentado contraproposta nos termos previstos no n.º 5 com um valor 

superior ao valor base do edifício ou fração resultante da avaliação, é aplicável o disposto nos números 2 

a 5 do artigo seguinte, passando o valor base da venda em hasta pública a ser o valor fixado nos termos 

das referidas disposições. 

A entidade gestora pode decidir iniciar o procedimento de venda em hasta pública, quando o proprietário 

estiver de acordo com o valor proposto pela entidade gestora ou não apresentar contraproposta nos 

termos previstos no n.º 5. 

A decisão de início do procedimento de venda em hasta pública é: 

a) Notificada ao interessado, nos termos previstos no Código das Expropriações para a notificação 

da declaração de utilidade pública, com as devidas adaptações; 

b) Publicitada, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas 

Leis n.os 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, para a venda de 

imóveis do Estado e dos institutos públicos em hasta pública, com as devidas adaptações. 

A venda em hasta pública referida no n.º 8 segue o procedimento previsto nos artigos 88.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, alterado pelas Leis nº 55 -A/2010, de 31 de dezembro, e 64 -

B/2011, de 30 de dezembro, com as devidas adaptações. 

A aquisição do bem em hasta pública, ao abrigo do disposto no presente artigo: 

a) É titulada pelo auto de arrematação, que constitui título bastante para a inscrição da aquisição 

em favor do adjudicatário no registo predial; 

b) Obriga à inscrição, no registo predial, de um ónus de não alienação e oneração, que apenas pode 

ser cancelado através da exibição de certidão passada pela entidade gestora que ateste a 

conclusão das obras. 
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Se o arrematante ou o adquirente, nos termos do n.º 5, não começar a reabilitação do edifício ou fração 

no prazo de seis meses contado da arrematação ou da aquisição, ou, começando -a, não a concluir no 

prazo estabelecido: 

a) A entidade gestora deve proceder à expropriação do edifício ou fração ou retomar o 

procedimento de venda forçada, dando -se conhecimento da decisão ao primitivo proprietário; 

b) O arrematante ou o adquirente, nos termos do n.º 5, inadimplente não tem direito a receber um 

valor que exceda o montante que haja despendido na aquisição do edifício ou fração em causa, 

revertendo o excesso desse valor para o primitivo proprietário. 

Se, em qualquer das vendas em hasta pública, não comparecer licitante que arremate, a entidade gestora 

paga o preço em que o bem foi avaliado e reabilita-o por sua conta, no prazo inicialmente estabelecido 

para o efeito, contado da data da realização da hasta pública, sob pena de reversão para o primitivo 

proprietário, aplicando-se, com as devidas adaptações, o Código das Expropriações. 

Determinação do montante pecuniário a entregar ao proprietário em caso de venda forçada (Artigo 

63º):  

Nos casos em que o proprietário esteja de acordo com o valor proposto pela entidade gestora ou não 

tenha apresentado contraproposta nos termos previstos no n.º 5 do artigo anterior, a entidade gestora 

entrega-lhe o produto da hasta pública, terminado o respetivo procedimento. 

Caso o proprietário tenha apresentado contraproposta, nos termos previstos no n.º 5 do artigo anterior, 

com um valor superior à proposta de valor base apresentada pela entidade gestora, esta promove uma 

tentativa de acordo sobre o valor base da venda em hasta pública, nos termos previstos no Código das 

Expropriações para a expropriação amigável, com as necessárias adaptações. 

Na falta de acordo, nos termos do número anterior, é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 

no Código das Expropriações para a expropriação litigiosa, designadamente sobre a arbitragem, a 

designação de árbitros, a arguição de irregularidades e o recurso da decisão arbitral. 

Os prazos reportados no Código das Expropriações à declaração de utilidade pública consideram -se 

reportados à resolução de promoção da venda forçada, prevista no n.º 4 do artigo anterior. 

O proprietário beneficia, relativamente ao valor do bem sujeito a venda forçada, de todas as garantias 

conferidas ao expropriado, pelo Código das Expropriações, relativamente à justa indemnização, 

designadamente quanto às formas de pagamento, pagamento dos respetivos juros e atribuição desse 

valor aos interessados, com as necessárias adaptações. 

Fixado o valor base da venda, nos termos dos números anteriores, a entidade gestora pode iniciar o 

procedimento de venda em hasta pública e, findo este, entrega o produto da venda ao proprietário. 

O início das obras de reabilitação do bem não pode ocorrer antes da realização da vistoria ad perpetuam 

rei memoriam, nos termos previstos no Código das Expropriações, com as necessárias adaptações. 
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Reestruturação da propriedade (Artigo 64º):  

A entidade gestora da operação de reabilitação urbana pode promover a reestruturação da propriedade 

de um ou mais imóveis, expropriando por utilidade pública da operação de reabilitação urbana, ao abrigo 

do disposto no artigo 61.º, designadamente:  

a) As faixas adjacentes contínuas, com a profundidade prevista nos planos municipais de 

ordenamento do território, destinadas a edificações e suas dependências, nos casos de abertura, 

alargamento ou regularização de ruas, praças, jardins e outros lugares públicos;  

b) Os terrenos que, após as obras que justifiquem o seu aproveitamento urbano, não sejam assim 

aproveitados, sem motivo legítimo, no prazo de 12 meses a contar da notificação que, para esse 

fim, seja feita ao respetivo proprietário; 

c) Os terrenos destinados a construção, adjacentes a vias públicas de aglomerados urbanos, 

quando os proprietários, notificados para os aproveitarem em edificações, não o fizerem, sem 

motivo legítimo, no prazo de 12 meses a contar da notificação;  

d) Os prédios urbanos que devam ser reconstruídos ou remodelados, em razão das suas pequenas 

dimensões, posição fora do alinhamento ou más condições de salubridade, segurança ou 

estética, quando o proprietário não der cumprimento, sem motivo legítimo, no prazo de 12 

meses, à notificação que, para esse fim, lhe seja feita.  

Os prazos a que se referem as alíneas b), c) e d) do número anterior são suspensos com o início do 

procedimento de licenciamento ou de comunicação prévia, sempre que estes procedimentos sejam 

aplicáveis, cessando a suspensão caso a realização da operação urbanística não seja licenciada ou 

admitida. 

Nos procedimentos de reestruturação da propriedade que abranjam mais que um edifício ou que um 

terreno, o procedimento de expropriação deve ser precedido da apresentação aos proprietários de uma 

proposta de acordo para estruturação da compropriedade sobre o ou os edifícios que substituírem os 

existentes, bem como de, relativamente aos bens a expropriar que revertam para o domínio público, uma 

proposta de aquisição por via do direito privado, sem prejuízo do seu caráter urgente.  
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8. Anexos 

Plantas/cartografia complementar 

- 00_Enquadramento 
- 01.Limite_ARU_carto  
- 02.Limite_ARU_orto  
- 03.Limite_ARU_perímetro_urbano  
- 04.Rede viária 
- 05.Rede viária_conservação  
- 06.Rede viária_estacionamento 
- 07.Rede pedonal 
- 08.Rede pedonal_conservação 
- 09.Espaços públicos – verdes 
- 10.Edificado_conservação 
- 11.Edificado_uso 
- 12_Plantas das ações prioritárias: 

o 12.1_P1 
o 12.2_P2 
o 12.3_P3 
o 12.4_P4 
o 12.5_P5 
o 12.6_P6 
o 12.7_P7 
o 12.8_P8 
o 12.9_P9 
o 12.10_P10 
o 12.11_P11 
o 12.12_Geral 
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http://www.cm-bombarral.pt/

