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1. Objectivos e Metodologia Adoptada 

1.1 Objectivos 

O presente relatório traduz a proposta final da Agenda 21 Local (A21L) para o Concelho de 

Alenquer. A A21L Local é um plano de carácter estratégico e operacional que tem como 

principal objectivo alcançar comunidades sustentáveis, ou seja, comunidades com economias 

locais fortes e viáveis; socialmente justas, inclusivas e em paz; eco-eficientes e com boa 

governação. 

A Agenda 21 apela à construção de uma visão integradora dos aspectos ambientais, sociais e 

económicos, assentando numa forte governação local participada entre todos os actores que 

intervêm no território (cidadãos, associações, empresas, administração local e central, etc.) 

procurando formar consensos e parcerias para a construção de uma estratégia de 

desenvolvimento local sustentável. 

A A21L de Alenquer teve como objectivos específicos: 

 Identificar o estado do desenvolvimento sustentável no concelho e detectar os 

principais pontos fortes e fracos; 

 Seleccionar e concentrar as atenções nos principais desafios e oportunidades, a 

requerer atenção mais premente;  

 Definir estratégias integradas e quadros de acções de intervenção; 

 Propor acções concretas, viradas para a implementação e para a ultrapassagem dos 

desafios; 

 Incentivar a cooperação entre os diferentes actores locais para a resolução de 

problemas concretos e de interesse mútuo; 

 Promover a participação dos cidadãos e de outros agentes locais e responder às suas 

aspirações de aumento da qualidade de vida; 

 Monitorizar a evolução do desenvolvimento do Concelho, propondo-se para isso um 

painel de indicadores de sustentabilidade especialmente construído tendo em conta as 

características locais.  
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1.2 Metodologia de Trabalho 

A metodologia adoptada visou rentabilizar ao máximo os recursos existentes com vista à 

progressiva transferência de conhecimentos e capacidades da FCT/UNL para a Autarquia que, 

após o término do projecto, estará em posição de prosseguir autonomamente com a 

implementação da sua A21L. 

O processo metodológico (Figura 1) procurou dar realce à componente participativa, com 

auscultação de um elevado espectro de actores locais dos sectores ambiental, social, 

económico e institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas de elaboração da A21L de Alenquer. 

A Agenda 21 Local iniciou-se com a realização de uma Sessão Interna que visou proporcionar 

o primeiro contacto entre a equipa técnica do CIVITAS/FCT/UNL e os membros do Executivo 

Municipal, os Directores de Departamento, os Chefes de Divisão e os técnicos envolvidos no 

processo da Agenda 21 Local (A21L). Esta sessão, realizada a 11 de Março de 2006, teve ainda 

como objectivos definir o modelo organizativo para a gestão interna da A21L e elaborar 

algumas tarefas concretas com base em processos de participação activa dos presentes.  

Para o Diagnóstico da Sustentabilidade foram realizados questionários à população escolar 

e aos seus familiares, entrevistas a actores chave do concelho e apoiado pela observação da 

realidade local pela equipa técnica através de visitas de trabalho ao concelho. 

A realização dos questionários à população escolar e aos seus familiares teve como objectivos 

fundamentais identificar as opiniões e as perspectivas dessa população relativamente aos 
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principais pontos fortes e aos pontos fracos existentes na sua freguesia de residência e que 

afectam a sua qualidade de vida. Os questionários foram realizados durante os meses de 

Março a Junho de 2006, sendo enviados às escolas cerca de 3.300 exemplares e obtendo-se 

736 respostas1. Visou-se assim ganhar uma imagem sintética sobre o que é sentido como 

prioritário pela população escolar e seus familiares. O tratamento dos resultados dos 

questionários permitiu à equipa técnica uma perspectiva de conjunto obtida através da 

agregação das respostas obtidas ao nível de freguesias. 

As entrevistas a actores chave do concelho de Alenquer tiveram como objectivos 

fundamentais:  

(i)  Identificar as suas perspectivas e visões do desenvolvimento desejado para 

Alenquer no futuro a médio e longo prazo.  

(ii) Recolher as suas opiniões sobre os pontos fortes e fracos da situação presente. 

(iii) Obter sugestões sobre os principais projectos estruturantes e prioritários que ajudem 

a caminhar do presente para o futuro desejado. 

Realizaram-se cerca de 40 entrevistas, todas de carácter individual, conduzidas por equipas da 

FCT/UNL nos dias 27 e 28 de Março e 14 e 19 de Junho de 20062. 

Os resultados do diagnóstico foram divulgados na 1ª Sessão do Fórum de Participação 

“Principais Desafios ao Desenvolvimento e Grandes Opções de Qualidade de Vida para 2020”3 

realizado no dia 25 de Outubro de 2006 onde estiveram presentes cerca de 70 participantes, 

representantes do tecido empresarial, de organismos da administração pública local e central, 

associações culturais, ambientais, sociais e cívicas de Alenquer, assim como de diversos 

cidadãos interessados. Na Figura 2 apresentam-se algumas imagens desta 1ª Sessão do 

Fórum de Participação. 

 

 

 

 
~ 
 

Figura 2 – Algumas imagens da 1.ª Sessão do Fórum de Participação. 

                                                 
1 Os resultados agregados dos questionários podem ser consultados no documento “Pontos Fortes e Fracos do Local de 
Residência. Resultados por Freguesia e por Concelho.”; FCT/UNL para a CM Alenquer, Junho de 2006. 
2 Os resultados detalhados das entrevistas a actores chave podem ser consultados no documento “Resultados 
Agregados das Entrevistas a Actores Chave e Potenciais Vectores Estratégicos”; FCT/UNL para a CMAlenquer, Julho de 
2006. 
3 O Relatório do 1º Fórum de Participação “Principais Desafios ao Desenvolvimento e Grandes Opções de Qualidade de 
Vida para 2020” está disponível para consulta no site do município em: http://www.cm-alenquer.pt. 
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Nesta 1ª Sessão do Fórum de Participação foram seleccionados os vectores sobre os quais a 

A21L de Alenquer iria incidir: 

 Ordenamento do Território e Qualificação Urbana; 

 Ambiente e Recursos Naturais / Poluições; 

 Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação; 

 Educação Cívica e Ambiental de Todos. 

Para cada um destes quatro vectores estratégicos, a A21L de Alenquer efectuou um 

diagnóstico sintético e evoluiu em fases posteriores para a elaboração de propostas concretas 

viradas para a acção, ou seja, para a resolução dos problemas considerados prioritários. Este 

diagnóstico sintético da situação de cada vector baseou-se no levantamento de estudos, 

projectos e de actividades realizadas pela autarquia, na realização de entrevistas a actores 

locais relevantes para o tema e em visitas de trabalho pela equipa técnica ao concelho e às 

suas freguesias. 

Foram realizados Fóruns Temáticos, um por cada vector estratégico da A21L, onde foram 

sugeridos pelos participantes algumas ideias de projectos e aprofundados alguns projectos ou 

acções considerados prioritários pelos mesmos. Estes foram espaços onde se privilegiaram a 

reflexão, a discussão das potencialidades e estrangulamentos ao desenvolvimento do tema e a 

obtenção de consensos numa “mesa” que se quis representativa dos vários tipos de actores 

locais: Cidadãos; Organizações e Associações Locais; Tecido Empresarial e Administração 

Central e Local.  

Os objectivos, a metodologia participativa e os resultados de cada uma das sessões 

encontram-se detalhadamente documentados nos respectivos Relatórios das Sessões 

Temáticas4, apresentando-se na Figura 3 algumas imagens das mesmas. Estas 4 sessões 

realizadas envolveram um total de 140 participantes. 

 

 
 
 
 
 
                                                 
4 Os Relatórios das Sessões dos Fóruns de Participação de cada vector podem ser consultados no site do município 
em: http://www.cm-alenquer.pt. 
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Figura 3 – Algumas imagens das quatro Sessões Temáticas realizadas, uma por cada vector estratégico. 

 

 

 Data 
N.º de 

Participantes 
Imagens das Sessões Temáticas 

     

Sessão Temática 
“Educação Cívica e 

Ambiental de 
Todos” 

2 de Junho 

de 2007 
30 

  

Sessão Temática 
“Equipamentos e 
Serviços de Apoio 

Social, Saúde, 
Educação e 

Cultura” 

24 de 

Novembro 

de 2007  

25 

  

Sessão Temática 
“Ambiente e 

Recursos Naturais 
/ Poluições” 

20 de 

Setembro 

de 2008 

50 

 

Sessão Temática 
“Ordenamento do 

Território e 
Qualificação 

Urbana” 

10 de 

Julho de 

2009 

35 
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Ao longo do processo de elaboração da A21L de Alenquer foram produzidos os seguintes 

relatórios que dela fazem parte integrante: 

 
 

Volumes da Etapa do Diagnóstico Selectivo 

 Relatório da 1ª Sessão Interna sobre Agenda 21 Local de Alenquer, 16 de 

Março de 2006. 

 Inquéritos à população escolar e aos seus familiares. Relatório “Pontos Fortes e 

Fracos do Local de Residência. Resultados por Freguesia e por Concelho”, 

Junho de 2006. 

 Entrevistas a Actores Locais. “Resultados Agregados das Entrevistas a Actores 

Chave e Potenciais Vectores Estratégicos”, Julho de 2006 

 Documento Base do Vector “Educação Cívica e Ambiental de Todos”, Abril de 

2007. 

Volumes dos Fóruns de Participação 

Volumes da Proposta de Acções de Intervenção  

 Relatório da 1ª Sessão do Fórum de Participação “Principais Desafios ao 

Desenvolvimento e Grandes Opções de Qualidade de Vida para 2020”, 25 de 

Outubro de 2006. 

 Relatório da 2ª Sessão do Fórum de Participação "Educação Cívica e Ambiental 

de Todos em Alenquer", 2 de Junho de 2007. 

 Relatório da 3ª Sessão do Fórum de Participação “Equipamentos e Serviços de 

Apoio Social, Saúde, Educação e Cultura”,  24 de Novembro de 2007. 

 Relatório da 4ª Sessão do Fórum de Participação “Ambiente e Recursos 

Naturais / Poluições”, 20 de Setembro de 2008. 

 Relatório da 5ª Sessão do Fórum de Participação “Ordenamento do Território e 

Qualificação Urbana”, 10 de Julho de 2009. 

 Programa de Acção no Vector Estratégico “Educação Cívica e Ambiental de 

Todos em Alenquer”, Agosto de 2007. 

 Programa de Acção no Vector Estratégico “Equipamentos de Apoio Social, 

Culturais, de Saúde e de Educação”, Fevereiro de 2008. 

 Programa de Acção no Vector Estratégico “Ordenamento do Território e 

Qualificação Urbana”, Relatório da Sessão de Participação e Estratégia de 

Acção para a Freguesia de Ribafria, Julho de 2009. 
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2. Estratégia Base e Vectores de Actuação da A21L 

2.1 Visão Estratégica para um Concelho Sustentável 

Objectivo: 

Transformar o concelho de Alenquer num território atractivo e qualificado, economicamente 

forte e viável, com uma elevada qualidade de vida, uma boa coesão social num quadro 

ambientalmente sustentável. 

Como: 

Alenquer, um concelho promotor de novas atitudes e comportamentos: 

 Aumentar a informação, os conhecimentos e a prática dos cidadãos. 

 Apoiar projectos escolares. 

 Promover projectos internos à própria Autarquia. 

 Captar os cidadãos para as boas práticas ambientais e cívicas. 

Alenquer, um território participado e solidário que preserva o seu património cultural 

e arquitectónico e com uma oferta de qualidade em serviços para a comunidade: 

 Promover a cidadania e a participação das comunidades. 

 Sensibilizar e capacitar os cidadãos para atitudes e comportamentos saudáveis e 

sustentáveis. 

 Alargar o apoio social aos mais carenciados e em risco de exclusão do concelho de 

Alenquer. 

 Melhorar os cuidados de saúde e as respostas sociais e do trabalho em rede 

promovendo uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações. 

 Combater o insucesso e o abandono escolar e melhorar as competências profissionais 

dos docentes e do apoio aos jovens na escolha da sua futura carreira profissional.  

 Dinamizar, salvaguardar e promover o património cultural e arquitectónico de Alenquer 

preservando a identidade histórica do município e das suas gentes e gerando 

actividades susceptíveis de potenciar fluxos de visitantes contribuindo para o 

crescimento económico do concelho. 

Alenquer, um território ordenado e qualificado e com uma elevada qualidade de vida: 

 Garantir a qualidade do sistema ecológico do Município de Alenquer. 
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 Proteger e valorizar o sistema natural no âmbito local. 

 Identificar os principais problemas que afectam a qualidade de vida da população e 

propor acções concretas para intervenção nas várias dimensões do desenvolvimento 

sustentável da freguesia de Ribafria. 

Alenquer, um território com uma economia local forte e viável e ambientalmente 

sustentável: 

 Apoiar os sectores e as actividades económicas do concelho de Alenquer. 

 Sensibilizar e informar as empresas sobre as melhores práticas ambientais. 

 Relocalizar as unidades incompatíveis, ordenar e recuperar ambiental e 

paisagisticamente o território do concelho de Alenquer. 

 Monitorizar e fiscalizar. 
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3. Plano de Acção da A21L – Quadro Programático e 

Propostas de Acção para o Desenvolvimento Sustentável 

3.1 Vector “Educação Cívica e Ambiental de Todos” 

Na fase de diagnóstico do tema “Educação Cívica e Ambiental de Todos” foram identificados os 

Projectos e Actividades Realizados pela Autarquia; foram realizadas diversas entrevistas a 

actores locais e foi consultado o Grupo de Acompanhamento da A21L de Alenquer de onde 

resultaram Fichas de Propostas de Acção para este tema.  

Estes documentos foram apresentados no 2º Fórum de Participação dedicado ao Vector 

“Educação Cívica e Ambiental de Todos”5 realizado no dia 2 de Junho de 2007 e que teve como 

objectivo a geração de um ninho de ideias de projectos de modo a garantir uma melhoria na 

educação cívica e ambiental de todos em Alenquer.  

As Fichas de Acções, que seguidamente se propõem, para além de terem em conta o 

diagnóstico preliminar baseado nos inquéritos e entrevistas efectuadas, baseiam-se 

complementarmente no diagnóstico participado e na perspectiva técnica da equipa 

relativamente a este vector. 

O Quadro de Intervenção Estratégica para a Educação Cívica e Ambiental de Todos6 tem por 

objectivo central alargar a educação ambiental no Concelho de Alenquer e o comportamento 

cívico de todos os actores. Visa contribuir para promover o desenvolvimento sustentável do 

município através do envolvimento e participação das escolas, empresas locais, autarquia, 

sociedade civil, etc. 

O Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Educação Cívica e Ambiental de Todos 

(Quadro I) é constituído por 19 acções sistematizadas em quatro grandes áreas de actuação: 

A) Aumentar a Informação, os Conhecimentos e a Prática dos Cidadãos – 8 Propostas de 

Acção. 

B) Apoiar Projectos Escolares – 5 Propostas de Acção. 

C) Promover Projectos Internos à própria Autarquia – 4 Propostas de Acção. 

D) Captar as Empresas para as Boas Práticas Ambientais e Cívicas – 2 Propostas de 

Acção. 
                                                 
5 Relatório do 2º Fórum de Participação “Educação Cívica e Ambiental de Todos”; FCT/UNL para a CMAlenquer, Junho 
de 2007. 
6 Programa de Acção no Vector Estratégico “Educação Cívica e Ambiental de Todos”; FCT/UNL para a CMAlenquer, 
Agosto de 2007. 
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Quadro I – Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Educação Ambiental e Cívica de Todos. 

Quadro Programático do Vector “Educação Ambiental e Cívica de Todos” 
N.º 

Página 

A - Aumentar a Informação, os Conhecimentos e a Prática dos Cidadãos 

Centro de Educação Ambiental e Cívica (1.A1) 14 

Criar a Figura dos Vigilantes do Espaço Público (1.A2) 15 

Criar uma Bolsa de Voluntariado (1.A3) 16 

Elaborar e Distribuir Guias de Boas Práticas Ambientais (1.A4) 17 

Programa de Ocupação Remunerada dos Tempos Livres (1.A5) 18 

Projecto “Divulgar Ambiente” (1.A6) 19 

Projecto “Eu Passeio com Asseio” (1.A7) 20 

Ranking Ambiental das Freguesias (1.A8) 21 

B - Apoiar Projectos Escolares 

Escola Sustentável (1.B1) 22 

Projecto de Educação Ambiental nas Escolas (1.B2) 23 

Hortas Pedagógicas nas Escolas (1.B3) 24 

Concursos Inter-Escolas (1.B4) 25 

Seja um Campeão! Concursos Intra-Escolas (1.B5) 26 

C - Promover Projectos Internos à própria Autarquia 

Implementação e Certificação de um Sistema de Gestão Ambiental (1.C1) 27 

Reutilização das Águas Residuais Tratadas (1.C2) 28 

Projecto “Quando o Velho Vira Novo” (1.C3) 29 

Formação para a Sustentabilidade (1.C4) 30 

D - Captar as Empresas para as Boas Práticas Ambientais e Cívicas 

Apoio na Certificação Ambiental das Empresas (1.D1) 31 

Incentivo à Responsabilidade Social nas Empresas (1.D2) 32 
 

Apresentam-se de seguida, de forma detalhada, as 19 Fichas de Acção para o Vector da 

Educação Cívica e Ambiental de Todos. 
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N.º da Ficha: 1.A1 

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CÍVICA 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Pretende-se criar uma estrutura de suporte que deverá dinamizar projectos de sensibilização e educação ambiental e 

cívica de modo a transmitir conhecimentos que motivem a população para uma participação activa e consciente na 

protecção e melhoria da qualidade do ambiente e permitam uma mudança no comportamento cívico de todos. 

Conteúdo: 

Esta estrutura, a ser coordenada pela Câmara Municipal de Alenquer (CMA) deverá ser um centro de recursos, 

dinamização e formação na área da educação ambiental e cívica. Para tal deverão ser desenvolvidos publicações (ex. 

folhetos), materiais audiovisuais (ex. jogos de computador, vídeos, etc.) e placas e painéis interpretativos, devidamente 

ilustrados com fotos.  

O Centro de Educação Ambiental e Cívica deverá ser munido de uma sala para recepção / informação e de uma ecoteca 

com livros, revistas, jornais, postais, dossiers de informação abrangendo várias áreas disciplinares ligadas ao ambiente, 

aos recursos naturais, à sociedade e ao desenvolvimento local. Promoveria acções de formação sobre boas práticas 

ambientais (Energia; Água; Resíduos, etc.) a toda a população e em particular aos alunos, a pais e professores (descrita 

na Ficha de Acção B3) e junto das principais actividades económicas do concelho como pedreiras e adegas assim como 

dos agricultores, caçadores, etc. O Centro poderá ainda ser dotado de uma Audioteca e um espaço de Ateliers. 

Este Centro colaboraria com a Cada da Serra no apoio a projectos de educação ambiental, a desenvolver com escolas, e a 

actividades de sensibilização, descoberta, investigação e contacto com a Natureza que a Autarquia actualmente já realiza. 

Junto a esta estrutura poderia funcionaria um posto de aluguer e um parque de estacionamento para bicicletas, 

conjugados com outros dispersos pelo concelho.  

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA); 

ONGs e associações locais; 

Grupos de Escuteiros do Concelho; 

Instituições de ensino. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Eventuais custos de manutenção do centro. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é a contribuição para um maior entendimento das questões ambientais e cívicas rumo à mudança 

de comportamentos. 
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        N.º da Ficha: 1.A2 

CRIAR A FIGURA DOS VIGILANTES DO ESPAÇO PÚBLICO 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Esta acção tem por objectivo criar uma equipa multidiciplinar, multicultural e inter-geracional que irá fazer a vigilância do 

espaço público e verificar as necessidades de manutenção. Simultaneamente os Vigilantes sensibilizarão os cidadãos para 

a importância da conservação e limpeza dos espaços quer em termos cívicos quer em termos ambientais. Esta iniciativa 

pretende ainda contribuir para a integração social dos idosos e dos jovens na comunidade activa. 

Conteúdo: 

A constituição da equipa, a sua coordenação e a sua formação orientando esta para as tarefas que necessita de realizar de 

forma a garantir a manutenção e o uso correcto, por parte dos cidadãos, dos principais espaços públicos. Para tal os 

vigilantes poderiam distribuir por todos os transeuntes os Guias de Boas Práticas Ambientais (Ficha de Acção 1.A4).  

A equipa poderia ser constituída ao longo do ano por cidadãos de 3º Idade que desejem preencher os seus dias de 

reforma de uma forma activa e cívica. O Centro de Educação Ambiental e Cívica forneceria telemóveis de forma a facilitar 

a comunicação entre o vigilante e os serviços competentes pela intervenção no espaço. Esta actividade poderia ser 

remunerada com um valor simbólico ou através da cedência de benefícios como por exemplo o não pagamento da taxa de 

resíduos na factura da água. 

Na época das férias os jovens poder-se-iam integrar nestas equipas de forma a ocuparem os seus tempos livres. Neste 

caso seria formada a Brigada dos Vigilantes de Duas Rodas em que os jovens circulariam no município de bicicleta, cedida 

pela autarquia ou por alguma empresa local, contribuindo para a monitorização ambiental e cívica do concelho e para um 

modo de vida mais saudável.  

Estas actividades poderão ser dinamizadas pelo Centro de Educação Ambiental e Cívica (Ficha de Acção 1.A1). 

Parcerias: 

Empresas de Telecomunicações; 

Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana; 

Associações Ambientais, Desportivas e de Estudantes e Agrupamentos de Escuteiros; 

Grupos de idosos, Centros de Dia, Lares; 

Devem ser envolvidos todos aqueles que tenham interesse e queiram colaborar activamente na vigilância dos espaços. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A obtenção de financiamento para manter esta equipa em funcionamento e custear as possíveis acções que desenvolvam. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A existência desta equipa para além de favorecer o intercâmbio geracional irá aumentar a circulação de pessoas quer na 

Vila como no espaço rural e Serra de Montejunto aumentando a sensação de segurança. Estes também terão a facilidade 

de comunicar ocorrências de más práticas às entidades competentes e fazer apelos junto dos utentes para um bom uso 

dos espaços públicos. 
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Plano de Acção 

 
        

N.º da Ficha: 1.A3 

CRIAR UMA BOLSA DE VOLUNTARIADO 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção criar uma Base de Dados de Voluntários que articule a necessidade de trabalho voluntário das 

instituições e organizações do concelho de Alenquer, nomeadamente a Autarquia, com a disponibilidade dos cidadãos e 

entidades fomentando o exercício da cidadania e da responsabilidade social. 

Conteúdo: 

A criação da Bolsa de Voluntariado implica as seguintes tarefas: 

Constituição de uma plataforma virtual, de preferência no sítio da Câmara Municipal de Alenquer, para que os potenciais 

interessados se possam inscrever indicando a sua disponibilidade e as áreas de actuação preferenciais. 

Divulgação junto da população e das entidades desta bolsa de voluntariado. O Centro de Educação Ambiental e Cívica 

(Ficha de Acção 1.A1) poderá dinamizar esta bolsa. 

A área de intervenção seria a Educação Ambiental mas poder-se-ia alargar, posteriormente, ao Apoio à Infância, Apoio à 

3ª Idade, Animação Sócio-Cultural, etc.  

Esta Bolsa de Voluntariado serviria como input de munícipes para o Projecto “Vigilantes do Espaço Público” (Ficha de 

Acção 1.A2) e para o “Programa de Ocupação Remunerada dos Tempos Livres” (Ficha de Acção A5). 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

ONGs e associações locais; 

Grupos de Escuteiros do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A fraca adesão dos munícipes a trabalhos em regime de voluntariado. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é o fomento do exercício da cidadania e da responsabilidade social dos munícipes de Alenquer. 

 



                                                                               

| 17  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 
        

N.º da Ficha: 1.A4 

ELABORAR E DISTRIBUIR GUIAS DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Através destes guias pretende-se divulgar e esclarecer quais as melhores práticas ambientais no sentido de melhorar o 

desempenho ambiental e incentivar uma mudança de atitude não só dos cidadãos como também de entidades públicas e 

privadas. Estes têm também como objectivo assegurar que todos os cidadãos dispõem de informação pertinente e 

actualizada sobre formas de actuar no que diz respeito aos diversos conteúdos ambientais. 

Conteúdo: 

Os guias deverão incidir sobre os diversos conteúdos ambientais (água de abastecimento/ efluentes, espaços verdes e 

florestas, resíduos sólidos, dejectos caninos, etc.) e adequados aos diversos grupos da comunidade a que se destinam. 

Edição dos guias em número de exemplares suficientes; 

Nas empresas seria recomendável uma sessão pública para apresentação dos guias e esclarecimentos de dúvidas de 

forma a serem adoptadas as melhores práticas disponíveis. 

Divulgação no site da Câmara Municipal de Alenquer e na imprensa local; 

Distribuição através das Juntas de Freguesia; do Centro de Educação Ambiental e Cívica (Ficha de Acção 1.A1); dos 

Vigilantes do Espaço Público (Ficha de Acção 1.A2) e do Programa de Ocupação Remunerada dos Tempos Livres (Ficha de 

Acção 1.A5). 

Parcerias: 

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA); 

Empresas Locais; 

Grupos de Escuteiros do Concelho; 

Juntas de Freguesia; 

ONGs e associações locais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Alguns dos reais utentes dos guias poderem não tirarem suficiente proveito deles, por desinteresse, falta de tempo ou por 

não terem hábitos de leitura. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Vai permitir um aumento do conhecimento de boas práticas ambientais por parte dos cidadãos e das empresas locais de 

modo a alterar comportamentos e assim minimizar ou eliminar os impactes destas actividades sobre o ambiente. 
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N.º da Ficha: 1.A5 

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO REMUNERADA DOS TEMPOS LIVRES 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

O Programa de Ocupação Remunerada dos Tempos Livres tem como objectivo a sensibilização ambiental e cívica de 

jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos através da limpeza e manutenção de espaços nas suas férias 

de Páscoa, de Natal e de Verão. 

Conteúdo: 

Promover a sensibilização ambiental e cívica de jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 21 anos através da 

manutenção e limpeza dos espaços públicos como jardins, ribeiras, taludes, bermas, espaços de recreio e lazer, etc.  

Os jovens voluntários aquando da intervenção do espaço poderiam, simultaneamente, prestar informação e sensibilização 

directa à população através da distribuição dos Guias de Boas Práticas Ambientais (Ficha de Acção 1.A4). 

Os jovens seriam organizados em equipas e acompanhados por um monitor que também seria responsável pela sua 

formação com uma forte componente ambiental de valorização de resíduos. 

De forma a motivar os participantes a aderirem a este programa poder-se-ia pensar numa forma de compensação através 

do estabelecimento de parcerias com empresas locais, como por exemplo, oferta do passe mensal; vales de desconto em 

lojas do comércio local; bilhetes de cinemas; etc.  

Nas parcerias com empresas locais estas poderiam ceder alguns materiais ou conteúdos de compensação aos 

participantes do programa e posteriormente poder-se-iam publicitar no espaço público intervencionado divulgando os seus 

produtos e promovendo-se como uma empresa que visa não apenas a obtenção do lucro como também demonstra 

preocupações sociais e ambientais. 

Os jovens inscreviam-se na Bolsa de Voluntariado (Ficha de Acção 1.A3) ou directamente na recepção do Centro de 

Educação Ambiental e Cívica (Ficha de Acção 1.A1) que seria responsável pela gestão prática do programa. 

Parcerias: 

Autarquia; 

Empresas Locais; 

Escolas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A necessidade de algum investimento por parte da autarquia para a disponibilização de equipamentos de limpeza. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Vai permitir uma maior sensibilização junto dos mais novos para as questões ambientais e para a valorização e 

conservação do espaço público. 
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N.º da Ficha: 1.A6 

PROJECTO “DIVULGAR AMBIENTE” 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Este projecto pretende promover a informação e educação dos cidadãos em ambiente através da utilização de vários 

meios de comunicação contribuindo para uma mudança consciente de comportamentos ambientais e cívicos. 

Conteúdo: 

A disponibilização de conteúdos em Internet assume um papel fundamental neste projecto, quer por permitir uma 

actualização constante de informação, quer por facilitar a interacção entre os vários actores, independentemente da 

distância física a que se encontram. A autarquia tem actualizado os conteúdos ambientais no seu website mas em 

complemento, e de modo a assegurar uma cobertura o mais completa possível da população do Concelho, devem ser 

equacionados outros instrumentos de suporte para a difusão de informação: 

Aproveitamento dos tempos de espera do telefone para informar/ divulgar mensagens de carácter ambiental e cívico. 

Estas mensagens deverão ser curtas e incisivas devendo ser substituídas com regularidade. 

Aproveitamento do verso de impressos e facturas para informar/ divulgar. Exemplo: No verso da factura da água poderia 

ter dicas de boas práticas na poupança de água. 

Mensagens de cariz ambiental nos boletins municipais/ jornais e rádios locais e em painéis electrónicos digitais colocados 

em zonas de elevada frequência de passagem. 

A Câmara Municipal de Alenquer desempenha neste projecto um papel central, devendo ficar a seu cargo a coordenação 

de todas as actividades no sentido de estabelecer uma correcta estrutura de suporte para o funcionamento desta rede de 

informação. 

Parcerias: 

Águas de Alenquer; 

ALAMBI; 

Rádio e Imprensa Local; 

RESIOESTE. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A obtenção de financiamento para custear algumas das medidas propostas. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Através de mensagens contínuas e de forte percepção é possível incutir nos cidadãos uma consciencialização para a 

adopção de melhores práticas ambientais e cívicas. 
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N.º da Ficha: 1.A7 

PROJECTO “EU PASSEIO COM ASSEIO” 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Este projecto visa contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente urbano dado que a sujidade causada pelos 

dejectos caninos condiciona e compromete a higiene pública, com os perigos dai resultantes em termos de salubridade e 

saúde pública. 

Conteúdo: 

O Projecto “Eu passeio com Asseio” inclui a adopção de diversas medidas, tais como: 

Colocação de dispensadores de sacos para recolha dos dejectos caninos nas principais praças e jardins e na proximidade 

de papeleiras. 

Uma unidade móvel bem identificada que percorra jardins e praças de Alenquer alertando os proprietários dos animais 

para os cuidados a ter, nomeadamente, o apelo à recolha dos dejectos caninos por parte dos donos, a vacinação, a 

desparasitação, a identificação electrónica, o registo e o licenciamento. Esta unidade móvel poderia ainda proporcionar a 

vacinação anti-rábica e oferecer a identificação electrónica a todos os animais vacinados numa tentativa de reduzir o 

número de animais que são abandonados, principalmente, na época das férias. 

Em complemento à unidade móvel deveriam ser distribuídos folhetos informativos sobre esta temática em locais 

estratégicos de grande afluência da população local, como por exemplo, mercados, praças, paragens de transportes 

públicos, etc. Estes folhetos poderiam ser distribuídos pelos Vigilantes do Espaço Público (Ficha de Acção 1.A2) e pelos 

participantes do “Programa de Ocupação Remunerada de Tempos Livres” (Ficha de Acção 1.A5) não só à população, como 

também junto das clínicas veterinárias, lojas de artigos para animais, quiosques e outros estabelecimentos de comércio. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Clínicas veterinárias locais; 

Lojas de venda de artigos para animais; 

RESIOESTE; 

União Zoófila. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A obtenção de financiamento para custear algumas das medidas propostas, nomeadamente, a Unidade Móvel. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é a melhoria da limpeza dos espaços públicos e o respeito por todos os transeuntes. 



                                                                               

| 21  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 
        

N.º da Ficha: 1.A8 

RANKING AMBIENTAL DAS FREGUESIAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Esta iniciativa pretende incentivar e incrementar nos munícipes hábitos de selecção e reciclagem de resíduos sólidos 

domésticos numa competição saudável entre freguesias, que contribuía não só para o aumento da percentagem de 

separação de resíduos recicláveis como também promoveria a melhoria do desempenho ambiental de cada uma das 

freguesias. 

Conteúdo: 

Criação e divulgação anual de um Ranking Ambiental das Freguesias baseado em critérios definidos e aceites pelas 

mesmas. 

Actividade “Separar para Equipar”: Atribuição de Equipamentos Colectivos (ex. Parque Infantil, Papeleiras) às freguesias 

que atinjam um determinado volume “per capita” de resíduos sólidos domésticos recicláveis. 

Estabelecimento de parcerias com a RESIOSTE para cedência de Ecopontos domésticos. 

O Centro de Educação Ambiental e Cívica (Ficha de Acção 1.A1) poderia fazer a coordenação do Ranking Ambiental. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Juntas de Freguesia; 

ALAMBI; 

RESIOESTE. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Sem custos associados. A atribuição de equipamentos colectivos às freguesias poder-se-ia fazer através de mecenato com 

empresas locais.  

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A necessidade de alguma retribuição para incentivar os moradores a aderir a este ranking. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é a contribuição para o aumento da percentagem de separação de resíduos recicláveis e a melhoria 

do desempenho ambiental de cada uma das freguesias. Pretende-se ainda enriquecer a população com uma experiência 

participativa em termos de cidadania e de crescentes valores ambientais. 
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N.º da Ficha: 1.B1 

ESCOLA SUSTENTÁVEL 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

A Escola Sustentável é uma escola exemplar com a aplicação concreta de Boas Práticas Ambientais no seu dia-a-dia e nos 

elementos construtivos. A vivência numa escola com uma conduta ambiental de excelência incute nas crianças e jovens 

uma atitude consciente de protecção dos recursos naturais e correcto encaminhamento e valorização dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Conteúdo: Para a concretização da Escola Sustentável propõe-se as seguintes medidas: 

Energia: na construção, reabilitação ou expansão dos edifícios adoptar soluções arquitectónicas e construtivas adaptadas 

às condições climatéricas locais; promover a plantação de cortinas arbóreas de folha caduca para cobrir as fachadas com 

orientação a sul, de forma a proporcionar protecção do calor, no verão, e a exposição às radiações solares no Inverno e 

desde modo reduzir a necessidade de climatização; adquirir painéis solares para iluminação e para aquecer a água quer 

para a cozinha como para os balneários escolares; dotar a escola de sensores de iluminação nas salas de aula, nos 

balneários e nas casas de banho. 

Água: promover a captação das águas das chuvas para lavagem dos recreios e para a rega dos espaços verdes e da horta 

pedagógica (Ficha de Acção 1.B3); assegurar, dentro do possível, a permeabilidade de superfícies ou pavimentar os 

caminhos com materiais porosos. 

Resíduos: promover a utilização de materiais de construção naturais e ecológicos; prever espaços para a instalação de 

equipamentos de compostagem (Ficha de Acção 1.B3) e reciclagem que sejam acessíveis e atractivos; reutilizar 

embalagens e dar-lhes novos usos (ex. um copo de iogurte de vidro num porta canetas, etc.); promover a reciclagem 

junto dos professores e dos alunos (Ficha de Acção 1.B2). 

Transportes: colocação de parques de estacionamento de bicicletas no recinto da escola. Procura de articular a escola com 

as zonas residenciais através de pistas de bicicleta seguras.  

Espaços Exteriores: promover a construção de zonas verdes arborizadas com bancos e mesas de plásticos mistos (à 

semelhança dos já colocados na Mata do Areal); criação de um circuito de manutenção integrado num corredor verde 

como forma incentivar a prática de deporto ao ar livre. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Escolas; 

 

ONGs e associações locais; 

Águas de Alenquer; 

 

Águas do Oeste; 

RESIOESTE. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Os custos associados a algumas das medidas propostas. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Demonstração prática da sustentabilidade de uma escola em complemento com os ensinamentos das boas práticas. 
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        N.º da Ficha: 1.B2 

PROJECTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivos formar os mais novos, incutindo-lhes desde logo, o sentido da responsabilidade e do 

respeito pelo meio ambiente através de práticas e comportamentos que possam implementar no dia-a-dia, da 

interiorização de conceitos como o da sustentabilidade, da promoção da capacidade de trabalho em equipa e da 

organização de eventos realizados pelos alunos. 

Conteúdo: Dirigido a todos os estabelecimentos de ensino do concelho. A acção passará por desenvolver uma série de 

actividades nas escolas, nomeadamente: 

“Workshops” temáticos: “Separação de Resíduos Sólidos Urbanos e a Política dos 3 R´s”; “Como podemos contribuir para 

minimizar o nosso impacto no local onde vivemos?”; “As alterações climáticas e o nosso contributo para um mundo 

melhor”; “O velho vira novo”; etc.; 

A realização de inquéritos, envolvendo os funcionários, os professores, os alunos e as suas famílias, em temas como, “A 

reciclagem em minha casa”; “Como poupo energia em casa?”, atribuindo prémios, como, “A Família mais Amiga do 

Ambiente”; 

A realização de acções de formação cívica e ambiental dirigidas a professores e funcionários, recorrendo a entidades 

externas às escolas, como, por exemplo, as Águas do Oeste; 

A realização de concursos intra-escolas (Ficha de Acção 1.B4) e inter-escolas (Ficha de Acção 1.B5); 

Apoiar a formação de Núcleos/Clubes de Ambiente nas escolas; 

A realização de visitas de estudo dentro do concelho, como, visitas a ETAR’s, ETA’s e Aterros Sanitários, “Vamos conhecer 

o ambiente do nosso concelho”; 

A realização de um leilão de roupas, brinquedos, de objectos feitos pelos alunos a partir de materiais reutilizados, cujos 

fundos possam reverter para um passeio no final do ano, ou para a compra de livros ou de equipamentos para o “Clube de 

Ambiente” ou para ajudar alunos mais carenciados; 

A abertura da escola à comunidade local através da realização de “Dias Abertos à Comunidade”, com ateliers temáticos 

onde os alunos e os professores pudessem expor os trabalhos realizados ao longo do ano ou em dias, como o Dia da 

Água, o Dia da Árvore, o Dia do Ambiente, de forma a dar continuidade ao trabalho realizado pela Autarquia na área da 

educação ambiental. 

Parcerias: 
Câmara Municipal de Alenquer; 

Escolas; 

ONGs e associações locais; 

Empresas, como, as Águas do Oeste, Águas de 
Alenquer, Recolte, Resioeste, etc.; 

Ministério da Educação; 

Sociedade civil. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não é aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Para a concretização desta acção é necessário o envolvimento e o 

estabelecimento de parcerias entre as escolas, associações, empresas e a comunidade local. 

Principais Pontos Fortes da Acção: O despertar da consciência ecológica e da responsabilidade cívica e ambiental 

dos mais novos, repercutindo-se nos comportamentos e na forma de estar e de olhar o meio que os rodeia na escola e no 

dia-a-dia. Esses comportamentos serão “motores” de mudança de atitudes também perante toda a comunidade 

melhorando a qualidade de vida no município. Abertura das escolas à comunidade local. 
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N.º da Ficha: 1.B3 

HORTAS PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS  

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

As hortas pedagógicas têm como objectivo contribuir para a educação ambiental das crianças, motivando-as (através dos 

resultados do seu trabalho) e permitindo-lhes um contacto mais directo com a Natureza, dando-lhes conhecimento da 

origem dos alimentos, da importância de uma alimentação saudável e da preservação do ambiente.   

Conteúdo: 

Dado que as hortas pedagógicas constituem um instrumento privilegiado de educação ambiental e de ensino das ciências 

da natureza, destinam-se a uma população jovem, especialmente dos 1.º e 2.º Ciclos de Ensino.  

Com a horta pedagógica, numa iniciativa conjunta da autarquia com as escolas, pretende-se que os alunos sejam 

responsáveis pela mesma, aprendendo: noções e técnicas de agricultura biológica e tradicional, sem o recurso a 

fertilizantes químicos e pesticidas; a reduzir a produção de resíduos, em especial de matéria orgânica e a realizar 

compostagem. Poderão cultivar-se legumes, plantas medicinais, aromáticas, ornamentais, entre outras.  

Paralelamente ao trabalho na horta, poderão desenvolver-se outras actividades como:  

Sessões didácticas de informação sobre a compostagem caseira (como montar o compostor, como separar os resíduos 

orgânicos e como manter o compostor a funcionar) e sobre a horta (o que semear, plantar, que utensílios usar, como 

utilizar o composto e como manter a horta durante o ano respeitando sempre os métodos de produção biológica) podendo 

ser complementada com uma visita a uma horta pedagógica localizadas no concelho ou em concelhos vizinhos, 

promovendo o intercâmbio de experiências; 

O registo (escrito e fotográfico) da evolução da horta e a criação do jornal da horta; 

A constituição de um herbário;   

Premiar as hortas mais bonitas (Ficha de Acção 1.B4);  

Realizar um almoço (com a periodicidade possível) com o resultado do que foi cultivado na horta. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Escolas; 

 

Empresas e particulares (para doação de terrenos e/ou de materiais). 

 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco é a necessidade de terrenos, contíguos ou nas proximidades das escolas, para o desenvolvimento 

da horta. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Os pontos fortes são o envolvimento das escolas e dos alunos, a contribuição para uma alimentação mais saudável dos 

mesmos e o carácter educativo da acção. 
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N.º da Ficha: 1.B4 

CONCURSOS INTER-ESCOLAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos: Esta acção tem como objectivos incentivar e promover a Política dos 3 R’s e a redução do consumo 

energético nas escolas, proporcionando uma redução de custos financeiros para as escolas; sensibilizar para a poupança 

de recursos naturais e a preservação do ambiente; colocar em prática conceitos de sustentabilidade e envolver toda a 

comunidade escolar em torno de um objectivo comum. 

Conteúdo: Dirigido a todos os estabelecimentos de ensino do concelho, desde creches e jardins-de-infância, a escolas 

básicas de 1.º, 2.º e 3.º ciclos, bem como, às escolas secundárias. Poderia ser coordenado pelo Centro de Educação 

Ambiental e Cívica (Ficha de Acção 1.A1) e pela Câmara Municipal de Alenquer. Esta acção propõe a realização de 

concursos de boas práticas ambientais entre escolas, atribuindo troféus e material pedagógico (Ficha de Acção 1.D2) às 

escolas vencedoras. Os temas do concurso poderiam ser: 

O Troféu da Reciclagem: seria atribuído às escolas do concelho mais participativas na separação de papel e embalagens. 

As escolas aderiam ao projecto de implementação de um sistema de gestão de resíduos na escola, no âmbito do qual 

seriam disponibilizados gratuitamente pela RESIOESTE contentores e sacos para a separação dos mesmos. Ao longo do 

ano lectivo seriam contabilizados os sacos recolhidos semanalmente, sendo estes valores comunicados às escolas 

trimestralmente. A Câmara Municipal de Alenquer disponibilizaria um painel informativo a toda a comunidade escolar do 

seu desempenho, onde estes valores iriam sendo actualizados. No final do ano lectivo seriam seleccionadas as três escolas 

que mais papel e embalagens separaram por aluno. As escolas premiadas receberiam o Troféu da Reciclagem e material 

pedagógico. 

O Troféu da Energia: seria atribuído às escolas que implementassem um sistema de gestão de poupança de energia, 

através da instalação de lâmpadas economizadoras de energia, da recolha de pilhas, da implementação de painéis solares 

para aquecimento de águas. Seriam disponibilizados gratuitamente pela RESIOESTE “Pilhões” pelas diversas escolas que 

aderissem ao concurso. A poupança energética poderia ser avaliada na factura da electricidade paga pelas escolas, bem 

como, pela quantidade de pilhas recolhidas ao longo do ano lectivo. As três escolas com melhor desempenho energético 

receberiam o Troféu da Energia e material pedagógico. 

Estas acções seriam complementadas com as actividades desenvolvidas no âmbito do Projecto de Educação Ambiental nas 

Escolas (Ficha de Acção 1.B2). 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Escolas do Concelho; 

 

Águas do Oeste, Águas de Alenquer e RESIOESTE  

Empresas com Responsabilidade Social (Ficha de Acção 1.D2). 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Para que estas actividades sejam possíveis é necessário o envolvimento e a 

colaboração de todos, alunos, professores e funcionários, quer seja através da correcta separação e deposição dos 

diferentes tipos de resíduos, quer seja em pequenos gestos diários, como desligar as luzes, os aquecimentos ou os 

aparelhos electrónicos, quando não são necessários. Além disso, seria necessário um apoio financeiro fornecido por 

empresas para que esta acção pudesse ser implementada. 

Principais Pontos Fortes da Acção: Redução de resíduos encaminhados para aterro, com a consequente poupança 

de recursos naturais e preservação do meio ambiente. Envolvimento de toda a comunidade escolar em torno de um 

objectivo comum: tornar a escola um exemplo de sustentabilidade e de responsabilidade cívica e ambiental. 
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N.º da Ficha: 1.B5 

SEJA UM CAMPEÃO! CONCURSOS INTRA-ESCOLAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivos reforçar a reciclagem de materiais, nomeadamente, dos óleos alimentares, e as suas 

possíveis aplicações; sensibilizar para a poupança de recursos naturais e para a preservação do ambiente e fomentar as 

capacidades de trabalho em equipa dos alunos. 

Conteúdo:  

Dirigido a todas as escolas do concelho de Alenquer.  

Realização de uma campanha de recolha de óleos usados. Para tal, cada aluno de uma determinada turma, entregaria na 

escola óleos alimentares usados produzidos nas suas casas. A cada turma participante seria entregue um cupão que seria 

carimbado, pelos directores de turma, à medida que entregassem uma determinada quantidade de óleo. Seria colocado 

um painel, num local visível a todos os alunos, do desempenho e do ranking de cada turma. A turma que conseguisse 

obter um maior número de cupões tornava-se a “Turma Campeã”. Como prémio aos alunos da turma vencedora seria 

oferecido um fim-de-semana de desporto/aventura na Serra de Montejunto. 

Os óleos alimentares recolhidos pelos alunos poderiam ser recebidos pelo Centro de Educação Ambiental e Cívica (Ficha de 

Acção 1.A1) que os encaminhavam para as entidades devidamente certificadas para o efeito. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Escolas do Concelho; 

Empresas de Animação Turística, de Desporto e Aventura do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Esta acção necessita do apoio financeiro da Câmara Municipal de Alenquer e da disponibilidade das escolas para a sua 

concretização. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

O convívio, a prática de actividades desportivas e o contacto com a natureza durante um fim-de-semana. A sensibilização 

dos alunos e das suas famílias para a questão da reciclagem e reutilização dos óleos usados.  

Esta acção poderia ser complementada com outras actividades a desenvolver, nomeadamente, no âmbito do Projecto de 

Educação Ambiental nas Escolas (Ficha 1.B2). 
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N.º da Ficha: 1.C1 

IMPLEMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
(SGA) 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Pretende-se a implementação e certificação de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na Câmara Municipal de Alenquer 

segundo a Norma Internacional ISO 14001. O SGA para além de permitir um melhor desempenho ambiental e económico 

na autarquia a sua implementação terá uma influência positiva junto da população, empresas e instituições dando à 

autarquia a credibilidade na exigência do cumprimento da legislação ambiental e a promoção do desenvolvimento 

sustentável no município. 

Conteúdo: 

Para a implementação de um SGA é necessário que a autarquia defina uma declaração ambiental; um conjunto de planos 

e programas a indicar como implementar a política ambiental; integrar os planos no funcionamento diário da organização; 

realizar auditorias para determinar o sucesso dos planos e projectos; estabelecer um plano de comunicação de forma a 

formar e educar ambientalmente todos os colaboradores e divulgar para o exterior os resultados sobre as medidas que 

estão a ser implementadas. 

Um SGA tem como objectivo a melhoria contínua do desempenho ambiental da organização e tem associado um grande 

conjunto de benefícios. As vantagens ambientais resultam da definição de procedimentos para a realização de operações 

com potencial impacto ambiental e a introdução de práticas ambientais nessas operações, conseguindo-se reduzir os 

riscos ambientais da actividade. Para a organização a principal vantagem é a redução dos custos, via melhoria da 

eficiência dos processos, redução de consumos (água e energia), minimização do volume de resíduos e redução de multas 

e coimas. Do mesmo modo, ao estabelecer uma estrutura de gestão ambiental, interfere-se com toda a organização, 

promovendo a definição de funções e responsabilidades, levando, consequentemente, a um aumento da motivação dos 

colaboradores.  

Para a certificação do SGA a organização terá de recorrer a uma entidade acreditada para o efeito, como por exemplo, a 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER). Nesta fase a organização é sujeita a uma auditoria onde se constata a 

conformidade do SGA com os requisitos normativos da Norma ISO 14001. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Instituto Português de Qualidade (IPQ); 

Associação Portuguesa de Certificação (APCER); 

Entidades externas no apoio à implementação do SGA. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

As principais desvantagens prendem-se com a falta de recursos humanos, os custos de implementação, a dificuldade na 

manutenção de informação actualizada e a responsabilidade legal. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A implementação de um SGA leva a uma série de benefícios, uma vez que credibiliza interna e externamente a qualidade 

dos serviços do ponto de vista ambiental, assegurando à autarquia o cumprimento da legislação.  

 



                                                                               

| 28  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 
        

N.º da Ficha: 1.C2 

REUTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS TRATADAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção promover no Município de Alenquer o aproveitamento das Águas Residuais Tratadas nas 

diversas actividades e serviços da autarquia consumidoras do recurso água. Esta acção tem como objectivo a valorização 

das águas residuais tratadas e a consequente redução do consumo de água potável. 

Conteúdo: 

As águas residuais urbanas desde que tratadas em Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR’s) segundo os 

objectivos de qualidade relativos à legislação podem ser usadas para diversos fins, com obrigatoriedade de um tratamento 

terciário com desinfecção: 

Lavagem das vias públicas (ruas e passeios); 

Lavagem de equipamentos municipais; 

Lavagem de contentores e carros do lixo, em colaboração com a RECOLTE; 

Combate a incêndios; 

Rega de Espaços Verdes. 

Esta acção poderá ser uma das medidas a implementar no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental (Ficha de Acção 1.C1) 

da Câmara Municipal de Alenquer. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Águas do Oeste; 

Águas de Alenquer; 

Recolte. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com a disponibilização do tratamento terciário das ETAR´s que servem o Município de 

Alenquer. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte desta acção é a gestão correcta das reservas de água disponíveis, a poupança efectiva no consumo 

de água potável com a consequente redução no valor da factura da água. 
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N.º da Ficha: 1.C3 

PROJECTO “QUANDO O VELHO VIRA NOVO” 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção promover na Câmara Municipal de Alenquer o aproveitamento do papel velho e usado numa 

campanha de recolha e troca por papel novo reciclado ou papel higiénico numa parceria com a Empresa Renova7. 

Conteúdo: 

A Câmara Municipal de Alenquer com os seus diversos serviços produz grandes quantidades de papel que após a sua 

possível reutilização (ex. utilizar o verso do papel) poderia ser recolhido e entregue junto da Empresa Renova. Esta 

encontra-se autorizada para receber papel usado (papel de escritório, revistas, jornais, etc.) nas suas instalações fabris 

em Torres Novas de 2ª a 6ª feira até às 16h00. A Renova também pode fazer a recolha do papel na autarquia, para 

quantidades superiores a 500 kg, após um pedido de levantamento e disponibilidade de um carro para a zona, uma vez 

que aproveitam o retorno dos carros para fazerem a entregas dos produtos. 

O carregamento é efectuado pelo fornecedor, acondicionado em sacos de plástico industriais, em caixas de cartão, em 

paletes ou em fardos. O papel é pesado e avaliado quando dá entrada na fábrica. 

O preço base varia consoante a qualidade e quantidade (entrega pontual ou sistemática) do papel e tipo de embalagem. À 

data o preço base é de € 20 a € 50/ton. Existe ainda um bónus de frete no valor de € 13/ton além do preço atribuído 

quando o papel é entregue directamente na fábrica.   

A autarquia após a entrega será informada do peso e do respectivo preço onde, posteriormente, deverá enviar à Renova 

um documento comprovativo da entrega do papel (factura, sempre que possível) a fim de esta proceder ao respectivo 

pagamento que poderá ser efectuado por transferência bancária ou em troca de produtos Renova (resmas de papel A4 

100% reciclado - Renovaprinte, papel higiénico, etc.). 

Esta campanha apenas é válida para o papel, assim o cartão podendo ser recolhido, não é reciclado na Renova, pelo que 

não o valorizam. 

Esta iniciativa poderia ser divulgada pela Autarquia junto das escolas do Concelho dado que também são grandes 

produtoras de papel (Ficha de Acção 1.B1 e 1.B4). 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Empresa Renova. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com a quantidade de papel que a Autarquia teria que recolher junto das suas 

instalações. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte desta acção é a possibilidade de obter materiais novos e úteis para a autarquia (ex. resmas de 

papel, papel higiénico, etc.) resultando numa poupança de recursos naturais e financeiros. 

                                                 
7 As informações relativas a esta campanha foram gentilmente cedidas pela Dr.ª Raquel Pereira da Divisão de Reciclagem da Renova. 
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N.º da Ficha: 1.C4 

FORMAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Pretende-se dotar todos os funcionários da Autarquia de um maior conhecimento nas melhores práticas ambientais e em 

como estas se podem reflectir nas suas tarefas do seu dia-a-dia. A mudança de comportamentos iria contribuir não só 

para a melhoria do desempenho ambiental da Autarquia como também para o enriquecimento e valorização pessoal. 

Conteúdo: 

A formação a efectuar nas instalações da Câmara Municipal de Alenquer deverá ser dividida por módulos: 

Política dos 3 R’s (Reciclar, Reutilizar e Reduzir); 

Poupança da Água; 

Poupança de Energia; 

Esta acção está relacionada com a implementação e certificação de um Sistema de Gestão Ambiental (Ficha de Acção 

1.C1) dado que a melhoria do desempenho ambiental da autarquia passa pelo desempenho quotidiano dos seus 

funcionários.  

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

ALAMBI; 

Águas do Oeste; 

RESIOESTE; 

Empresas de Educação Ambiental. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com a disponibilidade para a aprendizagem dos funcionários da Autarquia. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A melhoria do comportamento ambiental da autarquia e a contribuição para formar cidadãos cada vez mais conscientes, 

capazes de interiorizar conceitos como os de sustentabilidade. 
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N.º da Ficha: 1.D1 

APOIO NA CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DAS EMPRESAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo último promover a melhoria do desempenho ambiental dos sectores empresariais do 

Concelho de Alenquer. Para tal esta acção visa divulgar, através de uma campanha, os benefícios de implementar e 

certificar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nas empresas. 

Conteúdo: 

Esta acção implica um conjunto de medidas: 

Elaboração e distribuição de folhetos divulgando, resumidamente, os requisitos para a implementação de um Sistema de 

Gestão Ambiental (Norma ISO 14001) nos diversos sectores de actividade e os benefícios ambientais e económicos, que 

daí advêm; 

Divulgação de uma lista de empresas de consultoria que podem apoiar as empresas do Concelho no processo de 

implementação e certificação de um SGA; 

Organização de seminários sobre este tema, com a apresentação de casos de sucesso, de modo a incentivar os 

empresários destes sectores a implementar um SGA; 

A Autarquia poderia solicitar ao Instituto Português de Qualidade (IPQ) as normas relativas aos Sistemas de Gestão 

Ambiental, incluindo a Norma ISO 14001 e cedê-las às empresas, sensibilizando-as a adoptarem sistemas de gestão 

ambiental e a certificá-los. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Instituto Português de Qualidade (IPQ) e Associação Portuguesa de Certificação (APCER); 

Associações empresariais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A identificar no Quadro de Referencia Estratégico Nacional (QREN). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

As principais desvantagens prendem-se com a falta de recursos humanos, os custos de implementação e manutenção, a 

dificuldade na manutenção de informação actualizada e a responsabilidade legal. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A implementação de um SGA leva a uma série de benefícios, uma vez que credibiliza interna e externamente a qualidade 

dos serviços do ponto de vista do ambiente, assegurando aos agentes económicos o cumprimento das normas. Este 

cumprimento traduzir-se-á numa vantagem competitiva e revelará, deste modo, a maturidade das empresas em termos 

organizacionais e de negócio. 
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N.º da Ficha: 1.D2 

INCENTIVO À RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS 

Área de Actuação: 

  Aumentar a Informação, os Conhecimentos 
e a Prática dos Cidadãos  Apoiar Projectos Escolares   

         

  Projectos Internos à própria Autarquia  Captar as Empresas para as Boas 
Práticas Ambientais e Cívicas  

         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivos promover a integração de estratégias de responsabilidade social na política das 

empresas; desenvolver um programa de comunicação dirigido às várias entidades com as quais interagem e investir no 

futuro da sua empresa, assumindo um compromisso voluntário que contribua para o aumento da sua rendibilidade. 

Conteúdo: 

A responsabilidade social é um compromisso voluntário assumido pelas empresas que, para além das obrigações legais a 

que estão sujeitas, procuram aumentar o grau de exigência em temas relacionados com o desenvolvimento social, a 

protecção ambiental e o respeito pelos direitos fundamentais. As empresas tornam-se co-responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa, um ambiente melhor (gerindo os impactes ambientais decorrentes da suas 

actividades) e uma melhor gestão dos recursos humanos, tornando-se mais eficazes, eficientes e globalmente mais 

competitivas. 

Para atingir estes objectivos, as empresas devem adoptar várias medidas, nomeadamente: 

A formação contínua dos seus trabalhadores; 

A igualdade de oportunidades para ambos os sexos (remuneração e perspectivas de carreira); 

A promoção da saúde, segurança e bem-estar dos seus trabalhadores; 

A minimização dos resíduos produzidos e da utilização dos recursos naturais, o uso eficaz da energia e da água e a 

prevenção da poluição; 

A atribuição de donativos, de produtos ou de serviços à comunidade, como o apoio às escolas locais, a promoção do 

voluntariado (Fichas de Acção 1.B4 e 1.B5); 

A implementação de uma política de comunicação da empresa, apoiando causas sociais e ambientais e promovendo 

oportunidades comerciais alternativas. 

Com a implementação destas práticas nas empresas consegue-se uma maior motivação e produtividade dos seus 

trabalhadores, uma redução de custos, uma melhor imagem essencial para o seu sucesso no mercado perante os seus 

fornecedores, colaboradores, consumidores e sociedade em geral. 

Esta acção é dirigida a pequenas e médias empresas do concelho de Alenquer e poderia ser incentivada pela Câmara 

Municipal de Alenquer, em parceria com o IAPMEI, através da realização de uma campanha de promoção e esclarecimento 

do que é a Responsabilidade Social e como implementar este processo nas suas empresas. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; IAPMEI; Pequenas e médias empresas locais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Esta acção poderá necessitar de apoio técnico para a sua concretização. 

Principais Pontos Fortes da Acção: Criar e proporcionar um ambiente de trabalho mais produtivo e participativo, 

uma melhor reputação empresarial com a fidelização de clientes e fornecedores, tornando-se parte integrante da 

comunidade em que se inserem, estabelecendo contactos com as várias autoridades locais e líderes de opinião. É um 

investimento estratégico para o futuro da empresa e para o aumento da sua rendibilidade. 
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3.2 Vector “Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de 

Educação” 

Na fase de diagnóstico do tema “Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de 

Educação” foi efectuada a análise da situação actual através da definição de um Quadro de 

Actores; do levantamento de projectos e actividades concretizados pela Autarquia e da 

realização de diversas entrevistas a actores locais de onde resultaram algumas propostas de 

acção. 

O resultado do diagnóstico foi apresentado no 3º Fórum de Participação dedicado ao Vector 

“Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação”8 realizado no dia 24 de 

Novembro de 2007 e que teve como objectivos validar e gerar ideias de projectos de modo a 

garantir uma melhoria na qualidade dos equipamentos colectivos em Alenquer e respectivos 

serviços. 

As Fichas de Acções, que seguidamente se propõem, para além de terem em conta o 

diagnóstico preliminar baseado nas entrevistas efectuadas e no trabalho já iniciado pela 

autarquia, baseiam-se complementarmente no diagnóstico participado e na perspectiva técnica 

da equipa relativamente a este vector. 

O Quadro de Intervenção Estratégica para os Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de 

Saúde e de Educação9 tem por objectivo central a melhoria na oferta de serviços de apoio às 

comunidades nas várias gerações. Visa contribuir para o crescimento e vivência harmoniosa 

dos munícipes de Alenquer através do envolvimento e participação das instituições públicas, 

escolas, empresas locais, autarquia, sociedade civil, etc. 

O Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Equipamentos de Apoio Social, Culturais, 

de Saúde e de Educação (Quadro II) é constituído por 22 acções sistematizadas em quatro 

grandes áreas de actuação: 

A) Apoio Social - 8 Propostas de Acção. 

B) Cultura - 5 Propostas de Acção. 

C) Saúde - 4 Propostas de Acção 

D) Educação - 5 Propostas de Acção 

 

                                                 
8 Relatório do 3º Fórum de Participação “Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação”; FCT/UNL para a 
CMAlenquer, Novembro de 2007. 
9 Programa de Acção no Vector Estratégico “Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação”; FCT/UNL para a 
CMAlenquer, Fevereiro de 2008. 
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Quadro II – Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Equipamentos de Apoio Social,  
Culturais, de Saúde e de Educação. 

Quadro Programático do Vector 
“Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação” 

N.º 
Página 

Apoio Social 

Associação de Desenvolvimento Local (2.A1) 36 

Cartão Social do Munícipe (2.A2) 37 

Curso de Formação Profissional de Acompanhantes de Crianças (2.A3) 38 

Espaço Jovem (2.A4) 39 

Formação em Competências Familiares (2.A5) 40 

Projecto “Mais perto do Cidadão” (2.A6) 41 

Projecto “Quanto vale o seu tempo?” (2.A7) 42 

Residência para Deficientes Profundos (2.A8) 43 

Cultura 

As Colectividades ao Serviço da Colectividade (2.B1) 44 

Do Velho Nasce Novo (2.B2) 45 

Museu de Lanifícios (2.B3) 46 

Rede de Quintas de Alenquer (2.B4) 47 

Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural (2.B5) 48 

Saúde 

Projecto “Educar para Melhor Cuidar” (2.C1) 49 

Projecto “Mãe Adolescente” (2.C2) 50 

Unidade de Cuidados Continuados (2.C3) 51 

Unidade Móvel Médico Social (2.C4) 52 

Educação 
À Volta com a Roda dos Alimentos – Projecto Educativo para uma Alimentação Saudável 
(2.D1) 

53 

Dia da Empresa Aberta (2.D2) 54 

Eu e a Escola – Projecto contra o Insucesso Repetido e o Abandono Escolar (2.D3) 55 

Mostra de Projectos Educativos (2.D4) 56 

Sistema de Estágios em Empresas (2.D5) 57 

 

Apresentam-se de seguida, de forma detalhada, as 22 Fichas de Acção do Vector 

Equipamentos de Apoio Social, Culturais, de Saúde e de Educação. 
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PLANO DE ACÇÃO DO VECTOR 

“EQUIPAMENTOS DE APOIO 

SOCIAL, CULTURAIS, DE 

SAÚDE E DE EDUCAÇÃO” 
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N.º da Ficha: 2.A1 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se criar um espaço que implemente projectos de desenvolvimento local com o objectivo de promover uma 

cidadania activa através da reflexão e da acção. 

Conteúdo: 

A Associação de Desenvolvimento Local deverá ser um espaço criado e dinamizado por pessoas colectivas ou singulares e 

localizado nas freguesias do Concelho de Alenquer. É um espaço que privilegia a integração socioeconómica e cultural das 

comunidades locais com especial atenção para os jovens e idosos e grupos sociais mais desfavorecidos. 

As actividades poderão passar por: 

Desenvolver actividades e serviços de interesse comunitário de desenvolvimento económico, social e cultural. 

Organizar a actividade voluntária (Ficha de Acção 2.A7). 

Promover a aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente, através do ensino recorrente, da promoção do 

reconhecimento, validação e certificação de competências. 

Formação na área das competências pessoais e sociais (Ficha de Acção 2.A5). 

Iniciação às novas tecnologias para a 3ª Idade. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Juntas de Freguesia; 

ONG´s e associações locais; 

Grupos de Escuteiros do Concelho; 

Instituições de ensino; 

Munícipes. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

As actividades ligadas à formação poderão obter financiamento no Programa Operacional Temático Potencial Humano. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A criação de uma rede de parcerias a diversos níveis implica uma grande coordenação e disponibilidade dos vários 

parceiros envolvidos. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é a contribuição para a construção de uma sociedade inclusiva, com aposta no desenvolvimento 

social e cultural reconhecendo e valorizando as competências pessoais, sociais e profissionais, numa perspectiva de 

integração. 
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        N.º da Ficha: 2.A2 

CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

O Cartão Social do Munícipe visa promover a inclusão, o desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida dos 

munícipes carenciados do concelho e colmatar e minimizar desigualdades e lacunas existentes ao nível do apoio social 

concedido pelo estado. 

Conteúdo: 

A atribuição do cartão terá que ser regido por um regulamento que defina as condições de atribuição (ex. ter mais de 65 

anos; ser reformado/pensionista ou deficiente desde que o rendimento mensal seja igual ou inferior ao salário mínimo 

nacional; pertencer a agregado familiar cujo rendimento mensal “per capita”seja igual ou inferior ao salário mínimo 

nacional; etc.); os benefícios pela utilização do cartão; as formas de comparticipação; etc. 

De modo a apoiar os munícipes com carências graves económicas e sociais, o Cartão Social do Munícipe poderá prever os 

seguintes benefícios aos seus titulares: 

Comparticipação nas despesas de saúde (medicamentos, consultas, exames); 

Redução ou isenção parcial no pagamento de taxas (ex. transportes municipais) e tarifas municipais (ex. factura da água, 

saneamento e resíduos sólidos); 

Actividades culturais e desportivas, promovidas pela Autarquia; 

Redução ou isenção parcial no usufruto dos equipamentos municipais. 

O cartão deverá ser válido por um período de um ano, renovável caso a situação socio-económica do seu titular se 

mantiver. 

A situação socio-económica do munícipe deverá ser comprovada e poderá ser confirmada e fiscalizada pelos serviços de 

acção social. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer. 

Juntas de Freguesia. 

Instituto de Segurança Social. 

Empresas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Disponibilização de recursos humanos e financeiros. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Permite aos munícipes mais carenciados do Concelho de Alenquer usufruir de um apoio complementar aos seus 

rendimentos. 
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N.º da Ficha: 2.A3 

CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção dotar os participantes de competências profissionais, na área de Acompanhantes de Crianças. 

Conteúdo: 

Nos dias de hoje verifica-se a existência de um número significativo de crianças que ficam ao cuidado de pessoas que não 

possuem formação adequada ou então não a têm reconhecida, potenciando desde modo a ilegalidade na profissão. Esta 

actividade exige competências técnicas específicas, mas também competências pessoais e sociais. 

Neste sentido propõe-se a criação de um Curso de Formação Profissional de Acompanhante de Crianças que poderá 

funcionar na proposta Associação de Desenvolvimento Local (Ficha de Acção 2.A1) com vista à obtenção de uma 

qualificação para uma saída profissional. 

Este curso, inserido na Área de Actividade “Serviços de Apoio a Crianças e Jovens”, poderia ser estruturado sob a forma 

de Unidades de Formação de Curta Duração realizadas de acordo com os referenciais previstos no Catálogo Nacional de 

Qualificações. Na conclusão da acção formativa compete à entidade formadora a emissão do diploma de qualificação ou do 

certificado. 

São destinatários da formação os munícipes com idade superior a 16 anos e que sejam detentores de baixas qualificações 

escolares e/ou profissionais, ou que possuam qualificações desajustadas às necessidades do mercado de trabalho. 

Com este curso os formandos adquirem conhecimentos em normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde; 

Programação e desenvolvimento de actividades de tempos livres; Comportamentos e hábitos alimentares; Cuidados 

primários de saúde infantil; etc. 

Contribui-se assim para a redução do défice de qualificação, potenciando-se as condições de empregabilidade da 

população e simultaneamente um melhoramento nas condições de apoio à infância da comunidade de Alenquer. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Entidades Formadoras Certificadas; 

ONG´s e associações locais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Temático Potencial Humano; Eixo 2 “Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida”; 2.3 – 

Formações Modulares Certificadas. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A fraca adesão de participantes. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aumento das qualificações, das competências pessoais e sociais e das condições para uma inserção no mercado de 

trabalho. 
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N.º da Ficha: 2.A4 

ESPAÇO JOVEM 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos: Esta acção tem como objectivo a criação de um espaço de encontro para jovens dos 12 aos 18 anos no 

Carregado de forma a cativá-los para diversas actividades ocupacionais salutares. 

Conteúdo: 

Este espaço surge da necessidade de aumentar a oferta de actividades de tempos livres aos jovens não só com o objectivo 

de os ocupar fora do período de aulas mas também de os orientar para actividades de grupo, interactivas e construtivas 

que contribuam para a adopção de novas atitudes de autoconfiança e estilos de vida saudáveis. O Carregado devido à sua 

elevada densidade populacional apresenta-se como um território ideal para experimentação deste projecto podendo ser 

posteriormente alargado às restantes freguesias do concelho.  

O Espaço Jovem pretende ser um espaço de encontro formado por um mosaico de diversos núcleos temáticos 

dinamizados, numa primeira fase, por animadores sociais. 

Propõe-se a criação neste espaço de oficinas de bicicletas; de design e moda; de teatro; de informática; de desporto; de 

música; de fotografia; de ciências; etc. Os jovens poder-se-ão organizar e constituir neste espaço o seu próprio núcleo 

consoante os seus gostos e preferências. 

Em complemento propõe-se ainda a criação neste espaço de: 

Gabinete de Aconselhamento e Apoio Psicológico para Jovens, com atendimento semanal por uma técnica superior de 

psicologia clínica e de aconselhamento. 

Gabinete de Orientação Escolar e Profissional onde os jovens poderão encontrar informação relacionada com as 

instituições de ensino e respectivos cursos, condições de acesso ao Ensino Superior, inserção profissional e incentivos à 

criação do próprio emprego. 

Gabinete de Aconselhamento para a Sexualidade, com atendimento semanal por uma enfermeira do centro de Saúde de 

Alenquer, de forma a prestar aconselhamento e esclarecer dúvidas nomeadamente no que respeita à sexualidade, 

distribuindo gratuitamente pelos jovens métodos contraceptivos. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Juntas de Freguesia; 

Escolas; 

Grupos de Escuteiros do Concelho; 

Paróquias; 

Centro de Saúde de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A definir. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Disponibilidade de um espaço na Freguesia do Carregado e apetrechamento do mesmo (Computadores; Mesas; Cadeiras; 

Livros; Materiais paras as Oficinas; etc.). 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aumento da oferta de ocupações de tempos livres e adopção pelos jovens de novas atitudes de autoconfiança e estilos de 

vida saudáveis. Diminuição de comportamentos de risco. 
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N.º da Ficha: 2.A5 

FORMAÇÃO EM COMPETÊNCIAS FAMILIARES 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta formação tem como objectivo promover o aumento das competências pessoais e sociais de indivíduos carenciados, 

com graves problemas de exclusão social, de desemprego e em situações de risco. 

Conteúdo: 

A formação em competências familiares tem como objectivo promover o forte aumento das competências pessoais de 

modo a responder às seguintes questões: 

Como gerir os rendimentos familiares?  

Como cuidar de um agregado familiar? 

Como cozinhar de forma saudável? 

Quais os cuidados essenciais de saúde? Conhecimentos no planeamento familiar, etc. 

E promover o aumento das competências sociais de modo a responder às seguintes questões: 

Como evitar situações de conflito entre vizinhos e como proceder para os resolver? 

Como utilizar os espaços colectivos?; etc. 

Propõe-se que se recorra a metodologias lúdicas e interactivas que facilite a interiorização da informação e mudança de 

comportamentos. 

Esta formação poderia ser dada nas instalações da Associação de Desenvolvimento Local (Ficha de Acção 2.A1). 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Juntas de Freguesia; 

Centro de Saúde; 

Segurança Social. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

A definir. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Interesse por parte dos munícipes em adquirir estas competências. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Trabalho em rede com os parceiros locais. 

Desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

Formação para a cidadania como forma de promover comportamentos adequados. 
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N.º da Ficha: 2.A6 

PROJECTO “MAIS PERTO DO CIDADÃO” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Este projecto inclui duas medidas principais: o Balcão do Munícipe nas Juntas de Freguesia, que tem como objectivo 

principal tornar mais acessível a todos os munícipes e empresas os serviços prestados na Câmara Municipal e o Balcão 

Virtual que pretende incentivar, ao nível da comunidade local, o uso das novas tecnologias da informação e comunicação. 

Ambos os projectos assentam numa lógica de modernização administrativa. 

Conteúdo: 

O Balcão do Munícipe será uma extensão dos serviços prestados na Câmara Municipal de Alenquer, que interage com as 

Juntas de Freguesia através da Intranet, sendo proporcionados aos cidadãos serviços idênticos aos prestados na Câmara.  

O Balcão do Munícipe para além de fazer o atendimento geral; o atendimento do serviço de águas e o atendimento do 

serviço de obras particulares, também contará 1 vez por semana com a presença de uma técnica do Instituto de 

Segurança Social para dar apoio às famílias carenciadas e identificar e encaminhar algumas situações de risco existentes 

no concelho. Esta iniciativa é complementar ao atendimento de apoio social da Câmara Municipal de Alenquer. 

Simultaneamente propõe-se a criação de uma plataforma on-line de apoio ao atendimento – Balcão Virtual – de forma a 

libertar os balcões do atendimento presencial da prestação de informações e de pedidos possíveis de realizar via Internet 

(ex. editais, avisos e anúncios municipais; impressos e modelos de requerimentos normalizados; etc.). 

Em complemento à constituição do Balcão do Munícipe poder-se-á editar um Guia do Munícipe, que deverá também estar 

disponível on-line, com respostas a dúvidas frequentes e com a indicação das funções/ responsabilidades de cada um dos 

serviços, horários de atendimento, etc. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer. 

Juntas de Freguesia. 

Instituto de Segurança Social. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo Prioritário 5 “Governação e Capacitação Institucional”; Sistema de Apoios 

à Modernização Administrativa (SAMA). 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A reorganização dos serviços terá que incluir a preocupação de envolver os funcionários em todo o processo de mudança, 

estimulando-os e motivando-os. Possível dificuldade na articulação entre as várias instituições. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Qualificação do atendimento dos serviços da Administração Pública numa lógica de proximidade. Minimização das 

deslocações dos munícipes à sede de concelho, privilegiado aqueles que têm dificuldades motoras. Redução de prazos e 

aumento da capacidade de resposta. Com o recurso às novas tecnologias de informação e comunicação poder-se-ão 

agilizar e modernizar os procedimentos administrativos. 
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N.º da Ficha: 2.A7 

PROJECTO “QUANTO VALE O SEU TEMPO?” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção criar um Banco Local de Voluntariado para apoio a actividades de foro social e comunitário, 

em diversas áreas, tais como: acção social, protecção civil, cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária, etc. 

Propõe-se ainda a constituição de um Banco de Tempo que tem como objectivo valorizar as capacidades de cada um em 

prol da comunidade. 

Conteúdo: 

O Banco Local de Voluntariado articula a necessidade de trabalho voluntário das instituições e organizações do concelho 

de Alenquer, nomeadamente a Autarquia, com a disponibilidade dos cidadãos e entidades fomentando o exercício da 

cidadania e da responsabilidade social.  

A criação do Banco Local de Voluntariado implica as seguintes tarefas: 

Constituição de uma plataforma virtual, de preferência no sítio da Câmara Municipal de Alenquer, para que os potenciais 

interessados se possam inscrever indicando a sua disponibilidade e as áreas de actuação preferenciais (ex. Apoio à 

Infância, Apoio à 3ª Idade, Animação Sócio-Cultural, etc.). 

Divulgação junto da população e das entidades deste banco local de voluntariado.  

Os voluntários poderiam desenvolver algumas actividades na “Associação de Desenvolvimento Local” (Ficha de Acção 

2.A1) e para o “Espaço Jovem” (Ficha de Acção 2.A4). 

O Banco de Tempo baseia-se na gestão do tempo para troca de serviços, ou seja, os membros dão uma hora do seu 

tempo para prestarem um serviço (ex. acompanhamento de crianças; acompanhamento ao médico; dar explicações; etc.) 

e recebem em retribuição uma hora para utilizar em benefício próprio. A entidade impulsionadora a nível nacional do 

Banco de Tempo é a Associação Graal que apoia o funcionamento e facilita a criação de novas agências nos municípios. 

Para mais informações http://www.graal.org.pt/index_ficheiros/BdT_home.htm. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

ONGs e associações locais; 

Grupos de Escuteiros do Concelho; 

Associação Graal. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A fraca disponibilidade dos munícipes para trabalhos em regime de voluntariado. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte é o fomento do exercício da cidadania, o sentido de comunidade e da responsabilidade social dos 

munícipes de Alenquer. 
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N.º da Ficha: 2.A8 

RESIDÊNCIA PARA DEFICIENTES PROFUNDOS 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção a construção no município de Alenquer de uma residência para deficientes mentais profundos. 

Conteúdo: 

Segundo Instituto Nacional de Estatística em 2001 dos 1905 residentes portadores de deficiência no concelho cerca de 

500 pessoas apresentam um grau de incapacidade entre 60 a 100%. Estes são indivíduos física e socialmente 

dependentes de famílias que nem sempre possuem meios e condições para fazerem face às necessidades e apoios 

especiais que determinadas deficiências necessitam.  

De acordo com o Diagnóstico Social existe apenas um equipamento no Concelho capaz de prestar apoio a esta população, 

o Centro de Actividades Ocupacionais de Olhalvo que, apesar do trabalho meritório, é considerado pelo diagnóstico como 

manifestamente insuficiente para dar resposta às necessidades do concelho. 

Propõe-se a construção de uma residência para deficientes profundos de forma a reforçar os apoios, serviços e 

equipamentos no concelho promovendo uma melhoria da qualidade de vida destes indivíduos.  

Esta residência, que poderá ser uma iniciativa intermunicipal, deverá ser resultado de uma parceria entre os vários 

parceiros locais e agentes sociais. 

Parcerias: 

Instituto de Segurança Social; 

Centro de Saúde de Alenquer; 

Agrupamento de Escolas; 

Associação para a Educação de Crianças Inadaptadas (APECI); 

CERCI Flor da Vida. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) – http://195.245.197.196/left.asp?03.06.20. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Possível insuficiência de apoios financeiros. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Proporcionar aos indivíduos portadores de deficiência uma melhoria de qualidade de vida e bem-estar e apoiar as 

respectivas famílias. 

Conferir um ambiente sócio-familiar e afectivo e facilitar a interacção com a comunidade. 

 
 



                                                                               

| 44  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 
        

N.º da Ficha: 2.B1 

AS COLECTIVIDADES AO SERVIÇO DA COLECTIVIDADE 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo aproveitar as instalações das colectividades, muitas vezes subaproveitadas, para promover 

acções lúdicas, formativas, culturais, recreativas, etc. destinadas às diversas camadas etárias da população. 

Conteúdo:  

Para a concretização desta acção sugerem-se as seguintes iniciativas: 

Levantamento dos espaços de colectividades existentes no concelho. 

Estabelecimento de uma rede de colectividades de forma a dinamizá-las nas suas diferentes actividades. 

Levantamento das actividades a realizar no concelho (formativas; culturais; recreativas; etc.) e distribuí-las pelos 

membros da rede. 

Sensibilização da direcção e sócios das colectividades para as vantagens desta acção. 

Recorrer ao voluntariado para apoio à execução das actividades (Ficha de Acção 2.A7). 

Providenciar o transporte dentro do núcleo territorial a definir; 

Estabelecer uma rede de parceiros locais para apoio logístico às acções a desenvolver. 

A Associação de Desenvolvimento Local (Ficha de Acção 2.A1) poderia estar sedeada num espaço já existente e pouco 

aproveitado de uma destas colectividades. 

Uma das actividades a desenvolver nas colectividades poderia ser a reabilitação de antigas tradições de Alenquer como o 

cantar dos reis; contradanças; enterro do bacalhau; cegadas; o pisar das uvas; vestuário tradicional; etc. Poder-se-ia 

envolver as escolas na recuperação de algumas destas tradições. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Juntas de Freguesia; 

Colectividades do Concelho; 

Escolas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo 3 – “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Regulamento “Património Cultural”. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Estabelecimento da rede de colectividades. 

Financiamento para algumas actividades. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A actuação em rede atribui escala a algumas das colectividades, revitalizando-as e dinamizando-as com actividades 

enriquecedoras para a comunidade local. 

Preservação das tradições e da identidade cultural de Alenquer. 
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        N.º da Ficha: 2.B2 

DO VELHO NASCE NOVO 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo a recuperação de todos os edifícios devolutos da Vila de Alenquer e a sua rentabilização 

para actividades com forte impulso positivo na regeneração sócio urbanística da Vila.  

Conteúdo:  

Os edifícios antigos, em ruínas ou mau estado de conservação têm de passar a ser um factor de desenvolvimento e não 

um factor de degradação do espaço urbano. Deve ser-lhes dado nova vida com usos compatíveis que contribuam para a 

regeneração sócio urbanística da Vila. 

As intervenções deverão ser realizadas tanto em edifícios municipais como em particulares pelo que a primeira fase será o 

levantamento dos edifícios a necessitar de reabilitação e a identificação dos seus proprietários. 

Após a conservação e reabilitação do espaço físico propõe-se a sua valorização cultural e formativa para: 

Museu de ciência viva de forma a promover a cultura científica e tecnológica através do incentivo à experimentação;  

Centro interpretativo do património cultural de Alenquer que poderá albergar exposições permanentes ou temporárias; 

Museu de Lanifícios que explora todas as etapas desde a tosquia da lã até ao fabrico dos produtos (Ficha de Acção 2.B3). 

Entre outras. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana; 

Proprietários dos Imóveis. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Património Cultural. 

Programa de Reabilitação das Áreas Urbanas Degradadas (PRAUD). 

REHABITA. 

SOLARH. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Intervenção em imóveis de propriedade particular e acesso ao financiamento. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Preservação e revitalização do património edificado da Vila de Alenquer promovendo o aumento da sua atractibilidade. 

Valorização do património cultural. 

Dinamização de actividades educativas e pedagógicas. 
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N.º da Ficha: 2.B3 

MUSEU DE LANIFÍCIOS 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção a construção e dinamização de um Museu de Lanifícios de forma a destacar a importância que 

o município de Alenquer teve no século XIX como impulsionador económico da região através da indústria de lanifícios 

com a "Fábrica da Chemina” e a "Fábrica Nova da Romeira”. 

Conteúdo: 

Propõe-se a reabilitação do edifício da “Fábrica da Chemina” e sua reconversão num espaço multifuncional que integraria o 

Museu de Lanifícios. A reabilitação deste notável edifício e marco na história de Alenquer deverá ser integrado na 

estratégia de requalificação urbana da Vila de Alenquer, requalificando a sua envolvente e criando espaços de lazer e 

estacionamento. 

O Museu de Lanifícios deveria ser composto por várias unidades: 

Recepção e Loja com venda de produtos associados ao museu e à indústria de lanifícios; 

Sabores com Letras – Um café/ restaurante com um espaço de leitura, reunindo cópias de documentos sobre a 

industrialização; os lanifícios; etc. 

Centro de Documentação com uma sala de leitura e estudo.  

Oficina Têxtil – Destinado sobretudo às comunidades escolares para realização de workshops de trabalho em lã. 

Salas do Tempo – Evolução histórica da lanificação em Portugal. 

Da ovelha à camisola – Demonstração de todo o processo desde a tosquia até ao produto final. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Privados. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Regulamento “Património Cultural”. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco é o investimento necessário à requalificação física do edifício. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Divulgação da importância que a indústria de lanifícios teve no desenvolvimento da economia de Alenquer no séc. XIX. 

Sensibilização, valorização e promoção do património cultural. 
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N.º da Ficha: 2.B4 

REDE DE QUINTAS DE ALENQUER 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo rentabilizar e dinamizar a Rede de Quintas de Alenquer e as Instalações do Portal da Rota 

da Vinha e do Vinho do Oeste. 

Conteúdo:  

Visa retirar mais proveito deste património de enorme qualidade do concelho e encontrar formas de rentabilizar os 

investimentos já efectuados, nomeadamente nas instalações do Portal da Rota do Vinho. 

As Quintas de Alenquer inseridas na Rota da Vinha e do Vinho do Oeste deverão adoptar uma estrutura de visita com 

actividades tais como: 

Prova de vinhos; 

Workshops sobre a vinha e o vinho; 

Ateliers na vinha: “Como plantar uma vinha?”; “Como construir uma pipa de madeira?”; etc; 

Provas e Concursos Gastronómicos com adesão dos restaurantes do Concelho de Alenquer; 

Loja com venda dos vinhos da quinta e de outros produtos relacionados com o tema do vinho e característicos da região; 

Livro de Visitas onde os visitantes registavam o seu nome e respondiam a um inquérito simples para avaliação da Quinta. 

A Câmara Municipal de Alenquer no final de cada ano distinguia a Quinta com melhor classificação através da atribuição de 

um prémio. 

O Portal Rota da Vinha e do Vinho do Oeste, para além das actividades desenvolvidas, poderia promover acções de 

formação profissional na área da Viticultura e Enologia e cursos de línguas como o Inglês para que os produtores e 

funcionários das Quintas possam acolher da melhor forma os turistas estrangeiros. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Comissão Vitivinícola Regional da Estremadura; 

Associação da Rota da Vinha e do Vinho do Oeste; 

Quintas de Alenquer; 

Entidades Formadoras Certificadas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER); Medida 3.1 – Diversificação da Economia e Criação de Emprego; Acção 

3.1.3 – Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer. 

As actividades ligadas à formação poderão obter financiamento no Programa Operacional Temático Potencial Humano. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

A adesão das Quintas de Alenquer à reestruturação dos serviços oferecidos. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Promoção e a divulgação do turismo vitivinícola da região. 
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N.º da Ficha: 2.B5 

ROTAS COM HISTÓRIA – VIAGENS PELO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

As “Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural” visam contribuir para a valorização e divulgação junto dos 

diferentes públicos do património, arqueológico e arquitectónico, do concelho de Alenquer. Pretendem complementar as já 

existentes rotas do município de Alenquer – Rota das Igrejas e Rota dos Moinhos – actualmente dinamizadas pelo Posto 

de Turismo. 

Conteúdo:  

Alenquer possui um conjunto monumental de grande valor histórico que deverá ser preservado e divulgado junto dos 

residentes e visitantes. 

As “Rotas com História – Viagens pelo Património Cultural” entendem a delineação de percursos que percorrem e 

descobrem espaços e paisagens culturais, de preferência articulados por uma rede ciclável. Para a organização temática 

destas rotas será necessário ligar todos os elementos que possuam um elevado interesse, como por exemplo: 

Imóveis Classificados como de Interesse Municipal: Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Triana; Palácio dos 

Marqueses de Angeja; Padrão da Ponte do Espírito Santo. 

Imóveis Classificados como Monumentos Nacionais: Pelourinho de Aldeia Galega da Merceana; Portal Manuelino do 

Convento de São Francisco; Túmulo de Damião de Góis. 

Imóveis Classificados como de Interesse Público: Capela da Igreja de São Pedro; Capela de Santa Catarina; Castelo de 

Alenquer; Fábrica Nova da Romeira; Igreja da Misericórdia de Alenquer; Igreja de Nossa Senhora da Piedade; Igreja de 

Nossa Senhora dos Prazeres; Igreja de Santa Quitéria de Meca; entre outros. 

As rotas materializam-se em percursos sugeridos em material promocional e na sinalização de estrada. É ainda necessário 

sinalizar os elementos pertencentes à rota (com painéis informativos) com a função de tornar visível e acessível a 

informação referente a esse elemento e a sua relevância para a sua integração nas “Rotas com História”. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer através do Posto de Turismo. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 
Regulamento “Património Cultural” para a criação de circuitos ou roteiros de património. 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 2 “Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas Urbanos, 
Redes e Sistemas Urbanos de Mobilidade”; Regulamento “Mobilidade Territorial” para a promoção de ciclovias. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Apesar da rota não estar dependente do estabelecimento de uma rede ciclável, esta poderá ser o principal 

estrangulamento para a concretização completa da acção.  

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Valorização e divulgação junto dos diferentes públicos do património construído e de grande valor histórico do concelho de 

Alenquer. 
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N.º da Ficha: 2.C1 

PROJECTO “EDUCAR PARA MELHOR CUIDAR” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com este projecto facultar informação personalizada aos pais sobre os cuidados com o bebé imediatamente 

logo a seguir ao parto e dar formação sobre a saúde materno/infantil. 

Conteúdo: 

Este projecto nasce das necessidades e dificuldades que alguns pais sentem quando têm o seu primeiro filho, onde a 

inexperiência é maior, podendo ser colmatada por um acompanhamento personalizado de profissionais da saúde que os 

informem e orientem no 1º ano de vida da criança. 

A formação poderia ser ministrada no Centro de Saúde ou no domicílio da criança e poderiam ser abordadas as seguintes 

temáticas: 

Amamentação; 

Cuidados de Higiene do Bebé; 

Cuidados no Pós-Parto; 

Alterações do sono na criança; 

Nutrição;  

Vacinação;  

Cuidados com o Sol; 

Compra adequada de roupa e brinquedos; entre outras. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Centro de Saúde de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

As principais desvantagens poder-se-ão prender com a falta de recursos humanos nomeadamente de profissionais da 

saúde e de falta de instalações adequadas às acções de formação. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aumento das capacidades dos pais em cuidar correctamente dos seus filhos. 
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N.º da Ficha: 2.C2 

PROJECTO “MÃE ADOLESCENTE” 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se com esta acção garantir que no Município de Alenquer as Jovens Mães consigam concluir a escolaridade 

obrigatória; assegurem um contrato de trabalho; tenham acesso a cuidados de saúde e usufruam de apoio familiar. 

Conteúdo: 

Este projecto entende a constituição de uma equipa multidisciplinar em várias áreas (psicologia; acção social; medicina e 

enfermagem; educação; etc.) que tenha como objectivos: 

Garantir a conclusão da escolaridade obrigatória nos casos em que se aplica; 

Promover a participação em acções de formação profissional; 

Assegurar a inserção na vida activa de elementos do agregado familiar; 

Garantir o acesso a cuidados de saúde. 

Esta equipa ficaria responsável por efectuar um diagnóstico de forma a identificar a população alvo deste projecto e as 

suas fragilidades familiares e económicas. 

Posteriormente deverá ser elaborado um Plano de Acção que envolva os diferentes serviços e instituições que actuam 

nesta área de forma a intervir junto das jovens mães e respectivas famílias. 

Propõe-se ainda a realização de campanhas de informação junto dos jovens (ex. nas escolas) de forma a dar a conhecer 

os riscos inerentes à problemática da maternidade na adolescência. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Instituto de Segurança Social; 

Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

Centro de Saúde de Alenquer; 

Escolas; 

Restantes parceiros da Rede Social do Concelho de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Temático Potencial Humano; Eixo 6 “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social”; 6.1 - 

Formação para a Inclusão. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Dificuldade na obtenção de apoios e respostas sociais atempadas. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

O principal ponto forte desta acção é o apoio à maternidade na adolescência com o alargamento das respostas sociais e o 

trabalho em rede. 
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N.º da Ficha: 2.C3 

UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção insere-se no contexto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). O objectivo é que 

passem a existir novos serviços que promovam a continuidade dos cuidados de saúde e apoio social a partir do momento 

em que um determinando doente sai do hospital e continua a necessitar de acompanhamento ao nível da saúde. 

Conteúdo: 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho no 

âmbito dos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Solidariedade Social. O referido diploma define “Cuidados Continuados 

Integrados” como o conjunto de intervenções sequenciais de saúde e ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, 

centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, activo e contínuo, que visa 

promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, 

readaptação e reinserção familiar e social. 

A proposta para Alenquer é a existência no concelho de uma unidade de cuidados continuados para a recuperação da 

autonomia, tratamento e reabilitação do doente que não necessitando de internamento hospitalar requer cuidados e um 

acompanhamento próximo de profissionais da saúde. Torna-se necessária a constituição de uma equipa coordenadora 

local composta por representantes da administração regional de saúde e da segurança social, devendo integrar, no 

mínimo, um médico, um enfermeiro, um assistente social e, facultativamente, um representante da autarquia. Esta equipa 

deverá identificar as necessidades locais e propor à coordenação regional acções para a colmatação das mesmas. 

A prestação de cuidados continuados integrados é assegurada por dois tipos de unidades, cujas caracterizações e serviços 

encontram-se descritos no Decreto-Lei n.º 101/2006 de 6 de Junho: 

a) Unidades de Internamento, onde se incluem as Unidades de Convalescença; as Unidades de Média Duração e 

Reabilitação; as Unidades de Longa Duração e Manutenção e as Unidades de Cuidados Paliativos. 

b) Unidades de Ambulatório (Unidades de Dia e de Promoção da Autonomia). 

Os serviços prestados no âmbito da RNCCI poderão ser tanto por entidades públicas (ex. hospitais) como privadas (ex. 

IPSS, Misericórdias, etc.), estas últimas através de protocolos celebrados com o Estado. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Administração Regional de Saúde. 

Segurança Social. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com a coordenação necessária entre os vários agentes que actuam nesta área. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Dar continuidade aos cuidados de saúde necessários à reabilitação dos doentes com vista à promoção de uma vida mais 

autónoma e ao bem-estar dos doentes e seus familiares. 
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        N.º da Ficha: 2.C4 

UNIDADE MÓVEL MÉDICO SOCIAL 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Pretende-se dotar o município de uma Unidade Móvel Médico Social (UMMS) que promova de uma forma mais eficiente, 

integradora e acessível a prevenção e controlo da doença e o acompanhamento de situações de problemática social. 

Conteúdo: 

A Unidade Móvel Médico Social (UMMS) constitui-se como um reforço das estruturas locais de saúde e de segurança social 

aproximando os utentes a estes serviços, beneficiando especialmente os mais idosos e os moradores em zonas rurais do 

concelho que apresentam maiores dificuldades de acesso à sede do centro de saúde. 

A UMMS é uma viatura equipada para a prestação de cuidados médicos e de enfermagem capaz de executar diversos 

exames e análises como a medição da tensão arterial e o rastreio e controlo dos diabetes; colesterol; osteoporose; etc. 

Esta unidade deverá promover uma campanha anual de vacinação contra a gripe junto dos grupos de maior risco 

(crianças e idosos) e fomentar a adopção de estilos de vida saudáveis junto da população e das escolas. 

Os recursos humanos requeridos são um motorista, um enfermeiro e, pontualmente, um médico.  

A actividade da UMMS poderá ficar associada à promoção/utilização do Cartão Social do Munícipe (Ficha de Acção 2.A2) 

promovendo descontos na aquisição de medicamentos; nos transportes de doentes; entre outros. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Administração Regional de Saúde; 

Centro de Saúde de Alenquer. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: 

Programa Operacional Regional do Centro; Eixo prioritário 3 “Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-regionais”; 

Regulamento “Saúde”. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

O principal ponto fraco prende-se com o custo de aquisição da viatura equipada e com as despesas de funcionamento que 

poderão ser colmatadas através da assinatura de um protocolo de cooperação entre a Administração Regional de Saúde e 

a Câmara Municipal de Alenquer. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

A melhoria do acesso aos cuidados de saúde promovendo uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar das populações. 

Diminuição do n.º de utentes que recorrem às estruturas de saúde tradicionais permitindo o descongestionamento das 

consultas no centro de saúde e a diminuição do número de pessoas que solicitam ambulâncias para a sua deslocação. 
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        N.º da Ficha: 2.D1 

À VOLTA COM A RODA DOS ALIMENTOS PROJECTO EDUCATIVO PARA UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:   

Esta acção tem como objectivo promover uma educação alimentar saudável junto da comunidade escolar. Este projecto 

contém acções que já foram implementadas com sucesso noutros municípios. Prevê-se a sua replicação junto dos 

estabelecimentos de educação Pré-Escolar e o do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Alenquer. 

Conteúdo: Esta acção implica um conjunto de iniciativas: 

Elaboração de um dossier pedagógico com diversos materiais didácticos que visam orientar os Educadores e Professores 

do Concelho na abordagem desta temática. 

Apresentação e entrega do dossier aos Estabelecimentos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico no inicio do ano 

lectivo. 

Para além do dossier propõe-se a realização de jogos interactivos e outros materiais promocionais de forma a captar a 

atenção dos mais novos para esta temática. 

Seminários dirigidos aos Alunos; Educadores/ Professores e Pessoal Auxiliar sobre a temática da alimentação equilibrada e 

saudável e na área da saúde oral. Estes seminários poderiam contar com a presença de um nutricionista. 

Adopção por parte das escolas de uma política alimentar saudável, abolindo das cantinas e bares a venda de alimentos 

prejudiciais à saúde como por exemplo a substituição de refrigerantes e bolos de pastelaria por sumos de fruta e bolos 

caseiros respectivamente. 

Adopção de um menu escolar saudável na cantina da escola e disponibilização aos pais para que estes possam 

complementar correctamente a alimentação das crianças em casa. A publicação “Educação Alimentar em Meio Escolar – 

Referencial para uma Oferta Alimentar Saudável” do Ministério da Educação (2006) é um bom guia para as escolas. 

Propõe-se a adesão do Município de Alenquer à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis constituída actualmente por 21 

Municípios que é uma “Associação de Municípios que tem como Missão apoiar a divulgação, implementação e 

desenvolvimento do Projecto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como uma 

prioridade da agenda dos decisores políticos” (http://www.redecidadessaudaveis.com). 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Centro de Saúde do Concelho de Alenquer; 

Equipamentos do Pré-Escolar e Escolas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico; 

Empresas do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Possível falta de receptividade dos professores para a integração deste tema na programação das actividades. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Promoção de uma alimentação equilibrada e saudável incentivando os mais novos e suas famílias para o abandono de 

hábitos alimentares nocivos à saúde. 
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N.º da Ficha: 2.D2 

DIA DA EMPRESA ABERTA 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo a constituição de um programa de visitas escolares às empresas do concelho de forma a 

aproximar os alunos ao mercado de trabalho, apresentando-lhes as entidades empregadoras da região e a promover a 

integração de estratégias de responsabilidade social na política das empresas locais. 

Conteúdo: 

O “Dia da Empresa Aberta” é um programa de visitas escolares em que durante uma semana por ano as empresas locais 

acolhem nas suas instalações os alunos que frequentam o ensino secundário com o objectivo de lhes mostrar a actividade 

da empresa e lhes proporcionar um primeiro contacto com o contexto real de trabalho. 

A Câmara Municipal de Alenquer deverá aferir quais as empresas que estariam interessadas em aderir a este projecto e 

elaborar um roteiro que disponibilizasse informação sobre a actividade de cada empresa; identificação dos responsáveis e 

acompanhantes da visita; os contactos; etc. Este roteiro seria apresentado e distribuído junto das escolas com ensino 

secundário. 

A decorrer simultaneamente a este projecto estaria a “Mostra de Empresas” em que cada empresa teria o seu quiosque de 

promoção e demonstração de produtos e serviços, podendo ainda funcionar como um posto de possível recrutamento de 

recém-licenciados ou detentores do 12º de escolaridade. 

O tecido empresarial envolvido em ambas as iniciativas poderia ser um potencial candidato ao Sistema de Estágios em 

Empresas do Concelho (Ficha de Acção 2.D5). 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer;  

Escolas;  

Tecido Empresarial Local.  

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Possível desinteresse das empresas locais e das escolas em aderirem a este projecto.  

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Estas visitas para além de terem um carácter pedagógico funcionam como catalisadoras de integração dos estudantes na 

vida activa.  

As empresas aderentes obtêm uma melhor reputação empresarial tornando-se parte integrante da comunidade em que se 

inserem.  
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N.º da Ficha: 2.D3 

EU E A ESCOLA 

PROJECTO CONTRA O INSUCESSO REPETIDO E O ABANDONO ESCOLAR 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Este projecto tem como objectivos combater o insucesso escolar com o envolvimento das famílias; prevenir os 

comportamentos de risco; promover o gosto pela aprendizagem e prevenir/ eliminar situações de risco. 

Conteúdo: 

Este projecto não se pretende substituir à escola que já actua na diversificação da oferta curricular como forma de 

assegurar o cumprimento da escolaridade obrigatória e o combate à exclusão, pretendendo constituir-se como uma 

resposta complementar. 

A Carta Educativa do Concelho de Alenquer aborda a problemática do abandono escolar e constata que no ano lectivo de 

2003/2004 registaram-se entre o 2º Ciclo e o Ensino Secundário a retenção de 449 alunos e o abandono de 97 alunos. 

Apesar destes números poderem não ser significativos o referido documento ressalva que a realidade poderá assumir uma 

dimensão maior do que a que é retratada nos dados estatísticos. 

Este projecto engloba as seguintes acções: 

Identificação dos jovens em risco. 

Orientação vocacional dos alunos de forma a promover o seu interesse e gosto pela aprendizagem; 

Execução e avaliação dos Planos Curriculares elaborados individualmente para cada um dos menores; 

Criação de ateliers lúdicos e pedagógicos (ex. Culinária; Carpintaria; Jornalismo; Jardinagem; etc.); 

Sensibilização das famílias para um acompanhamento mais próximo dos filhos no seu percurso escolar; 

Atendimento e intervenção psico-social dado que em muitos casos o desinteresse e abandono escolar precoce está 

intimamente relacionado com famílias desestruturadas, carentes e com graves problemas sociais e de exclusão. 

A equipa deverá ser multidisciplinar (assistente social; psicólogo e animador sociocultural) e deverá actuar em estreita 

articulação com o corpo docente. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; Escolas do Concelho; Instituto de Segurança Social; Direcção Regional de Educação; 

Administração Regional de Saúde; Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programa “Ser Criança” do Instituto de Segurança Social. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Possível dificuldade de construção de parcerias para a acção entre as várias entidades.  

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Aposta no combate ao insucesso escolar repetido e prevenção do abandono precoce da escola. 

Aumentar a participação activa das famílias no percurso escolar dos jovens promovendo as competências pessoais e 

parentais dos mesmos. 
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N.º da Ficha: 2.D4 

MOSTRA DE PROJECTOS EDUCATIVOS 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo a partilha de experiências e a divulgação das práticas educativas entre os docentes e a 

comunidade em geral. 

Conteúdo: 

Pretende-se com esta acção a criação de uma rede de partilha informal de cooperação e aprendizagem entre pares da 

mesma profissão. 

Propõe-se a realização das seguintes iniciativas: 

Workshops sobre práticas de sucesso nas escolas; 

Criação de uma página de Internet com Fórum para partilha de experiências entre os docentes; 

Mostra de Projectos Educativos de forma a divulgar o trabalho desenvolvido pela comunidade escolar à população; 

Reuniões periódicas entre pares da mesma profissão de forma a identificar os principais desafios que se colocam no seu 

dia-a-dia e forma de ultrapassá-los. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer. 

Escolas do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Possível falta de interesse e desmotivação por parte dos docentes. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

A partilha e replicação de práticas educativas de sucesso com vista à melhoria das competências profissionais dos 

docentes. 
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N.º da Ficha: 2.D5 

SISTEMA DE ESTÁGIOS EM EMPRESAS 

Área de Actuação: 

  Apoio Social  Cultura   

         

  Saúde  Educação  
         

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo promover uma aproximação real entre os alunos do 9º ano e as empresas de modo a que 

estes tenham a oportunidade de comparar os seus desejos e ideias com a realidade dos vários domínios dessa actividade 

e assim optarem de uma forma mais consciente pela área com que mais se identificam, influenciando de forma positiva a 

sua futura carreira profissional. 

Conteúdo: 

Pretende-se com esta acção a realização por parte dos alunos do 9º ano de um estágio em empresas de Alenquer ou dos 

municípios vizinhos com a duração de duas semanas podendo coincidir com o período das férias escolares. Este projecto 

justifica-se dado que o aluno no final do 9º ano e na transição para o ensino secundário terá que optar por um dos 5 

cursos científico-humanísticos. Esta escolha, por vezes precoce e mal informada, irá mais tarde influenciar a sua carreira 

profissional pelo que se torna desejável que os jovens tomem contacto com o mundo empresarial e reforcem ou 

esvaneçam as suas expectativas em relação a uma determinada profissão. 

Caberá à Câmara Municipal de Alenquer constituir uma Bolsa de Empresas que manifestem a intenção de receber 

estagiários e divulgá-la junto das escolas juntamente com o regulamento dos estágios. 

As escolas deverão promover junto dos alunos e encarregados de educação da existência deste projecto e dos benefícios a 

ele associados na futura inserção dos jovens no mercado de trabalho. 

No decurso do estágio os alunos terão de elaborar um relatório pelo que as empresas envolvidas deverão dispor de um 

funcionário que acompanhe o estagiário e lhe dê todo o apoio necessário. 

Durante o período de trabalho e no percurso casa/empresa/casa os alunos deverão ter um seguro de responsabilidade 

civil. 

No final do estágio o aluno faz uma avaliação do estágio e da empresa e esta emite um diploma de participação. 

Parcerias: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Tecido Empresarial Local; 

Escolas do Concelho. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não se aplica. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Fraca adesão por parte dos alunos e famílias dado o carácter voluntário do mesmo. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Este projecto possibilita aos alunos uma visão do mundo laboral e contribui significativamente para o apoio aos jovens na 

escolha da sua carreira profissional. 
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3.3 Vector “Ordenamento do Território e Qualificação Urbana” 

No âmbito do vector “Ordenamento do Território e Qualificação Urbana” foi proposto i) a 

integração mais profunda dos aspectos ambientais no âmbito do processo de revisão do Plano 

Director Municipal através da aplicação do Método do Balanço Ecológico e ii) a focagem num 

território específico do Concelho com o objectivo de se desenhar uma estratégia para a sua 

sustentabilidade com carácter de demonstração. Neste último aspecto incidiu-se sobre a 

freguesia de Ribafria. 

i) O Método do Balanço Ecológico (MBE) integra a componente ecológica em planos de 

pormenor e projectos de loteamento através de um modelo do tipo “Perequação Ambiental” 

que se propões seja regulamentada no âmbito do Plano Director Municipal de Alenquer. O MBE 

é aplicado em complemento a toda a legislação ambiental e urbanística em vigor, 

representando portanto uma exigência adicional de maior qualidade ambiental e urbanística no 

Município de Alenquer no sentido de melhor proteger e valorizar o sistema natural no âmbito 

local.  

O MBE visa garantir que a qualidade do sistema ecológico do Município de Alenquer não é 

reduzida com as intervenções urbanísticas que possam ocorrer. Sublinha-se que estas 

intervenções urbanísticas têm de estar, como requisito inicial, em conformidade com os 

instrumentos de ordenamento do território de nível superior e toda a legislação aplicável. Este 

método efectua um balanço entre o valor ecológico inicial e o final. Ou seja, efectua uma 

comparação entre (i) o valor inicial antes da intervenção urbanística e (ii) o valor final, caso a 

intervenção seja realizada. A comparação entre estes dois valores indica a magnitude e o sinal 

das consequências da intervenção urbanística, que pode ser positiva ou negativa.  

O MBE incide, como o nome indica, sobre o Valor dos Biótopos presentes ou previstos. Biótopo, 

ou espaço de vida, é a unidade de agregação homogénea do sistema natural existente no 

interior da área de intervenção. O modo de cálculo do valor dos biótopos presentes ou 

previstos para um local é indicado no Anexo I - O Método do Balanço Ecológico e Respectivos 

Critérios. 

Todas as operações de loteamento no Município de Alenquer têm de fornecer informação, na 

fase da apresentação dos projectos das redes de infra-estruturas, sobre o efeito do 

empreendimento sobre o valor dos biótopos presentes no interior da área de intervenção do 

loteamento e qual o balanço entre a situação ecológica inicial (antes da intervenção 

urbanística) e final (caso a intervenção seja concretizada). Deve aplicar o MBE ou outro que 

lhe seja equivalente e aceite pela autarquia.  



                                                                               

| 59  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

Caso o Balanço (a diferença entre o valor Final e Inicial) tenha um valor positivo (ou seja, 

haja uma melhoria do valor dos biótopos resultante da intervenção) a operação urbanística 

tem uma redução das taxas urbanísticas correspondente à percentagem da melhoria 

introduzida no valor dos biótopos.  

Caso o Balanço (a diferença entre o valor Final e Inicial) tenha um valor negativo, o 

promotor deve demonstrar que não é urbanisticamente possível, ou arquitectonicamente 

viável, uma outra proposta de ocupação do lote. Neste caso, o valor negativo deve ser 

compensado fora da área do projecto de loteamento, em áreas que o PDM de Alenquer aponta 

como zonas a receber medidas de compensação ecológica resultantes de loteamentos urbanos 

realizados em outros locais. Estes locais devem já ser propriedade da autarquia ou da 

administração central, ou em alternativa, ser adquiridos pelo promotor e doados à autarquia já 

com as medidas de compensação totalmente realizadas, e monitorizadas pela Câmara 

Municipal de Alenquer, antes do alvará de loteamento ser emitido.  

A magnitude da compensação ecológica a concretizar na zona exterior ao loteamento deve ser 

pelo menos idêntica ao dobro do valor negativo a compensar pelo loteamento (ver ponto 

8). A forma de cálculo na magnitude da compensação é obtida através da aplicação do Balanço 

Ecológico ao local exterior, receptor da compensação, fazendo-se o balanço entre a situação 

actual e o valor que terá após a intervenção de compensação.  

Os cálculos e a estratégia de compensação são apresentados, para os loteamentos urbanos, na 

fase da apresentação dos projectos das redes de infra-estruturas.  

O município dispõe de 3 semanas para se pronunciar sobre esta meteria, podendo exigir 

esclarecimentos adicionais acompanhados da respectiva fundamentação técnica. Caso se 

mostre totalmente inviável a opção pela compensação ecológica em zona externa ao 

loteamento, as taxas urbanísticas do loteamento são agravadas em percentagem 

correspondente à redução do valor dos biótopos, multiplicado pelo factor de penalização 5. 

Ou seja, por exemplo se uma operação de loteamento tem uma balanço ecológico que indica 

uma redução do valor ecológico do local em 10%, as taxas urbanísticas a pagar pelo promotor 

sofrem uma penalização de 10% vezes o factor de penalização 5, ou seja terão 50% de 

agravamento.  

Esta opção pela compensação monetária dos efeitos sobre os biótopos tem obrigatoriamente 

de ser depois utilizadas pela autarquia em operações de melhoria do sistema natural local e 

listadas no regulamento do PDM (por exemplo na recuperação ambiental de linhas de água, 

criação de espaços verdes, etc.). Se necessário, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa disponibilizará o apoio técnico e científico que a Câmara Municipal 

necessite para a implementação e monitorização da aplicação do Balanço Ecológico.  
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ii) Focagem num território específico do Concelho (Ribafria). Foi desenhada uma 

estratégia de sustentabilidade para a Freguesia de Ribafria. Esta freguesia foi seleccionada 

porque foi das primeiras a responder afirmativamente a um convite lançado a todas as 

freguesias do concelho.  

Neste contexto um dos pontos mais visíveis do processo foi uma sessão de participação cidadã 

em Ribafria no dia 10 de Julho de 2009. A sessão foi precedida de entrevista ao Senhor 

Presidente de Junta, Sr. Manuel Benjamim Caseiro, e de visita técnica da equipa da FCT/UNL à 

freguesia, acompanhada do Sr. Amândio Silva (Junta de Freguesia) e da Eng.ª Patrícia Oliveira 

(Câmara Municipal). 

Esta sessão de participação teve como objectivos identificar de forma participada os principais 

problemas que afectam a qualidade de vida da população e propor acções concretas para 

intervenção nas várias dimensões do desenvolvimento sustentável da freguesia de Ribafria.  

No seguimento desta sessão foi desenvolvido um relatório10 que apresenta uma caracterização 

sintética da freguesia e dos seus principais marcos territoriais, o relato da sessão e um 

conjunto de propostas de potenciais acções estratégicas no sentido de aumentar a 

sustentabilidade e a qualidade de vida na freguesia. 

O Quadro de Intervenção Estratégica do Vector “Ordenamento do Território e Qualificação 

Urbana” (Quadro III) é constituído por 19 acções arquitectadas em torno de cinco áreas de 

intervenção consideradas de importância estratégica para o desenvolvimento sustentável da 

Freguesia de Ribafria e que resultaram do processo participativo: 

A) Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes – 5 Propostas de Acção. 

B) Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial para os Filhos da Terra – 2 

Propostas de Acção. 

C) Apoiar a Juventude de Ribafria – 4 Propostas de Acção. 

D) Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo Instalar Novos Usos – 

5 Propostas de Acção. 

E) Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas – 3 Propostas de Acção. 

                                                 
10 Relatório da Sessão de Participação e Estratégia de Acção “Que Futuro Desejamos para a Freguesia de Ribafria? Quais os Principais 
Problemas e como os Resolver?”; FCT/UNL para a CMAlenquer, Julho de 2009. 
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Quadro III – Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Ordenamento do Território e Qualificação Urbana, com 

focagem na freguesia de Ribafria. 

Quadro Programático do Vector “Ordenamento do Território e 
Qualificação Urbana”com focagem na Freguesia de Ribafria 

N.º 
Página 

A – Apoio Eficaz aos Idosos e Dependentes 

Centro de Dia de Ribafria (3.A1) 63 

Lar de Idosos de Ribafria (3.A2) 64 

Transporte para Idosos e Dependentes (3.A3) 65 

Teleassistência para Apoio a Idosos e Dependentes (3.A4) 66 

Grupo de Voluntários da Freguesia de Ribafria – Ribafria Solidária (3.A5) 67 

B – Mais Espaços para a Construção de Habitações em Especial para os Filhos da Terra 

Constituição de Bolsa de Terrenos (3.B1) 68 

Base de Dados Habitacional da Freguesia e Acolhimento Activo (3.B2) 69 

C – Apoiar a Juventude de Ribafria 

Pavilhão Gimnodesportivo de Ribafria (3.C1) 70 

Centro Escolar de Ribafria (3.C2) 71 

Semana da Juventude em Ribafria (3.C3) 72 

Espaço Jovem de Ribafria (3.C4) 73 

D - Reabilitar as Casas Antigas, Preservando o Património e Conseguindo Instalar Novos 
Usos 

Valorização do Património (3.D1) 74 

Recuperação do Património Construído (3.D2) 75 

Acções de Sensibilização para a Preservação do Património (3.D3) 76 

Espaço de Lazer Junto ao Rio (3.D4) 77 

Roteiro do Património de Ribafria (3.D5) 78 

E - Bom Escoamento dos Produtos Agrícolas 

Associação de Agricultores de Ribafria (3.E1) 80 

Promoção da Actividade Agrícola (3.E2) 81 

Feira do Campo e dos Produtos Locais (3.E3) 82 

 

Apresentam-se, de seguida, as Fichas de Acção arquitectadas em torno de cinco áreas de 

intervenção consideradas de importância estratégica para o desenvolvimento sustentável da 

freguesia e que constituem o micro Plano de Acção para a Freguesia de Ribafria. 
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PLANO DE ACÇÃO DO VECTOR 

“ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

E QUALIFICAÇÃO URBANA” 

 

Focagem na Freguesia de Ribafria 
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N.º da Ficha: 3.A1 

CENTRO DE DIA DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Melhorar e reforçar os equipamentos sociais para idosos e 

dependentes. 

Promover o envelhecimento activo e em condições de dignidade. 

Melhorar a qualidade de vida das comunidades mais idosas e mais 

isoladas. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Médio 

Prioridade da Acção:  
Muito Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta visa a construção de um bom Centro de Dia em Ribafria. Pode por exemplo aproveitar a 

escola desactivada, adaptando-a a esta nova função, ou ser uma obra de raiz com todas as exigências 

de elevada funcionalidade e qualidade projectadas sem restrições da adaptação ao edifício existente.  

Este centro deve disponibilizar apoio médico e de enfermagem, transporte de ida e volta a casa dos 

utentes, apoio ao domicílio e cuidados diários. Este Centro deve disponibilizar também refeições e 

várias actividades, nomeadamente lúdicas e desportivas como por exemplo aulas de ginástica, 

fisioterapia, trabalhos e jogos de entretenimento, trabalhos manuais (rendas e bordados, recolha de 

histórias, espaços de leitura e de poesia popular, horta e jardinagem), convívios entre jovens e idosos, 

passeios na comunidade e visitas. 

Este equipamento aumentaria a oferta e melhoraria significativamente os serviços sociais dos idosos e 

dependentes da freguesia de Ribafria. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Rede Social, 

Segurança Social, 

Instituições locais, 

Comunidade local, 

Potenciais mecenas a angariar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Potencial Humano: 

Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social – Regulamento Específico “Apoio ao 

Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social”. 
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N.º da Ficha: 3.A2 

LAR DE IDOSOS DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Assegurar o acesso equitativo aos serviços sociais de qualidade. 

Melhorar as condições e a qualidade de vida dos mais idosos e 

dependentes. 

Melhorar o isolamento e a solidão dos mais necessitados. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Elevada 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Elevado 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta visa a construção de um Lar de Idosos em Ribafria com características de elevada 

dignidade e qualidade, com todas as valências necessárias ao bom desempenho, nomeadamente com 

quartos individuais, apoio médico e de enfermagem, sala de refeições, sala de ginástica, jogos e 

actividades, jardim e horta. 

Este novo equipamento vem colmatar as necessidades existentes em termos de respostas sociais para 

idosos e dependentes. 

É muito importante assegurar-se uma política de preços justa que sejam acessíveis a diferentes 

capacidades financeiras dos idosos e de suas famílias. Deve também ser equacionada a possibilidade do 

fomento de planos de adesão futura ao Lar, com eventuais pagamentos antecipados. Este novo 

equipamento vem colmatar as necessidades existentes em termos de respostas sociais para idosos e 

dependentes, apostando na qualidade a preços acessíveis e diferenciados consoante as possibilidades 

financeiras de cada um. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Segurança Social, 

Rede Social, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Potencial Humano: 

Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social – Regulamento Específico “Apoio ao 

Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social”. 
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N.º da Ficha: 3.A3 

TRANSPORTE PARA IDOSOS E DEPENDENTES 

Objectivos:  

Assegurar o acesso equitativo aos serviços públicos. 

Melhorar as condições e a qualidade de vida dos mais idosos e 

dependentes. 

Melhorar o isolamento e a solidão dos mais necessitados. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Visa a aquisição de uma carrinha para transporte dos idosos, dependentes e pessoas com mobilidade 

reduzida que vivam isolados e que não disponham de capacidade para se deslocarem sozinhos.  

Esta carrinha serviria para a deslocação destas pessoas por exemplo para o Centro de Dia (Ficha de 

Acção 3.A1), Centro de Saúde, farmácia, receber as pensões, fazer compras, ir ao banco, ao correio ou 

tratar de documentos.  

Poderia servir também, em segunda linha, para outras actividades ligadas ao desporto e lazer 

nomeadamente para deslocações de equipas desportivas, transporte de pessoas para equipamentos 

desportivos mais próximos da sua freguesia de residência, apoio ao serviço domiciliário e para visitas e 

passeios dos utentes do Centro de Dia (Ficha de Acção 3.A1). 

Pode-se recorrer a empresas locais para apadrinharem esta acção, à angariação pró-activa e dinâmica 

de fundos, por exemplo através da realização de actividades desportivas (competições locais), a 

caminhadas (em que cada participante doaria uma quantia simbólica), a quermesses (em que os fundos 

reverteriam para a aquisição destas carrinhas) e jantares de beneficência. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Rede Social, 

Instituições ou associações locais; 

Empresas locais, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.A4 

TELEASSISTÊNCIA PARA APOIO A IDOSOS E DEPENDENTES   

Objectivos:  

Melhorar as condições e a qualidade de vida das populações idosas 

e dependentes.  

Promover um melhor acompanhamento dos idosos diminuindo o seu 

isolamento, aumentando a sua segurança e garantindo os apoios 

adequados às suas necessidades. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção visa a melhoria das condições de vida dos idosos e dependentes através da criação 

de um sistema de vigilância permanente e apoio a situações de emergência, agravamento de saúde, 

segurança ou simples solidão, permitindo que o utilizador estabeleça contacto imediato com uma 

central de assistência, através de uma linha telefónica e de um terminal, pelo accionamento de um 

botão de alarme. 

Este serviço combate o isolamento e a insegurança dos mais idosos e carenciados através de um 

sistema de comunicação rápido e seguro disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano.  

Será necessário instalar no domicílio do utilizador um intercomunicador ligado ao telefone (Linha Azul), 

com activação através de controlo remoto, permitindo estabelecer ligação com uma central de 

assistência. 

Este serviço de apoio domiciliário pode ser alargado também para pequenas reparações domésticas e 

avarias sendo necessário a constituição de uma equipa devidamente credenciada e equipada para o 

efeito. Essa equipa executará na residência do utilizador pequenos arranjos domésticos e outros de 

comprovada necessidade a título gratuito, sendo os consumíveis e outro material inerente à prestação 

do serviço da inteira responsabilidade do utilizador.  

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Rede Social; 

Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

Cruz Vermelha portuguesa; 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.A5 

GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DA FREGUESIA DE RIBAFRIA – RIBAFRIA SOLIDÁRIA 

Objectivos:  

Aumentar o apoio da comunidade a famílias e indivíduos 

carenciados, isolados e dependentes. 

Promover a integração social e a igualdade de oportunidades. 

Promover o interesse social e comunitário e os laços de 

proximidade.  

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Muito elevada 
 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção “Ribafria Solidária” visa reforçar o voluntariado local na freguesia para apoio aos 

mais carenciados, dependentes, mais idosos e pessoas isoladas, famílias desestruturadas e situações de 

pobreza.  

Propõe-se, então, a constituição de um Grupo de Voluntários que terá como missão a promoção do 

trabalho voluntário junto das comunidades e a desenvolverem acções como: 

O apoio à comunidade local a famílias e a indivíduos necessitados; 

O acompanhamento multidisciplinar nas escolas para alunos e famílias desestruturadas/carenciadas de 

forma a combater o insucesso escolar nos diferentes níveis de escolaridade; 

Respostas sociais dirigidas a crianças e jovens em risco; 

O apoio social a idosos, grandes dependentes e outros grupos frágeis prevenindo a sua exclusão social 

através da criação e/ou melhoria dos serviços domiciliários prestados e ajuda em pequenas situações do 

dia-a-dia como, a leitura de cartas, o preenchimento de impressos, etc. 

Potenciais Parceiros: 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Rede Social, 

Paróquia, 

Associações locais, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.B1 

CONSTITUIÇÃO DE BOLSA DE TERRENOS 

Objectivos:  

Disponibilizar terrenos para os filhos da terra. 

Promover a fixação dos jovens na freguesia. 

Promover o ordenamento urbanístico e o desenvolvimento local. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Muito elevada 
 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção visa a criação de uma Bolsa de Terrenos dentro da malha urbana para a 

construção de habitações na freguesia de Ribafria. Destina-se essencialmente aos jovens da terra que 

se queiram fixar na freguesia. Para tal, propõe-se que a Câmara Municipal de Alenquer adquira terrenos 

nestas condições e os disponibilize a preços acessíveis e de acordo com regras transparentes. Deverão 

assim ser criados critérios claros para a atribuição destes lotes de terrenos. 

Esta Bolsa de Terrenos deve contribuir para promover o ordenamento urbanístico da freguesia e apoiar 

o desenvolvimento local. É uma forma de ultrapassar as limitações e os constrangimentos para a 

comunidade local impostos pelo PDM. Será ainda uma forma sustentável de planear o território e de 

controlar a especulação imobiliária disponibilizando terrenos para construção a preços justos para os 

jovens e para quem tenha rendimentos médios. 

Esta Bolsa de Terrenos deve ser constituída de forma a assegurar a melhor utilização dos terrenos 

disponíveis, evitar a dispersão das construções e salvaguardar os solos agrícolas. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Proprietários dos terrenos, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.B2 

BASE DE DADOS HABITACIONAL DA FREGUESIA E ACOLHIMENTO ACTIVO 

Objectivos:  

Disponibilizar uma ferramenta útil para novos residentes que se 

desejem fixar na freguesia. 

Promover a fixação dos jovens na freguesia. 

Facilitar a integração social e o acolhimento dos novos residentes 

Promover o desenvolvimento local. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Muito elevada 
 

 

Conteúdo: 

A proposta de acção visa a criação de uma base de dados digital habitacional da freguesia. Esta base de 

dados deverá listar os terrenos para construção disponíveis, as habitações devolutas à venda, as 

habitações para arrendamento, assim como, disponibilizar e facilitar a circulação e a partilha de 

informação. 

Em complemento, deve ser prestada aos futuros novos residentes informação sobre os equipamentos e 

os serviços disponíveis no aglomerado de inserção e na freguesia, assim como, indicações sobre 

associações desportivas e culturais disponíveis de modo a facilitar a integração social dos novos 

residentes de Ribafria. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Agencias imobiliárias, 

Proprietários de habitações, 

Associações locais, 

Grupos de cidadãos voluntários para facilitar o acolhimento dos novos residentes. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.C1 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Dotar a freguesia de um equipamento desportivo de qualidade. 

Promover a adopção de hábitos de vida mais saudáveis. 

Promover a prática do exercício físico, o convívio e a melhoria da 

qualidade de vida da comunidade local.  

Complexidade na 
Implementação:  
Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Médio 

Prioridade da Acção:  
Muito elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a construção de um Pavilhão Gimnodesportivo na freguesia de Ribafria. 

Este novo equipamento deve estar adaptado às necessidades da comunidade local e servir para as 

actividades curriculares das escolas da freguesia e para a restante população, que poderá, assim, 

usufruir de um espaço para a prática da actividade desportiva. Este projecto foi considerado pelo grupo 

de trabalho do tema na sessão de participação de Ribafria como o projecto mais viável de concretização 

por existir um espaço na freguesia para a sua construção.  

Pretende-se, desta forma, fomentar a prática do desporto e a adopção de hábitos e atitudes mais 

saudáveis através da melhoria das condições e do acesso ao desporto para todos. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Associações desportivas; 

Instituto do Desporto de Portugal, I.P.; 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais – Regulamento Específico 

“Equipamentos para a Coesão Local”. 
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N.º da Ficha: 3.C2 

CENTRO ESCOLAR DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Dotar a freguesia de um equipamento escolar de grande qualidade. 

Promover o sucesso educativo. 

Promover a igualdade de oportunidades e o acesso a um ensino de 

qualidade. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Médio 

Prioridade da Acção:  
Muito elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta acção propõe dotar a freguesia de uma escola de excelência capaz de desenvolver as capacidades 

pessoais e preparar a comunidade para a sociedade da informação e do conhecimento. 

A construção de uma nova escola foi considerada pelo grupo de trabalho do tema na sessão de 

participação cidadã como o projecto mais urgente para a freguesia. De acordo com a Carta Educativa do 

Concelho existe uma proposta de construção de uma Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância 

para a freguesia. Este estabelecimento deverá receber os alunos das localidades de Azedia e Ribafria. 

Esta nova escola deve estar equipada com as mais modernas tecnologias de ensino, tendo em conta o 

Plano Tecnológico da Educação e as oportunidades do QREN, equipando as salas de aula com 

computadores com ligação à Internet em banda larga e aplicando os princípios da Escola Simplex.  

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Ministério da Educação, 

Direcção Regional de Educação de Lisboa, 

Comunidade escolar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais – Regulamento Específico 

“Requalificação da Rede Escolar de 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”. 

Plano Tecnológico da Educação. 
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N.º da Ficha: 3.C3 

SEMANA DA JUVENTUDE EM RIBAFRIA 

Objectivos:  

Envolver e motivar a juventude da freguesia. 

Dinamizar o movimento associativo juvenil em prol do 

desenvolvimento local. 

Tornar os jovens mais participativos e solidários. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação da semana da Juventude na freguesia de Ribafria. Pretende 

proporcionar à comunidade local e principalmente aos jovens uma semana diferente, repleta de 

actividades diversas como, colóquios e palestras sobre associativismo e desenvolvimento local, 

empreendedorismo e oportunidades de criação do próprio emprego e outros temas de interesse; 

exposições; actividades culturais; desportos radicais como BTT e TT; actuação de bandas e grupos 

juvenis locais; mostra de trabalhos e projectos realizados pelas várias colectividades; passeios e 

caminhadas pela freguesia; concursos de karaoke; etc. 

Este evento deverá ter o apoio da Câmara Municipal, Junta de Freguesia e de empresas locais para a 

sua realização e poderá ser organizado por uma associação local. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Empresas, 

Associações locais, 

Escolas, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.C4 

ESPAÇO JOVEM DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Apoiar a juventude da freguesia. 

Criar um espaço para os jovens na freguesia. 

Valorizar e promover o associativismo juvenil. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Muito elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de um Espaço Jovem na freguesia de Ribafria. Este espaço 

estará equipado com computadores com ligação à Internet e biblioteca. Neste espaço, desenvolver-se-

ão diversas actividades como grupos de debate e discussão, ateliês de expressão plástica e actividades 

de ocupação de tempos livres. Poderá também ser um espaço para o acolhimento de associações 

juvenis locais e do Grupo de Voluntários da Freguesia de Ribafria (Ficha de Acção 3.A5). 

O Espaço Jovem poderá ficar localizado num edifício degradado da freguesia e que será requalificado e 

adaptado às novas funções.  

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Instituto Português da Juventude, 

Associações juvenis locais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 1 – Competitividade, Inovação e Conhecimento – Regulamento Específico “Economia Digital e 

Sociedade do Conhecimento”. 

Programas e apoios do Instituto Português da Juventude. 
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N.º da Ficha: 3.D1 

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Objectivos:  

Recuperar e valorizar o património histórico-cultural da freguesia. 

Assegurar a conservação, a renovação e a utilização adequada do 

património. 

Atrair investimento público e privado. 

Promover a freguesia, o concelho e a região.  

Complexidade na 
Implementação:  
Média 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Elevado 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a recuperação e valorização do património histórico e cultural da 

freguesia nomeadamente igrejas, capelas, fontanários, moinhos, etc. 

Além da recuperação, propõe-se também a utilização e valorização deste património nomeadamente: 

Colocação de sinalética, painéis informativos e mobiliário urbano adequado; 

Criação de acessibilidades e a sua integração em percursos pedestres e rotas de visitação aos mesmos, 

conservando e valorizando o património natural envolvente (Ficha de Acção 3.D5); 

Criação de espaços de lazer e de apoio aos visitantes (Ficha de Acção 3.D5 e 3.D4). 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Proprietários, 

Paróquia, 

IGESPAR, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais - Regulamento Específico “Património 

Cultural”; 

Eixo 4 - Protecção e Valorização Ambiental - Regulamento Específico “Gestão Activa de Espaços 

Protegidos e Classificados”.  

Programa de Intervenção do Turismo. 

Do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER): 

Medida - Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer. 
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N.º da Ficha: 3.D2 

RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 

Objectivos:  

Requalificar as habitações degradadas/devolutas da freguesia de 

Ribafria. 

Requalificar e vivificar os aglomerados urbanos. 

Dignificar os espaços urbanos e atrair mais população para a 

freguesia.  

Complexidade na 
Implementação:  
Elevada 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Elevado 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção visa a intervenção sobre o património construído da freguesia no sentido de 

recuperar habitações devolutas e degradadas como forma de estimular a sua dinamização e a atracção 

de população jovem.  

É fundamental a criação de um conjunto de medidas de apoio à habitação e à reabilitação urbana como: 

A comparticipação em obras de conservação, reparação ou beneficiação de habitações degradadas; 

Criação de benefícios fiscais como redução do IMI, bonificação de taxas ao nível do licenciamento, 

aplicação de uma taxa superior nos terrenos incluídos no PDM quando não urbanizados, e outros 

benefícios fiscais; 

Criação de incentivos ao arrendamento; 

Criação de incentivos à reparação/pintura e limpeza de quintais; 

Apresentação de programas de financiamento à requalificação urbana; 

Refuncionalização de edifícios de traça tradicional para actividades associadas à preservação e 

valorização da cultura local. 

Para a sua concretização é importante a divulgação junto da comunidade, dos proprietários e dos 

construtores civis deste conjunto de incentivos e programas, fornecendo informação adequada e 

realizando sessões de esclarecimento. A divulgação da informação pode ser feita pela Junta de 

Freguesia através de folhetos e de acções de informação sobre os programas e incentivos à reabilitação. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Proprietários, 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU); 

Moradores. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Programas RECRIA, REHABITA e SOLARH. 
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N.º da Ficha: 3.D3 

ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Objectivos:  

Sensibilizar a comunidade para a preservação do património 

histórico e cultural da freguesia. 

Informar e dar a conhecer o património material e imaterial 

existente na freguesia. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Moderada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta visa sensibilizar as comunidades locais, principalmente os mais jovens, para a 

importância do património histórico e cultural da freguesia e a sua preservação. Propõe-se, então, a 

realização de várias actividades como: 

Dar a conhecer a riqueza patrimonial existente através da realização de passeios pedestres ou de BTT 

pela freguesia; 

Recolher, junto dos mais idosos, as histórias, lendas e tradições da freguesia de modo a que essa 

riqueza cultural se mantenha; 

Envolver os mais jovens na descoberta da sua freguesia e do seu concelho através da realização de um 

concurso de fotografia ou de trabalhos escolares; 

Promover actividades entre jovens e idosos de recolha de poesia popular e música tradicional; 

Realizar peças de teatro procurando reproduzir historicamente a freguesia e a sua vivência. 

Preservação e recuperação de práticas e tradições culturais (espólio documental e material, artes e 

ofícios, folclore, música, trajes, receituário gastronómico). 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Escolas, 

Associações locais, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.D4 

ESPAÇO DE LAZER JUNTO AO RIO 

Objectivos:  

Valorizar o património natural e histórico da freguesia. 

Criar na freguesia um espaço público de lazer e convívio de 

qualidade. 

Valorizar o rio e o espaço natural envolvente. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção visa a criação de um espaço público de lazer de grande qualidade junto ao rio. 

Este projecto foi considerado um projecto prioritário para a freguesia pelos participantes da sessão de 

participação de Ribafria. 

Propõe-se, então, a limpeza, desassoreamento e requalificação das margens do rio com a criação de 

zonas de recreio e lazer, a construção de diques criando pequenos espelhos de água e vias de 

circulação alternativas como ciclovias e caminhos pedonais pela freguesia. É importante que estas 

acções preservem a diversidade e o interesse ecológico e que sejam minimizados os impactes negativos 

sobre a fauna e a flora. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional, 

Direcção Regional de Agricultura e Pescas de 

Lisboa e Vale do Tejo, 

Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento 

do Território, 

Instituto da Água (INAG), 

Proprietários, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental – Regulamento Específico “Acções de Valorização e 

Qualificação Ambiental”. 
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N.º da Ficha: 3.D5 

ROTEIRO DO PATRIMÓNIO DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Conhecer, valorizar e divulgar o património histórico, natural e 

cultural do concelho.  

Promover a freguesia, o concelho e a região. 

Induzir novas dinâmicas territoriais. 

 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de um roteiro do património histórico, natural e cultural da 

freguesia de Ribafria. Para tal propõe-se: 

Elaboração de roteiros turísticos que divulguem e valorizem o património natural, etnográfico, 

arquitectónico e cultural de Ribafria. Cada roteiro seria constituído por vários percursos podendo o 

roteiro completo durar cerca de dois dias ou um fim-de-semana. O turista/visitante desfruta de uma 

visita mais completa, usufruindo não só do património mas também dos ambientes preservados, da 

ruralidade e da riqueza natural e paisagística. 

Criação de trilhos pedestres, TT e BTT com passagem em alguns dos pontos referidos anteriormente. 

Criação de pacotes de oferta ligando produtos tradicionais, gastronomia, oferta cultural, hotelaria e 

restauração. 

Reabilitação de alguns edifícios degradados/devolutos para usar como pontos de apoio e informação ao 

turista. 

Criação de parcerias com produtores para receberem grupos nas suas propriedades a fim de mostrar os 

processos de produção agrícola e de criação de animais. 

Criação de folhetos promocionais da freguesia, com informação sobre o descrito anteriormente.  

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Operadores turísticos, 

Empresários agrícolas, 

Empresários da hotelaria e restauração, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

QREN; Programa Operacional Regional do Centro: 

Eixo 3 - Consolidação e Qualificação dos Espaços Sub-Regionais - Regulamento Específico “Património 

Cultural”; 

Eixo 4 – Protecção e Valorização Ambiental – Regulamento Específico “Acções de Valorização e 
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Qualificação Ambiental”. 

Do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER): 

Medida - Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer. 

Programa de Intervenção do Turismo. 
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N.º da Ficha: 3.E1 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DE RIBAFRIA 

Objectivos:  

Fomentar a comercialização dos produtos de um modo mais eficaz e 

mais rentável.  

Fomentar o associativismo. 

Tornar o sector agrícola mais competitivo local e regionalmente.  

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Muito Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de uma Associação de Agricultores da Freguesia de Ribafria. O 

grande objectivo desta estrutura é a recolha dos produtos agrícolas e a sua comercialização. Para tal, 

propõe-se a aquisição de um transporte que serviria para a recolha dos produtos e para o seu 

encaminhamento até aos pontos de venda. 

A constituição desta associação foi considerada pelo grupo de trabalho do tema como um projecto 

urgente para fomentar a agricultura, captar mais jovens e para facilitar o escoamento dos produtos 

agrícolas. 

Esta acção é direccionada para pequenos produtores, de modo a facilitar o escoamento e a valorização 

dos seus produtos e das suas actividades. Com esta associação pretende-se ganhar escala e diminuir 

custos. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Agricultores. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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N.º da Ficha: 3.E2 

PROMOÇÃO DA ACTIVIDADE AGRÍCOLA 

Objectivos:  

Promover a agricultura e dinamizar a actividade económica da 

freguesia de Ribafria. 

Fomentar o empreendedorismo e a inovação no sector. 

Sensibilizar e incentivar os jovens para a temática. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Com esta acção pretende-se promover e dinamizar o sector agrícola através da sensibilização e 

qualificação dos activos do sector, procurando novas formas de produção e produtos de qualidade, e da 

promoção da actividade e dos apoios existentes juntos dos mais jovens. 

Caberá à Associação de Agricultores da Freguesia de Ribafria (Ficha de Acção 3.E1) a implementação 

desta acção podendo, ainda, ter uma função de controlo de qualidade dos métodos de produção 

utilizados (com a aposta na formação e qualificação profissional dos agricultores e na inovação do 

sector), fomentar a agricultura mais amiga do ambiente, assim como, a criação e exploração de uma 

marca que garanta a qualidade dos produtos e uma rentabilidade que os pequenos produtores, por si 

só, não conseguirão ter. 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Agricultores, 

Empresas agro-alimentares, 

LeaderOeste, 

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Do Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER): 

Medida - Informação e Formação Especializada; 

Medida - Serviços de Apoio ao Desenvolvimento; 

Medida - Cooperação para a Inovação. 
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N.º da Ficha: 3.E3 

FEIRA DO CAMPO E DOS PRODUTOS LOCAIS 

Objectivos:  

Dinamizar a freguesia de Ribafria. 

Promover os produtos locais e o saber-fazer tradicional. 

Dinamizar o comércio tradicional local. 

Escoar produtos agrícolas. 
 

Complexidade na 
Implementação:  
Reduzida 

 

Custo / Recursos Estimados: 
Reduzido 

Prioridade da Acção:  
Elevada 
 

 

Conteúdo: 

Esta proposta de acção propõe a criação de uma Feira do Campo e dos Produtos Locais. Há que 

equacionar a sua localização, em Ribafria ou em Alenquer.  

Este evento, promovido conjuntamente pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia ou Associação de 

Agricultores da Freguesia de Ribafria (Ficha de Acção 3.E1). É uma forma de escoar directamente para 

o consumidor os produtos agrícolas da freguesia e realizar uma mostra do que se produz na freguesia.  

Esta feira realizar-se-ia todos os Sábados, de Maio a Outubro, e promoveria os produtos agro-

alimentares, a gastronomia, o artesanato, a cultura e as tradições locais. Acima de tudo visa escoar os 

produtos agrícolas dos pequenos agricultores que de outro modo tendem a perder-se ou a não ser 

rentabilizados.  

 

Potenciais Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer, 

Junta de Freguesia de Ribafria, 

Comerciantes, 

Empresários agrícolas e suas associações, 

Artesãos, 

Escolas, 

Associações locais, 

Comunidade local. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

Não aplicável. 
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3.4 Vector “Ambiente e Recursos Naturais / Poluições” 

No âmbito do Vector “Ambiente e Recursos Naturais / Poluições” destaca-se um Fórum 

de Participação e trabalho de campo para avaliação no local, que incluiu várias visitas ao 

concelho para identificação dos focos de poluição. 

A 4ª Sessão do Fórum de Participação11, realizada no dia 20 de Setembro de 2008, foi 

integrada no passeio pedestre “Da Vila aos Montes de Alenquer”, um percurso de 20 Km desde 

a Vila de Alenquer à localidade de Merceana passando pelas Quintas de Pancas, de S. 

Bartolomeu, D. Carlos, da Puticaria, da Cortezia e de Chocapalhas. Esta sessão participativa 

teve como grande objectivo reflectir sobre os principais desafios que se colocam ao sistema 

natural de Alenquer. Desta sessão resultaram algumas pistas para a acção. 

A identificação dos focos de poluição realizada pela equipa técnica da FCT/UNL, em directa 

articulação com a equipa da Câmara Municipal, teve como principal objectivo o levantamento e 

a caracterização sumária dos principais focos potenciais de poluição, onde se incluem as 

actividades económicas dispersas pelo território. Para tal, foram realizadas visitas conjuntas 

das duas equipas aos vários locais do concelho, o que permitiu identificar os principais 

potenciais focos de poluição existentes.  

O número total de focos de poluição detectados ao nível do concelho foi cerca de 150. O seu 

número elevado, complexidade e diversidade de situações requerem um estudo específico, 

detalhado e dedicado unicamente a este assunto, dotado dos recursos financeiros e temporais 

necessários. Como exemplo de parte do trabalho efectuado e dos resultados obtidos, incluem-

se no Anexo II as Fichas dos Focos de Poluição da Freguesia de Santo Estêvão e no Anexo III a 

Planta de Identificação e Caracterização dos Focos de Poluição correspondentes. 

As Fichas de Acções que seguidamente se propõem, para além de terem em conta o 

diagnóstico participado, baseiam-se complementarmente no diagnóstico “Poluições e Riscos 

Ambientais” realizado pela equipa técnica da FCT/UNL, que teve como objectivo efectuar o 

levantamento e a caracterização sintética da situação referente aos principais focos de poluição 

do concelho e identificar os riscos associados. Estas fichas têm ainda em conta a perspectiva 

técnica da equipa relativamente a este vector e todo o enquadramento legislativo nacional. 

O Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Ambiente e Recursos Naturais / Poluições 

tem por objectivo central a compatibilização ambiental das actividades económicas com o 

sistema natural e com a requalificação geral do concelho de Alenquer. Este é constituído por 

13 propostas de acção sistematizadas em torno de cinco grandes temas: 

                                                 
11 Relatório da 4ª Sessão do Fórum de Participação “Ambiente e Recursos Naturais / Poluições”; FCT/UNL para a CMAlenquer, Janeiro 
de 2009. 
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A) Análise e Apoio Geral às Actividades Económicas – 4 Propostas de Acção. 

B) Sensibilização e Formação Ambiental – 3 Propostas de Acção. 

C) Infra-estruturas e Equipamentos – 1 Proposta de Acção. 

D) Ordenamento Espacial e Recuperação Ambiental – 3 Propostas de Acção. 

E) Monitorização e Fiscalização – 2 Propostas de Acção. 

 

Quadro IV – Quadro de Intervenção Estratégica do Vector Ambiente e Recursos Naturais / Poluições. 

Quadro Programático do Vector “Ambiente e Recursos Naturais / 
Poluições” 

N.º 
Página 

A – Análise e Apoio Geral às Actividades Económicas 

Criar uma Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das Empresas de 

Alenquer (4.A1) 
86 

Actualizar o Inventário Existente e Proceder a uma Análise Ambiental de Cada Actividade 

Económica (4.A2) 
87 

Identificar e Divulgar Sistemas de Incentivos Financeiros para Adaptação Ambiental dos 

Sectores de Actividade do Concelho (4.A3) 
88 

Criar uma Base de Dados para as Unidades Desactivadas (4.A4) 89 

B – Sensibilização e Formação Ambiental 

Elaborar Guias de Boas Práticas Ambientais para as Empresas (4.B1) 90 

Promover o Projecto “BEST – Alenquer Economicamente Sustentável” (4.B2) 91 

Identificar Programas de Apoio/ Incentivos Financeiros para Reabilitar e Reutilizar as 

Unidades Desactivadas (4.B3) 
93 

C – Infra-estruturas e Equipamentos 

Estabelecer Parcerias para Aquisição e Reconversão do Uso de Unidades Desactivadas 

(4.C1) 
94 

D - Ordenamento Espacial e Recuperação Ambiental 

Encerramento e Relocalização de Unidades Incompatíveis com os Aglomerados Urbanos 

(4.D1) 
95 

Recuperação Ambiental e Paisagística dos Locais Deixados Livres pela Relocalização das 

Actividades (4.D2) 
96 

Promover Acções Prioritárias nas Unidades Desactivadas que se Localizem em Locais 

Sensíveis (4.D3) 
97 

E - Monitorização e Fiscalização 

Fiscalização Formativa de modo a Garantir a Implementação das Acções Propostas (4.E1) 98 

Manter actualizado um registo sobre a evolução do processo (4.E2) 99 

Apresentam-se de seguida, de forma detalhada, as 13 Fichas de Acção para o Vector Ambiente 

e Recursos Naturais / Poluições. 
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PLANO DE ACÇÃO NO VECTOR 

“AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS / 

POLUIÇÕES” 
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        N.º da Ficha: 4.A1 
CRIAR UMA ESTRUTURA DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS DE ALENQUER 

Objectivos:  

Pretende-se criar uma estrutura coordenada pela Câmara Municipal de Alenquer (CMA) que efectue a 
interface entre as várias entidades competentes em matéria de licenciamento e fiscalização e com os 
empresários do ramo e que dinamize toda a intervenção de requalificação ambiental destes sectores de 
actividade. A intervenção deve ter um carácter pró-activo, dinâmico, positivo e de apoio aos empresários no 
sentido da sua adaptação ambiental. 

Conteúdo:  

A criação / instalação desta estrutura implica, nomeadamente, as seguintes tarefas: 

Elaborar o Regulamento da Estrutura, com as respectivas competências e atribuições e equacionar a sua 
inserção institucional na estrutura orgânica da CMA; 
Promover a adesão dos empresários dos sectores como parceiros privilegiados e regulamentar claramente as 
formas de parceria a estabelecer (repartição de custos, direitos e deveres das partes);  
Constituir o corpo técnico e administrativo e a dotá-la de meios logísticos, que permitam a sua boa 
operacionalidade e eficácia para desempenhar as tarefas para que foi criada; 
Equacionar as diferentes etapas da existência da estrutura de apoio: Fase de arranque, fase de recuperação 
da situação existente e fase de manutenção, gestão e fiscalização. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X        X  
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

As tarefas para a criação da Estrutura de Apoio devem apoiar-se o mais possível nas capacidades de 
organização interna da CMA, através do grupo de trabalho para o efeito. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 
Entidades licenciadoras e fiscalizadoras; 
Empresários dos sectores, a nível individual ou reunidos em associação local. 

Prazo de Execução: Quatro meses. 

Custos: Os custos dependem dos meios a utilizar e da encomenda de serviços a entidades externas à CMA. 
Deve ser um trabalho essencialmente com recurso a meios internos e portanto de reduzidos custos 
adicionais. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: Não aplicável. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Equilíbrio entre a necessária autonomia da estrutura de apoio 
para actuar de forma global, directa e eficazmente e a indispensável articulação com os restantes serviços 
da CMA, nomeadamente nos importantes sectores do planeamento e da fiscalização. 

Principais Pontos Fortes da Acção: Uma estrutura com uma missão específica e concreta pode actuar 
de forma muito eficaz na resolução dos problemas e na gestão ambiental destes sectores económicos. 
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        N.º da Ficha: 4.A2 
ACTUALIZAR O INVENTÁRIO EXISTENTE E PROCEDER A UMA ANÁLISE AMBIENTAL DE 

CADA ACTIVIDADE ECONÓMICA 

Objectivos: Actualizar o inventário existente no que respeita à caracterização das Indústrias, Pecuárias, 
Oficinas de Reparação Automóvel e Sucatas (legais e a legalizar) a operar no Concelho. A caracterização 
ambiental inclui a análise de riscos ambientais e o estabelecimento de prioridades de intervenção. 

Conteúdo: 

Identificação do proprietário, da localização e das principais características de todas as Indústrias, Pecuárias, 
Oficinas de Reparação Automóvel e Sucatas existentes no Concelho e a respectiva marcação cartográfica; 
Identificação do tipo de operações realizadas e do tipo de resíduos ou materiais armazenados ou 
manuseados; 
Caracterização do grau de agressividade ambiental das actividades segundo vários descritores ambientais 
(por exemplo, efluentes líquidos e gasosos, ruído, aspecto visual, presença física); 
Caracterização da sensibilidade ambiental da zona envolvente às actividades por meio de vários parâmetros 
ambientais (por exemplo, águas subterrâneas, solos, habitações próximas, paisagem); 
Identificação do grau de risco ambiental associado a cada unidade através do cruzamento da sua 
agressividade e da sensibilidade do meio receptor; 
Proposta de prioridades de intervenção em função dos riscos ambientais (ex. deverá ser garantida a 
separação de efluentes dentro das instalações industriais/ comerciais de forma a que seja possível e 
adequada a recolha na rede de drenagem municipal). 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X          
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: Fiscais da Câmara Municipal e/ou técnicos da Estrutura de Apoio 
para o Desenvolvimento Sustentável das Empresas de Alenquer (organismo a criar, ver Ficha 4.A1) ou 
adjudicação do estudo a uma entidade externa à Câmara. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer e Juntas de Freguesia do Concelho; 
Empresários dos sectores, a nível individual ou reunidos em associação local. 

Prazo de Execução: Cinco meses. 

Custos: Depende dos meios a utilizar e do recurso a entidade externa à CMA. Neste último caso estima-se 
que os custos rondem os 25.000 euros. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: POR Centro – Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Dificuldade em reunir informação completa e actualizada, devido 
ao eventual aparecimento de novas unidades, nomeadamente no caso dos depósitos ilegais de sucata. 

Principais Pontos Fortes da Acção: Acção fundamental para avaliar a situação actual destes sectores, 
de modo a actuar de uma forma mais eficaz. Por outro lado, permite identificar as actividades que muito 
dificilmente poderão vir a ser legalizadas, pelo que terá que se equacionar nesses casos a sua relocalização 
ou, simplesmente, o seu encerramento.  
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        N.º da Ficha: 4.A3 
IDENTIFICAR E DIVULGAR SISTEMAS DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ADAPTAÇÃO 

AMBIENTAL DOS SECTORES DE ACTIVIDADE DO CONCELHO 

Objectivos:  

Com esta acção pretende-se, acima de tudo, identificar e divulgar de forma sistemática os sistemas 
existentes de incentivos financeiros para a adequação ambiental dos sectores de actividade das Indústrias, 
Pecuárias, Oficinas de Reparação Automóvel e Sucatas. Estes sistemas de incentivos poderão ser de âmbito 
local, central e comunitário, pretendendo-se potenciar a criação das condições económicas para que estes 
sectores efectuem o correcto tratamento dos seus efluentes e resíduos, assegurando a indispensável 
adaptação à legislação ambiental em vigor. 

Conteúdo: 

Será necessário que a Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das Empresas de Alenquer 
(Ficha 4.A1) faça um levantamento dos incentivos actualmente existentes ou em vista de serem criados, 
bem como proponha a criação de incentivos específicos por parte da Autarquia. Deverão, igualmente, ser 
identificadas as condições mínimas que os sectores de actividade, em questão, terão que cumprir para 
poderem apresentar candidaturas aos sistemas de incentivos. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X        X  
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

As tarefas a realizar deverão ter como suporte a Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das 
Empresas de Alenquer. Os sistemas de incentivos ambientais a serem criados pela Autarquia deverão passar 
pelo executivo municipal. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer: criação de incentivos ambientais; 
Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das Empresas de Alenquer (Ficha de Acção 4.A1): 
identificação e posterior divulgação dos incentivos ambientais existentes e apoio na apresentação de 
candidaturas; 
Empresários dos sectores, a nível individual ou reunidos em associação local: preparação e apresentação de 
candidaturas. 

Prazo de Execução: Três meses para o arranque das candidaturas aos apoios. 

Custos: Sem custos adicionais aos decorrentes da criação e funcionamento da Estrutura de Apoio para o 
Desenvolvimento Sustentável das Empresas de Alenquer e dos respectivos técnicos. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: POR Centro – Sistema de Incentivos à 
Qualificação e Internacionalização de PME. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Dificuldade dos operadores dos sectores em prepararem e 
apresentarem as candidaturas aos sistemas de incentivo, devido à carência de meios próprios ou insuficiente 
apoio técnico. 

Principais Pontos Fortes da Acção: O recurso a estes sistemas de incentivos poderá permitir uma 
rápida adaptação destes sectores às exigências da legislação ambiental existente para cada um deles. Esta 
adaptação terá como principal consequência uma melhoria da qualidade do ambiente no Concelho de 
Alenquer. 
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        N.º da Ficha: 4.A4 
CRIAR UMA BASE DE DADOS PARA AS UNIDADES DESACTIVADAS 

Objectivos:  

Criar uma base de dados para as unidades desactivadas, de modo a recolher os elementos fundamentais 
para os estudos prévios das soluções. 

Conteúdo: 

Na identificação e caracterização das unidades desactivadas dever-se-ão recolher, pelo menos, os seguintes 
elementos, recorrendo a dados oficiais existentes e a indispensáveis visitas ao terreno: 
Localização da Unidade; 
Nome do(s) Proprietário(s); 
Dimensão; 
Fotos; 
Breve historial; 
Estado de Conservação do Edifício; 
Informação de Compra e Venda; 
O Tipo de Uso do Solo permitido pelos Instrumentos de Planeamento, etc. 
A cada unidade corresponderia uma ficha com todos estes elementos, sendo que a base de dados resultante 
poderia estar disponível on-line, no site da CMB, de modo a toda a população poder contribuir com 
informações e até com ideias/soluções para algumas das unidades. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X          
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Recurso aos técnicos disponíveis na autarquia ou adjudicar o estudo a uma entidade externa. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer: recolha e organização de informação ou disponibilização da informação a 
uma entidade externa; 
Associações Locais: disponibilização de informação; 
Proprietários das unidades desactivadas: colaboração na recolha de informação. 

Prazo de Execução: Três meses. 

Custos: Os custos do estudo dependem dos meios a utilizar e da encomenda de serviços a entidades 
externas à CMA. Neste último caso os custos deverão rondar os 10.000 euros. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

A equacionar. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Eventual fraca adesão dos proprietários das unidades 
desactivadas. 

Principais Pontos Fortes da Acção: É um instrumento de apoio à decisão e é uma acção fundamental 
para avaliar a situação actual das unidades desactivadas, de modo a actuar de uma forma mais eficaz. 
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        N.º da Ficha: 4.B1 
ELABORAR GUIAS DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS PARA AS EMPRESAS 

Objectivos: Visa-se elaborar Guias de Boas Práticas Ambientais para as empresas do concelho de Alenquer 
com o objectivo de divulgar e esclarecer as melhores práticas ambientais para estes sectores e também 
sensibilizar os operadores para as adoptarem nas suas actividades. Estes guias têm também como objectivo 
assegurar que os empresários destes sectores disponham de informação pertinente e actualizada sobre 
procedimentos, formas de actuar no que diz respeito a efluentes e emissões poluentes, assim como, 
alternativas de encaminhamento final dos diversos resíduos produzidos. 

Conteúdo: Concepção, execução e distribuição aos operadores de um documento por sector de actividade 
que contenha as melhores práticas ambientais: localização adequada; gestão dos resíduos, efluentes e 
emissões; melhores técnicas disponíveis; etc. 

Propõe-se a criação de sessões de divulgação aos operadores e aos intervenientes nos processos de controlo 
do funcionamento e das operações urbanísticas, assim como, aos intervenientes na elaboração de normas 
regulamentares e instrumentos de planeamento e gestão do território. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X    X      
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Elaboração de um Manual de Boas Práticas por sector de actividade; 
Edição e distribuição dos guias aos operadores das actividades; 
Divulgação no site da Câmara Municipal de Alenquer e na impressa local; 
Sessões de divulgação. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer;   
Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial (INETI); 
Associação Industrial Portuguesa (AIP); 
Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA); 
VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.; 
Associações Ambientais ou Universidade. 

Prazo de Execução: Um ano. 

Custos: Depende dos apoios dos parceiros. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: POR Centro – Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Alguns dos utentes dos guias não retirarem suficiente proveito deles por desinteresse, falta de tempo ou por 
não terem hábitos de leitura. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Vai permitir um aumento do conhecimento da actividade destes sectores e divulgar a existência de práticas 
que minimizem ou eliminem os impactes destas actividades sobre o ambiente. 
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        N.º da Ficha: 4.B2 
PROMOVER O PROJECTO “BEST – ALENQUER ECONOMICAMENTE SUSTENTÁVEL” 

Objectivos:  

O Projecto “BEST” tem como principais objectivos dotar os sectores de actividade do concelho de Alenquer 
de uma gestão eco-eficiente; fortalecê-los economicamente através da melhoria contínua do desempenho 
ambiental das suas actividades e serviços; assegurar o cumprimento da legislação e regulamentação 
ambiental aplicável e prevenir a poluição e outras formas de degradação ambiental, privilegiando a adopção 
das melhores técnicas disponíveis. 

Conteúdo:  
O projecto será constituído por três fases: 
Formação: esta deverá ser constituída por vários módulos que incidam em vários aspectos da Gestão 
Sustentável e Eco-eficiência, como, Estratégia de Gestão Ambiental; Gestão dos Recursos; Gestão de 
Resíduos; Gestão de Energia; Gestão da Água de Consumo e das Águas Residuais; Legislação Ambiental e 
Financeira e Prevenção de Riscos. 

Auditoria Ambiental: esta deverá ser constituída por três etapas: Etapa I – Definição de objectivos e âmbito 
do trabalho; Etapa II – Análise preliminar: para fazer o levantamento ambiental e determinar as práticas 
correntes são elaboradas, respectivamente, listas de verificação e inquéritos. As listas de verificação são 
preenchidas através de entrevistas com os responsáveis de cada sector/unidade e através de observação 
directa e os inquéritos são realizados aos colaboradores; Etapa III – Análise detalhada: apreciação dos 
resultados obtidos nas listas de verificação e nos inquéritos; e Análise das conformidades. 

Propostas e Recomendações: a equipa auditora propõe medidas com o objectivo de melhorar o desempenho 
ambiental da empresa bem como cumprir requisitos legais que se encontram em inconformidade. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

   X  X      
           

Instrumentos e Meios a Utilizar:  

As tarefas a realizar deverão ter como suporte a Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das 
Empresas de Alenquer (Ficha 4.A1). A constituição da equipa de formação ficará a cargo da Autarquia que 
poderá optar por recorrer ao seu quadro de pessoal ou adjudicar este serviço a uma entidade exterior. Para 
a realização das auditorias e acompanhamento do projecto será necessário que se constitua uma Equipa de 
Consultores pluridisciplinar, formada por técnicos da autarquia e de Universidades e consultores exteriores 
especialistas na área. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer através da Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das 
Empresas de Alenquer (Ficha 4.A1); 
Empresários dos sectores, a nível individual ou reunidos em associação local; 
Entidades com competências e conhecimentos reconhecidos neste domínio, tal como, a Agência Portuguesa 
de Ambiente ou mesmo empresas de consultoria e de projecto com qualidade reconhecida.   

Prazo de Execução:  

Seis meses para o arranque das candidaturas das empresas. 

Custos:  

A equacionar 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  
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POR Centro – Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME; Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Como é um projecto voluntário, os operadores dos sectores poderão não se mostrar interessados em 
participarem, devido à carência de meios próprios ou insuficiente apoio técnico. 

Principais Pontos Fortes da Acção:  

Esta acção permite fortalecer economicamente as empresas através da melhoria contínua do desempenho 
ambiental das suas actividades e serviços (redução de custos através de um menor consumo de energia, 
água, matérias-primas, etc.) com consequência imediata na qualidade de vida do Concelho. 
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        N.º da Ficha: 4.B3 
IDENTIFICAR PROGRAMAS DE APOIO/INCENTIVOS FINANCEIROS PARA REABILITAR E 

REUTILIZAR AS UNIDADES DESACTIVADAS 

Objectivos:  

Identificar Programas de Apoio/ Incentivos Financeiros para reabilitar e reutilizar as unidades desactivadas 
do Concelho de Alenquer O processo de reabilitação compreende a execução de obras de construção, 
reconstrução, alteração, ampliação, demolição ou conservação de edifícios.  

Conteúdo: 

Um dos apoios a considerar será os fundos comunitários através do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional – Programa Operacional Regional do Centro (POR Centro). Deste destaca-se o Instrumento de 
Política “Parcerias para a Regeneração Urbana” que integra-se na Política de Cidades Polis XXI. Segundo o 
regulamento específico, entende-se por “Parceria para a Regeneração Urbana” um processo estruturado e 
formal de cooperação entre entidades que se propõem elaborar e implementar um Programa de Acção 
comum de regeneração de uma área específica de uma dada cidade. A reabilitação e refuncionalização das 
unidades desactivadas poderá ser integrada neste Programa de Acção que deverá articular de forma 
equilibrada as dimensões física, ambiental, económica, social e cultural – devendo a sua elaboração ser 
dinamizada pelo Município através do envolvimento e participação de parceiros locais, originando uma 
Parceria Local. 
Outro incentivo à reabilitação de unidades desactivadas é a majoração nestes imóveis das taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI). Segundo o art. 112º do Código do IMI, os municípios, mediante deliberação 
da Assembleia Municipal, podem definir áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas 
de freguesias, que sejam objecto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e 
majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto. Os municípios podem 
ainda majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que, 
face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a 
segurança de pessoas e bens. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X          
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: Esta acção está intimamente ligada à proposta de acção 4.C1. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 
Direcção-Geral dos Impostos. 

Prazo de Execução: Seis meses. 

Custos: Os custos do estudo deverão ser reduzidos uma vez que este é um trabalho interno da Autarquia. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: POR Centro - Politicas de Cidade - Parcerias 
para a Regeneração Urbana. 

Principais Pontos Fracos da Acção:  

Principais Pontos Fortes da Acção: O recurso a estes sistemas de incentivos poderá permitir uma 
rápida reabilitação e consequente reutilização das unidades desactivadas, o que leva a uma melhoria na 
qualidade das zonas envolventes. 
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        N.º da Ficha: 4.C1 
ESTABELECER PARCERIAS PARA AQUISIÇÃO E RECONVERSÃO DO USO DE UNIDADES 

DESACTIVADAS 

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo favorecer abordagens territoriais de valorização turística ou de revitalização 
do tecido económico, através da mobilização de esforços e sinergias entre agentes públicos e privados para 
actuação integrada em determinados edifícios com potencial para outros usos. 

Conteúdo:  

Avaliar as potencialidades dos edifícios para novos usos através da base de dados das unidades desactivadas 
(Ficha de Acção 4.A4); 
Fazer um levantamento das necessidades de equipamentos de comércio e serviços da zona envolvente à 
unidade desactivada; 
Estabelecer parcerias para aquisição e reconversão do uso das unidades desactivadas. 
Outra opção seria o Município criar uma empresa municipal de reabilitação urbana denominada Sociedade de 
Reabilitação Urbana (SRU), na qual detenha a totalidade do capital social, de modo a promover a 
reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X        X  
           

Instrumentos e Meios a Utilizar:  

As tarefas a realizar deverão ter como suporte a base de dados das unidades desactivadas (Ficha 4.A4), de 
modo a ter-se conhecimento do número de unidades desactivadas, a sua localização e estado de 
conservação.  

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Proprietários das unidades desactivadas; 

Entidades privadas e associações locais interessadas em ter um espaço no Concelho para desenvolver a sua 
actividade. 

Prazo de Execução: Três anos 

Custos: A equacionar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

POR Centro – Política de Cidades - Parcerias para a Regeneração Urbana; Equipamentos para a Coesão 
Local. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Eventuais dificuldades no estabelecimento de parcerias e na 
disponibilização de recursos para aquisição dos imóveis. 

Principais Pontos Fortes da Acção: Esta acção contribui para a multifuncionalidade de espaços 
urbanos e permite, de uma forma mais célere, a revitalização sustentada do espaço público urbano e a 
requalificação de áreas urbanas degradadas. 
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        N.º da Ficha: 4.D1 
ENCERRAMENTO E RELOCALIZAÇÃO DE UNIDADES INCOMPATÍVEIS COM OS 

AGLOMERADOS URBANOS 

Objectivos: Encerrar as unidades que não cumpram os requisitos legais que permitam a sua legalização 
ou cuja localização seja incompatível com os actuais aglomerados urbanos. Esta acção tem também como 
objectivo dar oportunidade aos empresários para transferirem as suas actividades para zonas e parques 
empresariais e industriais existentes no concelho. 

Conteúdo:  

Identificação das unidades que deverão encerrar, em conformidade com as exigências da legislação. Esta 
pode ser efectuada com base no Inventário e Análise Ambiental de cada Actividade Económica (Ficha de 
Acção 4.A2);  
Prestação de informação sobre a possibilidade de transferência das actividades para zonas empresarias e 
para os loteamentos industriais existentes no concelho; 
Possível estabelecimento de protocolos de colaboração entre cada proprietário e a Autarquia (se for este o 
caminho escolhido) estabelecendo as regras do processo de encerramento e transferência das actividades; 
Fiscalização e monitorização dos processos de encerramento das actividades e de transferência das mesmas. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X  X      X  
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Levantamento da legislação existente sobre a matéria e todos os meios jurídicos necessários; 
O encerramento e relocalização deverá ser prevista através da elaboração de PP ou PU; 
Realização de sessões de trabalho com os empresários; 
Elaboração de protocolos de colaboração entre os empresários e a Câmara Municipal de Alenquer; 
Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das Empresas de Alenquer (Ficha de Acção 4.A1) 
como coordenador operacional do processo; 
Eventual adjudicação de tarefas específicas a especialistas fora da Autarquia. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 
CCDR Centro; 
Agência Portuguesa de Ambiente; 
Empresários locais e proprietários dos terrenos.  

Prazo de Execução: A definir posteriormente. 

Custos: A equacionar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: A equacionar. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Aceitação da solução pelos empresários do sector. Custos 
associados ao encerramento e transferência de instalações.  

Principais Pontos Fortes da Acção: Esta acção concretiza na prática os objectivos de encerrar as 
actividades problemáticas, ordenar o território e requalificar estes sectores de actividade. Elimina factores de 
risco para a saúde pública e para o ambiente em geral. 
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        N.º da Ficha: 4.D2 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA DOS LOCAIS DEIXADOS LIVRES PELA 

RELOCALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES 

Objectivos: Esta acção, que está estreitamente ligada com a proposta de acção anterior, tem como 
objectivo recuperar a qualidade ambiental e paisagística dos locais deixados livres pelo encerramento e 
relocalização das unidades incompatíveis com os aglomerados urbanos. Pretende-se que estes locais deixem 
de ser focos de poluição e se transformem em elementos de valorização e requalificação do território. 

Conteúdo: 

Atribuir as responsabilidades e acordar na repartição de custos de recuperação da zona degradada. Tarefa a 
realizar local a local, tendo como orientação básica o princípio do poluidor-pagador; 
Limpar e remover para sítio adequado todos os resíduos ou produtos deixados ficar pela actividade anterior; 
Equacionar a necessidade de realização de análises ao solo de modo a determinar o grau de contaminação 
do mesmo e definir a área afectada; 
Em caso de contaminação do solo, elaborar uma estratégia de intervenção tendo em conta as exigências de 
qualidade dos usos do solo previstos para o local e zonas envolventes;  
Sempre que possível, promover a reflorestação do local. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X    X  X    
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Legislação existente sobre a matéria e todos os meios jurídicos necessários; 
Realização de sessões de trabalho com os empresários; 
Elaboração de protocolos de colaboração entre os empresários e a Câmara Municipal; 
Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das Empresas de Alenquer (Ficha de Acção 4.A1) 
como coordenador operacional do processo; 
Eventual adjudicação de tarefas específicas a especialistas fora da Autarquia (nomeadamente das análises e 
relatórios sobre a contaminação do solo). 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 
Empresários locais; 
Proprietários dos terrenos. 

Prazo de Execução: A definir consoante as acções a tomar. 

Custos: A equacionar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: POR Centro – Acções de Valorização e 
Qualificação Ambiental. 

Principais Pontos Fracos da Acção: Acordo sobre a atribuição dos custos de recuperação e sobre o 
nível de qualidade a atingir com a requalificação. 

Principais Pontos Fortes da Acção: Trata-se de uma acção muito visível e que concretiza os 
objectivos de requalificação dos terrenos e a sua integração paisagista no ambiente circundante, permitindo 
um correcto uso do solo. 
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        N.º da Ficha: 4.D3 
PROMOVER ACÇÕES PRIORITÁRIAS NAS UNIDADES DESACTIVADAS QUE SE LOCALIZEM 

EM LOCAIS SENSÍVEIS 

Objectivos:  

Com esta acção pretende-se que as unidades desactivadas localizadas no interior de aglomerados urbanos e 
em zonas com elevada frequência de visão sejam alvo de intervenções de carácter urgente. 

Conteúdo: 

Através da base de dados das unidades desactivadas (Ficha de Acção 4.A4) poder-se-á determinar a 
localização das unidades e atribuir-lhes um grau de prioridade de intervenção. As unidades que se localizem 
em locais sensíveis, tais como, no interior de aglomerados urbanos e em zonas de elevada frequência de 
visão deverão ter prevalência em relação às demais unidades. 
Para além de estabelecerem-se parcerias para aquisição e reconversão do uso destas unidades (Ficha de 
Acção 4.C1), poder-se-ia promover concursos de ideias, nomeadamente, junto de escolas ou gabinetes de 
arquitectura com o objectivo de seleccionar-se as ideias mais criativas e úteis. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

 X  X  X      
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Base de dados para a Unidades Desactivadas (Ficha de Acção 4.A4); 
Estabelecer prioridades de intervenção, dando uma maior prioridade às unidades que localizem-se no interior 
de aglomerados urbanos e em zonas de elevada frequência de visão; 
Estabelecer parcerias para aquisição e reconversão do uso das unidades desactivadas (Ficha de Acção 4.C1); 
Concursos de ideias junto de escolas ou gabinetes de arquitectura. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 
Associações e colectividades locais; 
Entidades públicas e privadas; 
Proprietários das unidades desactivadas. 

Prazo de Execução: 

Estudo: 6 meses. 

Custos: Os custos do estudo dependem dos meios a utilizar e da encomenda de serviços a entidades 
externas à CMA.  

Enquadramento em Programas de Financiamento: A equacionar. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

A actual insuficiência de informação disponível e a possível fraca adesão dos proprietários das unidades 
desactivadas. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Acção fundamental para reverter a situação actual das unidades desactivadas no Concelho de Alenquer e de 
modo a actuar de uma forma mais eficaz. 
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        N.º da Ficha: 4.E1 
FISCALIZAÇÃO FORMATIVA DE MODO A GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DAS ACÇÕES 

PROPOSTAS 

Objectivos:  

Com esta acção pretende-se assegurar uma fiscalização eficiente, com pedagogia e com aplicação de coimas 
quando necessário. Tem ainda como objectivo garantir a implementação das acções propostas. 

Conteúdo:  

Fiscalização formativa para os sectores de actividade mais poluentes; 

 Fiscalização eficiente para garantir a implementação das acções propostas por parte dos empresários destes 
sectores de actividade; 

Reconhecimento das empresas que, pela implementação de acções propostas pela Autarquia, contribuíram 
para a melhoria do desempenho ambiental da empresa e do ambiente natural. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

   X      X  
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Reforço da formação aos actuais fiscais camarários; 
Atribuição de prémios por melhoria do desempenho ambiental das empresas. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 
Juntas de Freguesia; 
Associações de Defesa do Ambiente; 
Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. 

Prazo de Execução:  

Formação específica dos fiscais camarários: 2 Meses. 

Custos:  

A equacionar. 

Enquadramento em Programas de Financiamento:  

A equacionar. 

Principais Pontos Fracos da Acção: 

Necessidade de meios humanos, materiais e operacionais e de um bom enquadramento institucional. 

Principais Pontos Fortes da Acção: 

Uma fiscalização eficiente assegura o cumprimento das acções propostas, contribuindo para a preservação 
da qualidade ambiental do Concelho.  
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        N.º da Ficha: 4.E2 
MANTER ACTUALIZADO UM REGISTO SOBRE A EVOLUÇÃO DO PROCESSO 

Objectivos:  

Esta acção tem como objectivo manter actualizado um registo sobre a evolução do processo, para que as 
intervenções no âmbito das unidades desactivadas não sejam pontuais e haja um eficaz acompanhamento 
de todo o processo. Esta proposta pressupõe uma articulação muito próxima entre os vários Departamentos 
da Câmara. 

Conteúdo: 

A base de dados para as unidades desactivadas (Ficha de Acção 4.A4) deverá ser periodicamente 
actualizada; 

Cruzar esta base de dados com a necessidade de equipamentos do Concelho de Alenquer; 

Divulgar junto da população eventuais intervenções destas unidades; 

Incentivar a população a identificar estas unidades e a proporem ideias/soluções para novos usos. 

Tipo de Acção: 
  Estudo     Plano   Projecto de Execução  Obra  Actividade Organizativa 

         

         X  
           

Instrumentos e Meios a Utilizar: 

Base de dados para a Unidades Desactivadas (Ficha de Acção 4.A4); 

Meios de comunicação social locais para divulgar as eventuais intervenções; 

Fórum de participação na página da Internet da Autarquia para a participação de todos os cidadãos na 
identificação de unidades desactivadas e para proporem ideias para novos usos. 

Parceiros: 

Câmara Municipal de Alenquer; 

Associações e colectividades locais; 

Actividades económicas e comerciais; 

Proprietários das unidades desactivadas. 

Prazo de Execução: 

Não se aplica. 

Custos: Os custos são reduzidos, uma vez que esta tarefa poderá estar afecta aos técnicos da Autarquia. 

Enquadramento em Programas de Financiamento: A equacionar. 

Principais Pontos Fracos da Acção: A insuficiência de informação disponível e, consequentemente, a 
necessidade de muito trabalho de campo. 

Principais Pontos Fortes da Acção: A valorização destes espaços permite um correcto uso do solo e 
promove uma melhor funcionalidade dos núcleos urbanos. Incentiva a participação de todos os cidadãos na 
requalificação do local onde vivem. 
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4. Monitorização e Avaliação da Implementação da A21L 

4.1 Monitorização do Desenvolvimento Sustentável de Alenquer  

De modo a monitorizar a evolução da situação da Agenda 21 de Alenquer propõe-se a criação 

de um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – “SIDS - Alenquer”.  

Os indicadores, para além de serem um excelente suporte à intervenção local como 

instrumento de apoio à decisão, facilitam a explicitação de metas de qualidade a atingir no 

futuro e encorajam a participação de todos os intervenientes para a formação de parcerias 

para a acção no sentido de alcançar esses objectivos. 

Os indicadores disponibilizam informação clara e objectiva para avaliar o sucesso das 

intervenções da A21L e ajudam a aferir a necessidade de introduzir ajustamentos nas medidas 

tomadas.  

O “SIDS-Alenquer” pode também ser de grande utilidade no contexto da elaboração e gestão 

do Plano Director Municipal e de outros planos de ordenamento do território assim como 

disponibilizar informação tratada para apoio à produção de Relatórios do Estado do Ambiente e 

do Desenvolvimento Sustentável de âmbito local. 

Propõe-se que o SIDS - Alenquer seja constituído e estruturado segundo dois níveis de 

indicadores: 

Um “Nível Geral” de indicadores, caracterizando variáveis-chave de âmbito geral sobre o 

desenvolvimento sustentável. São facilmente comparáveis com outros territórios, permitindo 

fazer comparações e realizar um benchmarking territorial;  

Um segundo nível, complementar do nível geral, construído em torno dos Vectores 

Estratégicos da A21L de Alenquer. É especialmente bem adaptado para analisar a evolução dos 

desafios prioritários e específicos do município, identificados de forma participada em fases 

anteriores da A21L, que denominamos por “Nível Estratégico”.  

Os indicadores do SIDS - Alenquer propostos para o “Nível Geral”, estão abaixo 

sistematizados. Optou-se por o fazer de acordo com seis grandes temas do desenvolvimento 

sustentável.  

Teve em conta as recomendações dos principais sistemas de indicadores existentes em 

Portugal: Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (SIDS)12; Plano de 

                                                 
12 Proposta para um Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (2000); Direcção-Geral do Ambiente e Sistema de 
Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (2007); Agência Portuguesa do Ambiente.  
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Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PIENDS), incluindo os 

indicadores de monitorização13. 

 

Tabela 1 – Indicadores propostos para a construção do SIDS – Alenquer – Nível Geral. 
 

Temas Indicadores do SIDS - Alenquer de Nível Geral 

TERRITÓRIO 

Área afecta à Estrutura Ecológica Urbana 

Área Verde Urbana Pública por habitante 

Crescimento do Parque Habitacional 

Densidade Populacional por Freguesia 

Estrutura da Rede Viária e Fragmentação do Território 

Ocupação e Uso do Solo 

Tempo Despendido nas Deslocações Diárias entre o Domicílio e o Emprego/Escola  

POPULAÇÃO E 
QUALIDADE DE VIDA 

Índice de Pobreza  

Abandono Escolar Precoce 

Despesa e Rendimento das Famílias 

Envelhecimento da População / Taxa de Natalidade  

Evolução da População Residente no Concelho e por Freguesias 

Nível de Escolaridade da População Activa 

Percentagem de Crianças a frequentar o Pré-escolar  

População Servida com Sistemas de Abastecimento de Água 

Profissionais da Saúde 

Rede de Serviços e Equipamentos Sociais 

Taxa de Analfabetismo 

Taxa de Desemprego 

ACTIVIDADES HUMANAS 
E ECONÓMICAS 

Capacidade de Alojamento Turístico 

Demografia Empresarial 

Evolução do Número de Postos de Trabalho 

Gestão Ambiental e Responsabilidade Social das Empresas 

Receitas e Despesas Municipais 

Volume de Negócios das Sociedades  

SISTEMAS E RECURSOS 
NATURAIS 

Consumo de Água por Sector e por habitante 

Consumo de Energia por Sector e por habitante 

Eco-eficiência dos sectores de actividade económica 

Eficiência da Utilização da Água 

Estado das Águas Superficiais e Subterrâneas 

Produção de Energia Renovável 

Qualidade da Água para Consumo Humano  

PRESSÕES AMBIENTAIS 

Dimensão das Áreas Classificadas para Conservação da Natureza e Biodiversidade 

Área consumida anualmente por Incêndios Florestais 

População Exposta a Ruído Ambiente Exterior 

População servida por Sistemas de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais 

                                                 
13 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável; Resolução do Conselho de Ministros, 2006.  
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Produção de RSU por habitante 

Dias por ano com Ar de Boa Qualidade  

Grau de Reciclagem e Valorização de RSU 

CIDADANIA 

Índice de Criminalidade Violenta 

Número de Associações Locais Activas e Número de Membros 

Participação Eleitoral  

Sinistralidade Rodoviária (número de mortes e feridos graves por 1.000 habitantes) 
 

 
Relativamente ao segundo nível, o “Nível Estratégico”, os indicadores do SIDS - Alenquer 
garantem uma análise mais focada e centrada nos principais desafios locais. Permitem 
quantificar de forma clara a evolução da situação ao longo do tempo e disponibilizam 
informação central para a qualidade de vida da população. 

Propõe-se assim a adopção do seguinte conjunto de indicadores, sistematizados de acordo 
com os 4 vectores estratégicos de Alenquer.  

Tabela 2 – Indicadores propostos para a construção do SIDS – Alenquer – Nível Estratégico. 

Vectores Indicadores do SIDS - Alenquer de Nível Estratégico 

EDUCAÇÃO CÍVICA E 
AMBIENTAL DE TODOS 

Número de projectos/acções de sensibilização e educação ambiental e cívica 
realizados anualmente. 

Número de postos de aluguer e parque de estacionamento para bicicletas existentes 
no concelho. 

Percentagem de espaços públicos “geridos” pelos Vigilantes do Espaço Público. 

Número de Brigadas dos Vigilantes de Duas Rodas constituídas anualmente no 
concelho. 

Número de voluntários inscritos na Bolsa de Voluntariado de Alenquer. 

Número de acções desenvolvidas por voluntários no concelho de Alenquer. 

Número de Guias de Boas Práticas Ambientais distribuídos pelo concelho. 

Percentagem de população envolvida em sessões públicas de apresentação e de 
esclarecimento de dúvidas sobre quais as melhores práticas ambientais a adoptar. 

Número de iniciativas desenvolvidas pela CMA para a divulgação e promoção de 
melhores comportamentos ambientais. 

Número de ecopontos domésticos distribuídos anualmente. 

Volume (m3) de resíduos sólidos domésticos recicláveis por freguesia. 

Número de “Escolas Sustentáveis”. 

Número de alunos envolvidos em acções e actividades escolares de educação 

ambiental. 

Número de concursos inter e intra escolares realizados no concelho. 

Número de empresas com SGA certificadas no concelho. 

EQUIPAMENTOS DE 
APOIO SOCIAL, 

CULTURAIS, DE SAÚDE E 
DE EDUCAÇÃO 

Nível de qualificação dos activos (empregados e desempregados). 

Número de formandos envolvidos em processos de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências. 

Número de beneficiários do Cartão Social do Munícipe. 

Número de actividades realizadas pelo Espaço Jovem do Carregado. 

Percentagem de famílias/indivíduos carenciados abrangidos por acções de formação. 
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Nível de satisfação dos utentes do Balcão do Munícipe e do Balcão Virtual por 

freguesia. 

Número de inscritos no Banco de Tempo. 

Número de edifícios recuperados e com novos usos. 

Número de visitantes dos museus e de espaços culturais existentes no concelho. 

Número de acções de divulgação das rotas existentes no concelho. 

Nível de escolaridade e de formação profissional das jovens mães do concelho. 

Percentagem de doentes acamados/dependentes integrados em programas de 

reabilitação, readaptação e reinserção social e familiar. 

Número de utentes abrangidos pela Unidade Móvel Médico Social. 

Percentagem de alunos do Pré-Escolar e o do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 

de Alenquer envolvidos em projectos educativos de promoção da alimentação 

saudável. 

Número de visitas escolares realizadas a empresas locais. 

Taxa de insucesso e abandono escolar do concelho. 

Número de workshops e mostras de projectos educativos realizados anualmente. 

Número de alunos do 9.º ano envolvidos em estágios em empresas locais. 

ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E 

QUALIFICAÇÃO URBANA 

Número de utentes do Centro de Dia e do Lar de Idosos de Ribafria. 

Percentagem de idosos e dependentes abrangidos pelo serviço de teleassistência. 

Número de inscritos no Grupo de Voluntários da Freguesia de Ribafria. 

Número de jovens casais e filhos da terra que se fixam na freguesia anualmente. 

Número de novos residentes na freguesia por ano. 

Número de utilizadores do Pavilhão Gimnodesportivo na freguesia de Ribafria. 

Número de computadores por aluno. 

Número de colóquios e palestras dirigidos para os mais jovens realizados na 

freguesia. 

Número de actividades culturais e desportivas realizadas por associações locais da 

freguesia. 

Número de frequentadores do Espaço Jovem. 

Percentagem de património histórico e cultural da freguesia recuperado e valorizado. 

Percentagem de habitações devolutas/degradadas recuperadas. 

Número de acções e de actividades de sensibilização para a preservação do 

património histórico e cultural da freguesia realizadas. 

Nível de satisfação da população local com o novo espaço de lazer e convívio junto ao 

rio.  

Número de visitantes e utilizadores do roteiro do património histórico, natural e 

cultural da freguesia de Ribafria. 

Número de agricultores que fazem parte da Associação de Agricultores da 
Freguesia de Ribafria. 

Número de acções de formação e qualificação dos activos do sector agrícola. 

Número de jovens agricultores da freguesia. 

EQUIPAMENTOS DE 
APOIO SOCIAL, 
CULTURAIS, DE 

SAÚDE E DE 
EDUCAÇÃO 
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AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS / POLUIÇÕES 

População servida por rede de drenagem de águas residuais. 

População servida por Sistemas de Tratamento de Águas Residuais. 

Estado das águas superficiais e subterrâneas. 

Índice da qualidade do ar nos aglomerados urbanos. 

Índice de ruído nos aglomerados urbanos. 

Número de situações de conflito habitação/ indústria. 

Número de coimas por crimes ambientais. 

Número de denúncias de carácter ambiental. 

Despesa pública em acções de carácter ambiental. 

Número de acções de sensibilização e educação ambiental dirigidas às empresas. 

Volume de resíduos sólidos urbanos e resíduos industriais produzidos por ano. 

Evolução do número de focos de poluição do concelho. 

Número de locais alvo de descontaminação e recuperação ambiental e paisagística. 

Percentagem de empresas do concelho com Sistema de Gestão Ambiental 

implementado e certificado. 

Evolução do número de licenças ambientais. 

Número de actividades sem licença para exercício da actividade. 

Número de empresas que recorre a incentivos financeiros para adaptação ambiental 

dos sectores. 

Número de solicitações à Estrutura de Apoio para o Desenvolvimento Sustentável das 

Empresas de Alenquer. 

Número de unidades desactivadas que foram requalificadas e reconvertidas noutros 

usos. 

 

Sugere-se que o sistema de indicadores “SIDS-Alenquer” seja carregado com uma 

periodicidade bienal e os resultados sejam tornados públicos e objecto de um Fórum de 

Participação amplamente divulgado. 
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4.2 Avaliação do Processo e do Grau de Implementação da A21L de 
Alenquer 

4.2.1 Processo de Auto-Avaliação com Base em Ferramenta Interactiva 

De modo a avaliar o processo de implementação da A21L de Alenquer, e em complemento ao 

Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de Alenquer, propõe-se que a 

autarquia desenvolva um processo de Auto-Avaliação baseado num instrumento disponível 

na Internet (http://www.localevaluation21.org) e desenvolvido para a Comissão Europeia por 

um consórcio internacional liderado pelo ICLEI – International Institute for Local Environmental 

Initiatives sendo a FCT/UNL um dos seus parceiros. 

Este instrumento permite que um município efectue a avaliação do seu próprio processo de 

desenvolvimento sustentável segundo onze critérios de qualidade: 

1. Relevância Local 
2. Compromisso Político 
3. Recursos Disponíveis 
4. Existência de um Plano para o Desenvolvimento Sustentável 
5. Gestão da Implementação 
6. Participação dos Actores Locais 
7. Parcerias 
8. Sensibilização e Aumento das Capacidades Locais 
9. Continuidade/ Garantia de Meios 
10. Abordagem Integrada 
11. Progresso na Implementação das Acções Previstas 

Os resultados da Auto-Avaliação são disponibilizados sobre a forma de um relatório que auxilia 

a autarquia na identificação de quais as áreas onde obteve maior sucesso e quais aquelas que 

necessitam de uma maior atenção de forma a alcançar os objectivos de desenvolvimento 

sustentável local desejados. 

A Câmara Municipal deverá partilhar este instrumento com os parceiros locais que serão, 

igualmente convidados a utilizá-lo, sendo que os resultados serão apresentados em conjunto 

no relatório de avaliação. A Auto-Avaliação poderá ser efectuada de dois em dois anos. 

Figura 3 – Esquema do Método de Avaliação disponível na Internet. 
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4.2.2 Avaliação do Grau de Implementação da A21L de Alenquer 

De modo a avaliar o grau de concretização da A21L de Alenquer propõe-se que a autarquia 

efectue um Balanço de Implementação do Plano cujo objectivo passa por estimar o grau 

de concretização de cada uma das acções previstas e, agregando os resultados, de cada vector 

estratégico e do próprio plano. 

No âmbito desta abordagem propõe-se a seguinte metodologia: 

Identificação prévia de sub-acções ou acções menores constituintes de cada uma das acções 
em análise; 

Elaboração de um questionário com base nas sub-acções identificadas; 

Avaliação do grau de concretização de cada sub-acção, numa escala, de 0 a 6, sendo:  

 

 

 

 

 

A pontuação poderá ser atribuída pelos responsáveis do departamento ou serviço da autarquia 

com competências na matéria.  

Agregação dos resultados. A pontuação agregada de uma acção resulta da média aritmética 

das pontuações das suas sub-acções traduzida numa escala de 0 a 10.  

O grau de concretização de cada um dos 

vectores estratégicos resulta da média 

aritmética do grau de concretização das 

suas acções respectivas. Do mesmo modo, 

o grau de concretização síntese do Plano 

resulta da média aritmética do grau de 

concretização dos seus vectores.  

O Balanço de Implementação do Plano é 

apresentado sob a forma de fichas, uma 

por acção, onde consta a Avaliação da 

Concretização das várias Sub-Acções que 

compõem a Acção (numa escala de 0 a 6) e 

a Avaliação Agregada da Concretização da 

Acção (Numa escala de 0 a 10) que resulta 

da média aritmética das pontuações das 

suas Sub-Acções. 

0  “Ainda Sem Intervenção” – Sub-acção ainda numa fase sem nada iniciado 

De 1 a 5  “Em Progresso”, sendo 1 ainda num estádio muito baixo de concretização e 5 
num grau muito elevado de concretização mas ainda não terminado 

6  “Já Realizada” – Sub-acção totalmente implementada 

Figura 4 – Excerto exemplificativo do Conteúdo da Ficha com 
a Avaliação da Concretização das Sub-Acções da Acção “Apoiar 

a Produção e Difusão de Informação Ambiental”. 
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ANEXO I - O Método do Balanço Ecológico e Respectivos Critérios 

A diferença de pontuações obtida para as situações (i) antes e (ii) depois da intervenção 

indicará o grau de perturbação, ou de melhoria, dos biótopos pela intervenção urbanística e 

indicará a amplitude das medidas de minimização a tomar (no caso de haver perturbação). 

O método parte do princípio que o valor dos biótopos do local é igual à soma do valor de cada 

um dos biótopos aí existentes. Por biótopo, ou espaço de vida, entende-se a unidade de 

agregação homogénea mais pequena do sistema natural.  

O valor de cada um dos biótopos é dado por 8 critérios de avaliação (A a H). Cada critério de 

avaliação vai ser pontuado utilizando uma escala de 1 a 6, sendo o valor 1 o pior e 6 o melhor. 

A) Grau de Desenvolvimento do Biótopo (GD). 

Refere-se à fase de sucessão atingida pelo biótopo. Abrange ainda aspectos como a 

identidade, particularidades e beleza do biótopo. O critério constitui ainda um indicador sobre a 

possibilidade de substituição do biótopo.   

Escala de pontuação: 

1: Biótopos de origem técnica  

(Áreas impermeabilizadas, desaterros sem vegetação, muros, prédios, etc.) 

2: Muito Baixo  

Solos abertos com associações pioneiras ou associações efémeras de substituição em estado 

inicial.  

(Terras de cultivo, áreas de cascalho, saibro, areia, etc.) 

3: Baixo 

(Associações pioneiras naturais, associações vivazes de substituição) 

4: Moderado 

Associações secundárias naturais, associações vivazes de substituição.  

(relvados cultivados, bosques)  

5: Alto 

Associações permanentes.  

(Florestas de folha perene) 

6: Muito Alto 

Associações de clímax ou em estado adulto.  

(Florestas de folha caduca) 
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B) Grau de Naturalidade do Biótopo (GN). 

Os biótopos com elevado grau de naturalidade são muito importantes para a fauna e flora. O 

grau de naturalidade pretende indicar a intensidade de intervenção no local pelo ser humano. 

Escala de pontuação: 

1: Artificial 

Intensidade de uso extremamente elevado pelo ser humano, inexistência de solo vivo. 

(Áreas asfaltadas, zonas edificadas, etc.) 

2: Muito Pouco Natural 

Exploração agrícola muito intensiva e com revolvimento periódico do substrato. 

(Terras de cultivo, pomares de exploração intensiva, etc.) 

3: Pouco Natural 

Exploração agrícola relativamente intensiva sem revolvimento do substrato. 

(Prados para ceifa, pasto explorado intensivamente, florestas de folha caduca sem espécies 

típicas para o ecossistema existente, etc.) 

4: Moderadamente Natural 

Explorações de baixa intensidade com reduzida influência humana.  

(Plantas herbáceas, plantações dispersas de árvores de fruta, pomares explorados 

extensivamente, etc.) 

5: Quase-Natural 

Explorações agrícolas abandonadas ou áreas sem fins agrícolas sem a introdução de fluxos 

energéticos externos. 

(Prados húmidos ricos em caniços e juncos, partes de rios e ribeiras em estado quase natural, 

charnecas de arbustos anões ou zimbros, relvados naturais, etc.) 

6: Natural 

Associações vegetais sem influência humana, associações estáveis ou maduras. 

(Pântanos, charcos, canaviais, dunas terrestres abertas, bosques naturais, etc.) 

 

C) Diversidade Estrutural do Biótopo (DE). 

Indica a diversidade dos estratos verticais e a diferenciação horizontal da vegetação. A 

diversidade de estruturas é directamente proporcional à complexidade e interdependência do 

ecossistema.  

Escala de pontuação: 

1: Extremamente Baixa 

Tipo de biótopo sem diferenciação horizontal ou vertical. Existe no máximo 1 tipo de forma de 

vida. 

(Áreas impermeabilizadas ou alcatroadas.) 
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2: Muito Baixa 

Tipo de biótopo com pouca diferenciação. Existem poucos tipos de comunidades de vida.  

(Áreas de cascalho, biótopos pedregosos e pobres em vegetação, muros, edifícios sem 

vegetação, etc.) 

3: Baixa 

Tipo de biótopo com diferenciação pouco nítida. Existem vários tipos de comunidades de vida. 

(Relvados explorados extensivamente, orlas de campos cultivados, alqueives, etc.) 

4: Moderada 

Tipo de biótopo com diferenciação horizontal ou vertical nítida. Existem bastantes formas de 

comunidades de vida.  

(Pequenos bosques, pequenos alinhamentos de vegetação ao longo de rios ou ribeiras, águas 

paradas, lagos, etc.) 

5: Alta 

Tipo de biótopo com acentuada diferenciação vertical ou horizontal. Existem muitas 

comunidades de vida. 

(Bosques contínuos ao longo de uma linha de água, jardins ou quintais com elevada variedade 

estrutural e grande diversidade de espécies, etc.) 

6: Muito Alta 

Tipo de biótopo com grande diferenciação vertical e horizontal. Existem muitas comunidades 

de vida. 

(Bosques adultos, orlas de florestas, bosques de elevadas dimensões ainda que rodeados por 

terrenos agrícolas, etc.) 

 

D)  Diversidade de Espécies Existentes no Biótopo (DEsp) 

A diversidade de espécies indica a multiplicidade e a complexidade das comunidades de vida 

existentes. É um factor de estabilidade ecológica. A avaliação baseia-se na existência de fetos, 

plantas florísticas e em certas espécies faunísticas que constituem indicadores para os 

restantes animais. 

Escala de pontuação: 

1: Muito Pobre em Espécies  

Grande falta de espécies, biótopos de origem técnica e sem vegetação. 

(Áreas alcatroadas, coberturas de edificações sem espécies vegetais, etc.) 

2: Pobre em Espécies 

Predominância de monoculturas.  

(Terras cultivadas, relvados intensivamente explorados, bastantes espaços de vida de origem 

antropogénica, etc.) 

3:Moderado em Espécies 
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4: Moderadamente Rico em Espécies 

(Alguns tipos de florestas, etc.)  

5:Bastante Rico em Espécies 

(Bosques de pequenas dimensões inseridos em campos agrícolas, etc.) 

6: Muito Rico em Espécies 

(Zonas húmidas, prados naturais, etc.) 

 

E) Raridade do Biótopo (RB). 

Como o nome indica pretende-se aqui avaliar a abundância ou a raridade do biótopo em causa. 

Escala de pontuação: 

1: Biótopos de origem técnica  

2: Biótopos muito pouco naturais ou muito abundantes 

3: Biótopos bastante abundantes 

4: Biótopos moderadamente abundantes 

5: Biótopos raros 

6: Biótopos muito raros 

 

F) Raridade de Espécies - Fauna e Flora (RE).  

A avaliação da raridade das espécies existente no biótopo é efectuada com base na legislação 

específica e acordos internacionais (Exemplo, Lista Vermelha). 

Escala de pontuação: 

1: Inexistência de espécies raras no biótopo 

2: Muito poucas espécies raras no biótopo 

3: Poucas espécies raras no biótopo 

4: Algumas espécies raras existentes no biótopo 

5: Abundância de espécies raras no biótopo 

6: Grande abundância de espécies raras no biótopo 

 

G) Sensibilidade do Biótopo (SB). 

A avaliação baseia-se no grau de vulnerabilidade de um biótopo relativamente à introdução de 

substâncias estranhas. 

Escala de pontuação: 

1: Sensibilidade inexistente  

Qualquer intervenção não irá produzir consequências. 

2: Muito baixa 
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As intervenções quase não produzem consequências.  

3: Baixa 

As intervenções diminuem o funcionamento do biótopo. 

4: Moderada 

As intervenções originam prejuízos que causam a perda parcial do funcionamento do biótopo.  

5: Alta 

As intervenções originam prejuízos que causam a perda significativa do funcionamento do 

biótopo. 

6: Muito alta 

As intervenções originam prejuízos que causam a perda quase completa do funcionamento do 

biótopo. 

 

H) Tendências desfavoráveis na evolução contextual (TD). 

Geram-se tendências desfavoráveis através da pressão e do consumo desse tipo de biótopo ao 

longo dos últimos tempos, por exemplo duma década, tornando o contexto agressivo ou 

favorável ao tipo de biótopo em causa. A área geográfica pode ser o concelho ou a região. 

Escala de pontuação: 

1: Área ocupada pelo biótopo aumenta muito  

2: Área ocupada pelo biótopo aumenta 

3: Área ocupada pelo biótopo mantém-se 

4: Área ocupada pelo biótopo diminui ligeiramente 

5: Área ocupada pelo biótopo diminui bastante 

6: Área ocupada pelo biótopo diminui muito 
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ANEXO II – Fichas dos Focos de Poluição da Freguesia de Santo Estêvão  

 

 

Ficha: 4.1 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível  x 
   

Outro:   
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade de pequena dimensão. 
- Cinco postos de abastecimento de combustível. 
- Venda de Bilhas de Gás. 
 

Nome da Actividade: GALP  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: EM 518  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4 

Efluentes Gasosos  x      x  Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos x     x    Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual  x     x   Aspecto Visual 

Ruído x      x   Ruído 

Acidentes Potenciais   x     x  Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se numa zona habitacional. 

A sua frequência de visão é elevada porque localiza-se junto à Estrada Nacional 
n.º1 que apresenta um grande volume de tráfego automóvel. 

 A B C D 

Efluentes Gasosos  x   

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos x    

Presença Física  x   

Aspecto Visual  x   

Ruído x    

Acidentes Potenciais   x  
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Ficha: 4.2 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis  x 
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:   

 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

  

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade de média dimensão constituída por dois edifícios. 
- Solo Impermeabilizado. 
- Com alguns veículos no exterior. 
 

Nome da Actividade: Oficina da Renault  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Rua Maria Beleza  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x      x   Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos x     x    Resíduos Sólidos 

Presença Física x     x    Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x      x   Ruído 

Acidentes Potenciais  x     x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se numa zona habitacional. 

 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos x    

Presença Física x    

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais  x   
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Ficha: 4.3 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis  x 
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:   
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

  

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade de média dimensão. 
- Classificada como uma “Eco Oficina” de forma a ir de encontro ao DL 88/91 de 23 de 
Fevereiro que regula a actividade de armazenagem, recolha e queima de óleos usados. 
- Solo impermeabilizado. 
 

Nome da Actividade: Jorge Raposo, Lda  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração:   Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x      x   Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos x     x    Resíduos Sólidos 

Presença Física x     x    Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x      x   Ruído 

Acidentes Potenciais  x     x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se numa zona habitacional, contígua à Oficina da Renault (Ficha 
n.º 4.2). 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos x    

Presença Física x    

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais  x   
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Ficha: 4.4 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Armazém de Materiais e Equipamentos para Construção 
e Indústria  x 

 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade de média dimensão. 
- Ligada à rede doméstica. 
- Solo impermeabilizado. 
 

Nome da Actividade: Moisés & Jesus Lda.  Data: Março 2008 

Local de Laboração: Quinta do Bravo  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física   x    x   Presença Física 

Aspecto Visual   x     x  Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x      x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se numa zona industrial, sendo contígua a outras empresas 
(Fichas n.º 4.5; 4.6; 4.7). 

Localiza-se ainda na proximidade de uma zona residencial. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual   x  

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Ficha: 4.5 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Electricidade e Equipamento Industrial  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade de média dimensão. 
- Solo impermeabilizado. 
- Tem anexo um terreno baldio com acumulação de entulho diverso. 
 

Nome da Actividade: Multinove  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Quinta do Bravo  Freguesia: St. Estêvão 



                                                                               

| 121  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos          Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos          Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos          Resíduos Sólidos 

Presença Física          Presença Física 

Aspecto Visual          Aspecto Visual 

Ruído          Ruído 

Acidentes Potenciais          Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se numa zona industrial, sendo contígua a outras empresas 
(Fichas n.º 4.4; 4.6; 4.7). 

Localiza-se ainda na proximidade de  uma zona residencial. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual  x   

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Ficha: 4.6 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Unidade Desactivada  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade de grande dimensão. 
- Edifício com um significativo grau de degradação. 
- Encontra-se actualmente para venda. 
 

Nome da Actividade: Sem Identificação  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Quinta do Bravo  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos          Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos          Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos          Resíduos Sólidos 

Presença Física   x     x  Presença Física 

Aspecto Visual   x     x  Aspecto Visual 

Ruído          Ruído 

Acidentes Potenciais          Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se junto a uma zona residencial e contígua a outras empresas 
(Fichas n.º  4.4; 4.5; 4.7). 

Dado tratar-se de uma unidade desactivada optou-se por avaliar apenas os riscos 
associados à presença física e ao aspecto visual. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos     

Efluentes Líquidos     

Resíduos Sólidos     

Presença Física   x  

Aspecto Visual   x  

Ruído     

Acidentes Potenciais     



                                                                               

| 124  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.7 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Transportadora  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade de grande dimensão. 
- Solo impermeabilizado. 
- Com muitos veículos no seu interior. 
- Possui lavagem e oficina. 
 

Nome da Actividade: Rodoviária Boa Viagem  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Quinta do Bravo  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos          Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos          Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos          Resíduos Sólidos 

Presença Física   x     x  Presença Física 

Aspecto Visual          Aspecto Visual 

Ruído          Ruído 

Acidentes Potenciais          Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade é contígua a outras empresas (Fichas n.º 4.4; 4.5; 4.6). 

 
 
 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física   x  

Aspecto Visual  x   

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Ficha: 4.8 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Fabricação de embalagens de papel e cartão   x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de grande dimensão; 
- Solo impermeabilizado. 

Nome da Actividade: Sacopor – Ind. Embalagens e 
Sacos   Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Quinta da Arrocásia – Lote 1  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física   x     x  Presença Física 

Aspecto Visual  x     x   Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade é contígua a outras empresas (Fichas n.º 4.9 e 4.10) e a habitações 
unifamiliares. 

O acesso é feito por uma estrada com pouco movimento pelo que a unidade tem 
baixa frequência de visão. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física   x  

Aspecto Visual  x   

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    



                                                                               

| 128  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.9 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Indústria de Produtos Alimentares  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade de média dimensão. 
- Com alguns veículos e contentores no exterior. 

Nome da Actividade: 
Ibertejo – Comércio e 
Indústria de Produtos 
Alimentares, S.A 

 Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Quinta da Arrocásia, Lote 3  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos  x     x   Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade é contígua a outras empresas (Fichas n.º 4.8 e 4.10). 

O acesso é feito por uma estrada com pouco movimento pelo que a unidade tem 
baixa frequência de visão. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos  x   

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.10 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis  x 
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:     
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de pequena dimensão. 
- Solo impermeabilizado. 
- Com oficina de assistência a pesados. 
- Diversos veículos pesados no exterior. 

Nome da Actividade: 
Servipesados – Assistência 
Especializada de Pesados, 
Lda. 

 Data: Março 2008 

Local de Laboração: Quinta da Arrocásia  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x    x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física x     x    Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído  x    x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade é contígua a outras empresas (Fichas n.º 4.8 e 4.9). 

 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física x    

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.11 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Indústria Metalúrgica  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de média dimensão. 
- Junto a uma habitação. 
 

Nome da Actividade: Asofil – Metalúrgica ligeira e 
pesada, Lda.  Data: Janeiro 09 

Local de Laboração: Carambancha  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído  x     x   Ruído 

Acidentes Potenciais x      x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade situa-se num local de acesso limitado pelo que a sua frequência de visão 
é muito reduzida. 

 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído  x   

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.12 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano  x 
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:   
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de pequena dimensão. 
- Solo Impermeabilizado. 
- Junto a uma habitação. 
 

Nome da Actividade: Sem Identificação  Data: Janeiro 09 

Local de Laboração: Carambancha  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído  x     x   Ruído 

Acidentes Potenciais x      x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade situa-se num local de acesso limitado pelo que a sua frequência de visão 
é muito reduzida. 

No mesmo local situa-se uma outra unidade industrial (Ficha n.º 4.11). 

 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído  x   

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.13 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Empresa de Logística  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade veadada de média dimensão. 
- Solo impermeabilizado. 
 

Nome da Actividade: AITENA Portugal - FCC 
Logística  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: IC 2 – Carambancha  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física  x      x  Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se na periferia de uma zona industrial. 

A sua frequência de visão é elevada porque localiza-se junto ao IC2 que apresenta 
um grande volume de tráfego automóvel. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.14 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis  x 
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:    
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade de média dimensão. 
- No exterior existe um terreno anexo com deposição de diversos tipos de sucata automóvel. 
 

Nome da Actividade: Luís Valério & Grilo  Data: Fevereiro 
2009 

Local de Laboração: IC2 – Casal Machado  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

A unidade localiza-se junto ao IC2, que é uma via com um grande volume de 
tráfego pelo que a sua frequência de visão é elevada. 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.15 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Materiais de Construção  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

 
- Unidade vedada de média dimendão. 
- Solo impermeabilizado. 
- Existências de diveros materiais de construção no exterior. 
 

Nome da Actividade: António Maçarico Severino & 
Filhos  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Rua Batalheiro – Casais 
Novos  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 
 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual  x    x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais  x    x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

Unidade inserida no interior de um núcleo habitacional. 

Localiza-se junto a uma via com pouco movimento pelo que a sua frequência de 
visão é reduzida. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    



                                                                               

| 142  

Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.16 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:  Transportes Rodoviários de Mercadorias  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de média dimendão. 
- Solo impermeabilizado. 
 

Nome da Actividade: Cabecargo – Transportes 
Unip. Lda.  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Rua Batalheiro n 45-Casais 
Novos  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos x     x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos x     x    Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

Unidade inserida no interior de um núcleo habitacional. 

Localiza-se junto a uma via com pouco movimento pelo que a sua frequência de 
visão é reduzida. 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos x    

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.17 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Fabrico de materiais de construção  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de grande dimendão. 
- Depósito de materiais no exterior em solo não impermeabilizado. 
 

Nome da Actividade: Construções Florindo Martins  Data: Abril 2009 

Local de Laboração: Quinta da Provença –Casais 
Novos  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física   x     x  Presença Física 

Aspecto Visual  x     x   Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

Unidade inserida no interior de um núcleo habitacional. 

Localiza-se junto a uma via com pouco movimento pelo que a sua frequência de 
visão é reduzida. 

 
 
 
 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física   x  

Aspecto Visual  x   

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

Ficha: 4.18 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Produção de vinhos   x 
 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de grande dimensão; 
- Possui Estação de Tratamento de Águas Residuais. 

Nome da Actividade: Sociedade Agrícola Quinta 
Pancas  Data: Fevereiro 

2008 

Local de Laboração: Quinta de Pancas – Porto da 
Luz  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x         Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física   x     x  Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x     x    Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

Localiza-se junto a uma via com pouco movimento pelo que a sua frequência de 
visão é reduzida. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física   x  

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Ficha: 4.19 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis  x 
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:    
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 
 
 
 
 
 

Não foi possível a identificação. 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade de pequena dimensão. 
- Piso impermeabilizado. 
- Junto a habitação. 
 

Nome da Actividade: Sem Identificação  Data: Abril 2009 

Local de Laboração: Cabeços  Freguesia: St. Estêvão 
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Agenda 21 de Alenquer 

Plano de Acção 

 

Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos x     x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x     x   Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x     x   Resíduos Sólidos 

Presença Física x     x    Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x      x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos  x   

Resíduos Sólidos  x   

Presença Física x    

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Ficha: 4.20 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Unidade Desactivada  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Unidade vedada de grande dimensão; 
- Em estado elevado de degradação. 

Nome da Actividade: Sociedade Agrícola Boieira  Data: Abril 2009 

Local de Laboração: Casal da Boieira – Cabeços  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos          Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos          Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos          Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual  x     x   Aspecto Visual 

Ruído          Ruído 

Acidentes Potenciais          Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

- Unidade inserida no meio rural. 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos     

Efluentes Líquidos     

Resíduos Sólidos     

Presença Física   x  

Aspecto Visual   x  

Ruído     

Acidentes Potenciais     
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Ficha: 4.21 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro:    
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 
Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 
  
- Unidade de média dimensão; 
- Piso impermeabilizado. 

Nome da Actividade: Alencauto  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Casais Novos  Freguesia: St. Estêvão 

x 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos  x    x    Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos  x    x    Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos  x    x    Resíduos Sólidos 

Presença Física  x     x   Presença Física 

Aspecto Visual x     x    Aspecto Visual 

Ruído x     x    Ruído 

Acidentes Potenciais x      x   Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

- Unidade inserida no interior de um núcleo habitacional. 

 

 

 A B C D 

Efluentes Gasosos x    

Efluentes Líquidos x    

Resíduos Sólidos x    

Presença Física  x   

Aspecto Visual x    

Ruído x    

Acidentes Potenciais x    
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Ficha: 4.22 
 

 
 
 

Tipo de actividade:   
   

Sucata   
   

Pecuária   
   

Indústria Metalomecânica   
   

Unidade Industrial indiferenciada no interior do tecido urbano   
   

Oficina de Automóveis   
   

Posto de Abastecimento de Combustível   
   

Outro: Zona Industrial  x 
 
 
 

Fotografia Aérea: Unidade de Análise: 

 

Observações sobre a Actividade e o Tratamento de Efluentes: 

  
- Zona industrial de grande dimensão. 
- Inclui empresas como a Mitsubishi Motors; BP Lubrificantes; Frigicoll; ASAC; Grupo 
Ibertejo; Pneus J Lourenço; TAF Transportadores; entre outras. 
- Existem nesta zona algumas unidades desactivadas, como por exemplo os edifícios do 
Instituto da Vinha e do Vinho e da SIC – Fábrica de Cerâmica. 

Nome da Actividade: Zona Industrial  Data: Janeiro 2009 

Local de Laboração: Trombeta  Freguesia: St. Estêvão 
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Grau de Agressividade das 
Emissões da Actividade 

 Grau de Sensibilidade do Meio 
Natural Receptor e de Actividades 

Envolventes a: 
 

 1 2 3 4  1 2 3 4  

Efluentes Gasosos   x     x  Efluentes Gasosos 

Efluentes Líquidos   x     x  Efluentes Líquidos 

Resíduos Sólidos   x     x  Resíduos Sólidos 

Presença Física    x    x  Presença Física 

Aspecto Visual   x    x   Aspecto Visual 

Ruído  x     x   Ruído 

Acidentes Potenciais   x     x  Acidentes Potenciais 

1 - Reduzido; 2- Moderado; 3- Forte; 4- Muito Forte 

Grau de Riscos ou Impactes Ambientais Existentes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Impacte sem significado ou reduzido; B- Moderado; C- Forte; D- Muito Forte 
 
 
Comentários: 

 A B C D 

Efluentes Gasosos   x  

Efluentes Líquidos   x  

Resíduos Sólidos   x  

Presença Física    x 

Aspecto Visual  x   

Ruído  x   

Acidentes Potenciais   x  
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ANEXO III – Planta de Identificação e Caracterização dos Focos de Poluição da Freguesia de Santo Estêvão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


